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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, molt benvingut, Sr. Conseller.

Primer de tot, abans de començar la sessió, demanaria si es
produeixen substitucions.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Sí, José María Rodríguez sustituye a Francisco Fiol.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

Abans de començar aquesta presidència informa que la
Mesa d’aquesta comissió s’ha donat per assabentada de la
presentació de l’escrit RGE núm. 1398/10, per part de la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, pel qual es
determina la procedència de l’elaboració d’uns dictàmens sobre
la naturalesa de les aportacions econòmiques anuals que fan els
socis al Fons Pitiús de Cooperació, al Fons Menorquí de
Cooperació i al Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació.
Informam perquè aquest era un tema d’importància i en el qual
aquesta comissió va prendre part.

Compareixença RGE núm. 1238/10, solAlicitada per
quatre diputats membres de la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts, adscrits al Grup Parlamentari Popular, de
l'Hble. Conseller d'Economia i Hisenda, per tal d'informar
sobre la política del Govern en relació amb les activitats de
la Fundació CIDTUR (complementada amb l'escrit RGE
núm. 1565/10, presentat per quatre diputats membres de la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts, adscrits al Grup
Parlamentari Popular, pel qual fan una precisió sobre
l'abast de la informació demanada amb la solAlicitud de
compareixença RGE núm. 1238/10).

Ara passam al debat de l’únic punt de l’ordre del dia d’avui,
que consisteix en la Compareixença RGE núm. 1238/10, del
conseller d’Economia i Hisenda, solAlicitada per quatre diputats
membres de la Comissió d’Hisenda i Pressuposts, adscrits al
Grup Parlamentari Popular, per tal d’informar sobre la política
del Govern en relació amb les activitats de la Fundació
CIDTUR, complementada amb l’escrit RGE núm. 1565/10,
presentat per quatre diputats membres de la Comissió d’Hisenda
i Pressuposts, també adscrits al Grup Parlamentari Popular,
mitjançant el qual fan una precisió sobre l’abast de la
informació solAlicitada en aquesta compareixença.

Així, hi assisteix l’Hble. Conseller d’Economia i Hisenda,
Sr. Carles Manera, acompanyat dels següents alts càrrecs: el Sr.
Ramon Molina, cap de gabinet, i també el Sr. Mateu Amengual,
director del CIDTUR.

Té la paraula l’Hble. Conseller per tal de fer l’exposició
oral, sense limitació de temps, quan vulgui.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA I HISENDA (Carles
Manera i Erbina):

Moltes gràcies, bones tardes. Bé, els explicaré de manera
sintètica l’evolució de CIDTUR, d’aquest institut, d’aquesta
institució en el decurs d’aquesta legislatura agafant precisament
el període juliol 2007 fins pràcticament l’estiu del 2009, que és
a partir d’aleshores quan aquest institut, que és un institut
d’investigació, passa a dependre de la Conselleria d’Innovació,
Justícia i Interior.

Bé, el primer que hem de dir és només un breu recordatori
per explicar que CIDTUR és un institut d’investigació que
prové de la legislatura passada, es crea, de fet, el 20 de
desembre del 2006, amb un conveni de colAlaboració entre el
Ministeri d’Educació i Ciència i la comunitat autònoma de les
Illes Balears. Els objectius fonamentals d’aquell moment, en el
moment en què es planteja aquell conveni de colAlaboració era
regular, precisament, la participació de la Conselleria
d’Economia, Hisenda i Innovació, en aquells moments del
Govern de les Illes Balears i del Ministeri d’Educació i Ciència,
amb la constitució i funcionament de la fundació. Aquest, per
tant, és l’origen d’aquest institut, és una iniciativa de l’anterior
Govern, una iniciativa interessant que nosaltres aplaudim quan
es va constituir i que plantejava, precisament, aquesta idea de
constituir, de formar un institut d’investigació aplicada o
d’investigació pura, per dir-ho d’alguna forma.

A partir del mes de juliol del 2007, es produeixen una sèrie
de petits canvis de redireccionament del disseny del CIDTUR,
de fet, pràcticament entre juliol del 2007 i començaments del
2008 el que es va fer és treballar en la revisió dels estatuts, per
un cantó, i fer un perfil distint que ara explicaré d’aquesta nova
entitat, nova entitat entre cometes, perquè, com els dic, s’havia
generat el 2006. De fet, el 4 de desembre del 2007 es va
modificar el conveni de colAlaboració i es fan una sèrie de
canvis articulats de la normativa existent, sobretot la
modificació de la clàusula primera, on es recollien els estatuts
fundacionals, i el 20 de desembre del 2007 es constitueix
formalment la Fundació, es constitueix a Palma en aquesta data,
20 de desembre del 2007, es protocolAlitza en aquell moment
l’escriptura.

A partir d’aquí, les reunions de la Fundació, del patronat, es
fan més ostensibles: el 13 de febrer del 2008 es produeix una
reunió a Madrid; en aquesta reunió s’anomenen càrrecs, es fa un
pressupost, 2008, concretament 679.640 euros; es revisen els
estatuts; es convoca la plaça per a director executiu interí i
s’incorporen possibles nous patrons. Val la pena una nota a peu
de plana que he oblidat en el principi de la meva intervenció,
que evidentment aquest és un institut, vull subratllar, mixt, és
una colAlaboració entre el Govern de les Illes Balears i el
ministeri, per això veim que hi ha reunions que es fan tant
potser a Palma com a Madrid.

En paralAlel que es produeix això es comencen a treballar els
primers projectes estratègics de l’institut, jo destacaria en
aquells moments, gener del 2008, un projecte europeu, Toureg,
és el nom d’aquest projecte; aquest és un projecte que forma
part del setè programa marc europeu d’investigació; finança
Europa el cent per cent d’aquest projecte; és un projecte liderat
per la Direcció General d’R+D+I i que té com a objectiu establir
una plataforma per desenvolupar el sector turístic, sustentat a
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partir de coneixement i a partir de la política de clústers
empresarials. Aquesta seria una síntesi molt ajustada del que
representa aquest primer gran projecte estratègic.

En aquest interí es produeixen, com vostès saben, les
eleccions generals, això genera canvis a l’estructura dels
ministeris, de fe el Ministeri d’Educació i Ciència com a tal
desapareix i es crea el Ministeri de Ciència i Innovació, la qual
cosa provoca el mes d’abril del 2008 una sèrie de canvis de
caràcter administratiu: rectificació de l’escriptura, inclusió del
nou Ministeri de Ciència i Innovació, atesa l’extinció del
Ministeri d’Educació i Ciència.

El mes de setembre del 2008, s’inicia, es desenvolupa un
altre projecte estratègic, el projecte Ernest. Aquest és un altre
projecte, que està finançat també dins del setè programa marc
de la Unió Europea, amb finançament del cent per cent; tracta
del desenvolupament sostenible del turisme, és una línia
d’actuació potent, que enllaça, a més a més, amb el Pla de la
Ciència a les Illes Balears, i que significa coordinació i
colAlaboració entre programes regionals en l’aspecte del turisme
sostenible. Per tant, tenim dos projectes importants que es
generen en aquests mesos.

El setembre del 2008, amb paralAlel a la creació de l’Ernest,
és una dada molt puntual, es notifica la composició del Patronat
per part del Ministeri de Ciència i Innovació; es rectifiquen
alguns factors, alguns articulats, particularment l’escriptura i
l’article 11 dels estatuts, per adequar-los a la nova denominació
del ministeri, al nou organisme.

I l’octubre del 2008, concretament el dia 29 d’octubre, a
Palma, es produeix una reunió de treball per a l’ampliació del
patronat. Aquí hi ha un punt important que m’agradaria
subratllar en relació amb els estatuts originals dels CIDTUR, i
és la participació que es planteja del món empresarial, no de les
patronals, que sí era al seu projecte original, sinó de les
empreses concretes, les institucions per formar part del Patronat
del CIDTUR. Hi ha en aquest sentit, per tant, una contribució,
una complicitat de les principals firmes del món turístic balear.

El 19 de novembre del 2008, es rectifiquen la constitució i
els estatuts, les errades existents, es protocolAlitza l’escriptura i
el CIDTUR adquireix personalitat jurídica pròpia. Aquesta seria
un poc la seqüència fins el novembre del 2008, per tant,
pràcticament amb un any i escaig d’activitat es va redefinir el
projecte del CIDTUR, no fent canvis radicals, però sí redefinir
la idea de l’institut, del disseny de l’institut d’investigació, es
varen incorporar nous patrons, es va treballar amb empreses
concretes i es lideren dos projectes estratègics de l’àmbit
turístic: el projecte Toureg i el projecte Ernest.

El 13 de gener del 2009, es produeix una reunió per ampliar
el Patronat i per fer actuacions i per comunicar actuacions
concretes. En aquests moments es contracta el director executiu
interí per elaborar el pla estratègic; s’aprova el nou pressupost,
que incorpora les partides de l’any anterior, i, molt important,
es proposa la constitució d’un consell consultiu; un ens o una
entitat com a fórmula de participació.

El 3 de febrer -disculpin que es faci tant detallat, però és
perquè vegin les reunions que s’han tengut i el que es va tractar
a cadascuna d’elles-, el 3 de febrer del 2009, a Madrid, es
reuneix el Patronat, es fa un seguiment de les actuacions, i aquí
es produeixen també elements positius, elements rellevants. Es
nomenen nous càrrecs del Patronat i dintre de la creació del
consell consultiu es determinen quins són els seus integrants, es
tracta del grup Barceló, Sol Meliá, Sampol, Air Berlin,
Horizonia, Sa Nostra, la Universitat de les Illes Balears i la
Fundació Cotec; sembla que això és molt important en relació
amb els primers originaris del CIDTUR, que plantejaven la
participació bàsicament de patronals, aquí parlam d’empreses
molt concretes, com veuen vostès, significatives en el panorama
del turisme de masses, en totes les seves ramificacions, per tant
ja sigui el cas de Sampol, el cas d’Horizonia, etcètera.

També en aquesta reunió del 3 de febrer, s’incorpora al
Patronat la Secretaria d’Estat de Turisme i la Conselleria de
Turisme, dues institucions que no hi eren encara representades.
Es constitueix alhora el comitè directiu i es contracte el director
executiu interí per elaborar el pla estratègic de la institució.

El mes de març del 2009, es reuneix de bell nou el Patronat,
aquesta vegada a Palma; el director executiu presenta una
proposta de treball; s’amplia el consell consultiu en aquesta
reunió, el grup Piñeiro, el grup RIU, i s’aprova la proposta de
director executiu. El mes de maig del 2009, es produeix la
contractació del director executiu i s’inicien les activitats, és a
dir, es posa ordre a les activitats determinades a l’època anterior
i s’elabora el pla estratègic.

De manera que tenim per tant una seqüència del que ha estat
l’evolució d’aquest organisme.

A nivell infraestructural, el CIDTUR compte amb un
emplaçament en el Parc Bit, en concret a l’edifici Naorte, un
emplaçament on es varen ubicar en aquells moments dos
instituts, dues entitats d’investigació de primera magnitud a les
Illes Balears, una és el SOCIP, aquesta plataforma marina
d’investigació que a un moment determinat estava inserida per
l’IMEDEA, l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats i també
el CIDTUR, en aquest edifici Naorte, repeteix, s’ubica el
CIDTUR, 400 metres quadrats que s’adquireixen amb fons
FEDER i s’habilita l’edifici. Pensin que no teníem pràcticament
res, de fet no és per manca d’interès, ho vull dir amb tota
claredat, l’anterior Govern no va tenir temps de desenvolupar el
CIDTUR perquè es va constituir precisament a les acaballes del
2006, per tant tots els tràmits administratius i de feina es varen
haver de fer a la legislatura present. Aquesta és una primera
dada, l’aprovació del Pla estratègic, com els he dit, i la
constitució d’aquestes infraestructures.

I una segona, que em sembla rellevant, és la cartera de
projectes, la cartera de projectes fets per aquesta institució en
aquests moments. Els he comentat el cas del Toureg, això és un
projecte de competitivitat i coneixement en el sector turístic; la
coordinació és de la Direcció General d’R+D+I, amb una
participació en aquest cas del CIDTUR, per tant hi ha en aquest
aspecte un element clar d’R+D+I a la comunitat autònoma -
aquest és un projecte important que si els interessa els ho puc
detallar, però per a no entrar en una casuística excessivament
esmicolada, simplement ho apunto. El projecte que ja hem
comentat, Ernest -European Research Network on Sustainable
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Tourism-, és un projecte de turisme sostenible, com els he dit,
també, on la coordinació no és de la comunitat autònoma sinó
de la regió Toscana, en aquest cas nosaltres hi participam com
a partners, aquí existeixen des de la regió Toscana, el País
Basc, la regió d’Emilia Romaña, és a dir, una sinergia per tant
amb altres regions.

Un tercer projecte rellevant és el projecte de la plataforma
de distribució, aquest és un projecte que consideram molt
important; està treballat conjuntament amb les empreses
consagrades a temes de telemàtica aplicada al turisme, em
referesc als clústers principalment de Turistec, però també hi ha
d’altres empreses. Hem de dir que es tracta d’un projecte molt
interessant, és pràcticament constituir un magatzem telemàtic on
les empreses venguin els seus productes de forma que pugui
accedir tothom a aquesta espècie de gran mosaic, si em
permeten aquesta expressió, d’oferta turística de tota mena,
restaurants, hotels, etcètera; és una qüestió reivindicada pel
sector des de l’òptica empresarial i en aquest aspecte es treballa
en aquesta direcció. De fet aquest projecte podria tenir
finançament de les inversions que manen de l’Estatut.

Després hi ha dos projectes més importants, n’hi hauria més,
però voldria destacar aquests cinc, aquests tres que he dit, dos
projectes més: un que es refereix a serveis en mobilitat, és un
projecte també de tecnologia; es tracta de treballar en polítiques
de bench marquin, és a dir, de comparació mercantil, de
comparació comercial entre empreses; de definir escenaris i
models de prestació de serveis i de definir serveis d’interès en
destinació i empresa. Parlam, per tant, d’aquest tercer projecte
on intervé la Universitat, intervé Turistec, intervenen també
empreses del sector.

I finalment hi ha el projecte de capital humà, que pretén, és
bàsicament, els eixos bàsic, l’excelAlència en els serveis de
formació del capital humà; analitzar les necessitats de formació
del turisme balear, entès com a una cadena de valor en tot el seu
sentit, i observar quines àrees es podrien potenciar. És un
projecte més netament formatiu, no tant d’investigació en aquest
aspecte, i aquí intervé la Universitat de les Illes Balears, les
escoles de turisme, les empreses del sector.

Permeti’m una reflexió final per a concloure la meva
primera intervenció, que és la següent: una de les qüestions que
s’han treballat més o que s’han reflexionat en el decurs de les
reunions del CIDTUR, i em consta que actualment passa el
mateix, és un problema central que no és gens trivial, i és el
següent: que és investigació aplicada al món turístic. Això és un
interrogant que, encara que pugui semblar elemental o poc clar,
és problemàtic, perquè, a veure, quina diferència hi ha entre una
institució d’investigació i una institució que presta serveis en el
món turístic? Aquesta seria d’alguna forma una disjuntiva que
s’ha plantejat a la comunitat autònoma i que, en el cas del
CIDTUR, es va decantar molt clarament, i en això el món
empresarial hi ha estat d’acord, per a tot el que tengui relació
amb investigació aplicada. Quan diem això ens referim que no
es tracta de fer un institut o no s’ha anat per aquí ni es va per
aquí, d’un institut que aporti estadístiques o aporti serveis
concrets a les empreses, sinó investigació de base. Per tant, això
genera la necessitat d’un perfil molt concret en el seu personal,
un perfil de persones amb perfil acadèmic, amb formació
acadèmica, doctors, etcètera, que puguin tirar endavant

projectes d’investigació, on el món públic i el món privat en
aquest aspecte es donin la mà.

Aquesta seria en síntesi la situació d’aquest institut en
aquests moments, si més no fins al moment en què aquest
institut va deixar de fer part de la Conselleria d’Economia i
Hisenda i es va integrar a la nova conselleria amb les
competències d’R+D+I.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Procedeix ara la suspensió de
la sessió per un temps màxim de quaranta-cinc minuts, si els
portaveus ho consideren, ... No és necessari, per tant, doncs, per
tal de formular preguntes o observacions procediríem a la
intervenció de cada un dels grups parlamentaris.

Per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr.
Rodríguez per un temps de deu minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta. Gracias por su comparecencia, Sr.
Conseller, acompañado de las personas que vienen de su equipo.
Es verdad que me ha llamado la atención la Fundación CIDTUR
por varias cuestiones que veremos en la intervención, algunas
de ellas porque no sabíamos en qué conselleria estaba, nos
costaba, la verdad, nos costaba ver en qué conselleria estaba por
cuanto que es una fundación que nos parecía que había sido
transferida a la Conselleria de Innovación, Interior y Justicia;
pero observamos que el día 22 de diciembre del año 2009, es
decir, cuando ya esta conselleria no era de su competencia usted
firmó un convenio con la ministra de Ciencia e Innovación, por
eso nos extrañaba donde estaba ubicada, como es posible que un
instrumento que ha sido transferido a una conselleria que es
competente lo firma otra persona que no es el conseller,
posiblemente haga delegación, pero es una de las cuestiones que
me ha llamado la atención en primer lugar.

Como usted ha dicho muy bien nos ha llamado la atención
porque efectivamente a raíz de una visita del Sr. Zapatero a
Baleares en la que en Ibiza anunció que iba a aumentar, iba a
ayudar a Baleares en investigación, desarrollo e innovación pues
nació esta fundación, al final del 2006 nació, pero no sé por qué
motivo no se quiso constituir hasta después de las elecciones y
evidentemente después de las elecciones fueron ustedes los que
iniciaron los trámites y al final del 2007, como usted ha dicho
muy bien, se constituyó, pero no porque el Govern de las Islas
Baleares de entonces del 2006 no quisiera sino porque la
voluntad de Madrid no fue ésta y se hizo (...), en todo caso
nosotros la haremos bien constituida y bien y lógicamente con
objetivos que evidentemente subrayamos porque eran los que
nosotros pusimos a la hora de crearla.
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Es verdad que se crea con un capital social de 60.000 euros
de los cuales 30.000 corresponden a la comunidad autónoma y
30.000 al Estado, me parece que las de la comunidad autónoma
se han incorporado y las del Estado no. Y que en el 2008 recibió
una ayuda económica de 669.000 euros, mitad del ministerio
mitad de la comunidad, creo que en el 2009, que usted no lo ha
dicho y yo se lo digo ahora seguramente se acordará usted,
también recibió 400.000 euros más, (...) de la comunidad
autónoma (...) de nosotros. Es decir, que en poco tiempo recibe
1.079.640 euros para gasto, para inversión y para gasto, más el
capital social que tiene que lógicamente es capital social.

De estos gastos, de este capital que hay de un millón y pico
de euros se gasta 105.000 en equipar la oficina, no sé si es esta
oficina que ha dicho ahora mismo que tiene el Parc Bit de 400
metros cuadrados u otra. Vale 105.000 euros. Y hay otro gasto
de sueldo, de un sueldo principalmente de 143.000 euros, todo
esto sale en la memoria de los presupuestos.

Es decir, que a principios de este año en febrero disponía de
un saldo en cuenta corriente en banco o en caja de la comunidad
autónoma de 856.000 mil euros, en tiempo de crisis no está nada
mal tener este rebost para abordar el tema este. Nos preocupa
que una fundación que está, como usted ha dicho muy bien,
dedicada a la investigación, al desarrollo y a la innovación o a
otros cometidos que tengo unas preguntas que ya usted me ha
contestado precisamente, pues no haga gastos solamente en
personal y en mobiliario, me extraña este conjunto. Me extraña
también en este conjunto que una fundación que se dedica a la
investigación no tenga la página web adecuada, no hay forma de
entrar en la información que usted me ha dado a mí aquí, todos
estos proyectos que usted acaba de decir ahora tenían que estar
en un sitio que se pueda acceder a ellos lo que hace la
fundación, pues si para saber lo que hace la fundación tengo que
hacerle venir a usted aquí, mal asunto, ahora tendré que esperar
cuando venga, yo he tomado notas, cuando salga el Diario de
Sesiones miraré qué es lo que ha dicho. Si todo esto estuviera en
una página web a lo mejor no le hubiera hecho venir ya hubiera
visto lo que ha hecho la fundación, pero és que además me
extraña que una fundación de investigación, desarrollo e
innovación no tenga material de internet que pueda hacer todo
este tema.

Hay dos cosas más que me quedan todavía. La primera es
que a fecha 11 de marzo, habiendo usted cesado en septiembre
del año 2009 como responsable de esta área siga usted como
patrón o presidente de la fundación y siga el Sr. Antonio Oliver
Reus también como presidente, lo normal es que hubieran
cambiado a los nuevos responsables. Y por último me extraña,
me extraña totalmente que la fundación no haya presentado sus
cuentas generales del 2008 en el Registro de Fundaciones tal
como dice la ley. 

Claro, ante todo este cúmulo de cosas, no haber un sitio en
el que puedas buscar, investigar que hace la fundación, no ver
un objetivo cumplido, ver que el dinero no se gasta y se gasta en
labores comunes de sueldos y cosas que no tienen la
trascendencia de lo que se espera de la fundación, continuar de
patronos los mismos que había cuando hace un año que han
cambiado la competencia de estos y que todavía no se han
presentado las cuentas de 2008 en el Registro de Fundaciones
es lo que me motiva, conseller, hacerle venir, hacerle venir a
preguntarle cómo puede ocurrir esta situación de cosas de una
administración eficaz, transparente, diligente, una
administración que tendríamos todos que aspirar a que fuese lo
más eficaz del mundo y por lo que estoy diciendo yo, ojalá esté
equivocado, no lo veo, pero la verdad es que estoy aquí, poder
meterte en la fundación en la página web y sale este convenio,
te sale esto, salen cosas inconexas, cosas que no están
ordenadas, que no justifican para nada una fundación de la
envergadura que tendría que ser el CIDTUR, no lo justifica.

Ésta es mi pregunta, cómo puede ser que esta casuística se
haga así, como es que dos años después de ponerla en marcha,
en diciembre de 2007, no le digo ya en el 2006 al final, no,
2007, ponerla en marcha con un director técnico, con un director
ejecutivo, con un programa explorado, por qué todo esto no está
transferido en algún punto en donde los ciudadanos podamos
entrar y ver en qué nos podemos beneficiar de esta fundación,
en cuales de estos objetivos que tiene la fundación yo puedo
sacar provecho o una empresa puede sacar provecho u otra
persona, por qué un investigador de Baleares no conoce
convocatorias, no conoce posibilidades de meterse a investigar
en esta fundación que creo que posiblemente sea interesante.

Yo hoy estoy más contento porque veo que hay muchas
cosas que usted me ha dicho que evidentemente haremos las
comprobaciones porque lógicamente nos interesa ver como se
invierten los dineros de los ciudadanos de las Baleares, pero,
como vuelvo a decir, dos cuestiones: me extraña que una
fundación tenga 850.000 euros con la crisis que hay en este
momento sin producir, punto uno. Segundo, me extraña que una
fundación no haya presentado las cuentas en el Registro de
Fundaciones, me extraña que sigan de consejeros los que había
cuando tenían las competencias y casi un año después sigan los
consejeros sin modificarlos, me extraña que no tenga página
web y me extraña que la Fundación CIDTUR sea la gran
desconocida, siendo como es un gran proyecto en su
concepción, hoy sea la gran desconocida en la política de las
Islas Baleares, en el sector económico de las Islas Baleares, en
la pequeña y mediana empresa.

Esta mañana he interpelado al Gobierno, le he pedido
explicaciones sobre el desarrollo, la investigación y la
innovación en el sector aeronáutico, posiblemente sería un
sector en el que podría haber intervenido esta fundación, ¿por
qué no se ha hecho? No lo sé. Yo creo que tenemos estos
sectores en Baleares que han de ser prioritarios, que tienen
capacidad de crecer, que tienen posibilidad de crear empleo, que
tienen posibilidades de poder aportar algo más al PIB de las
Islas Baleares y sin embargo tenemos otros instrumentos que
por no hacerlos trabajar, por no hacerlos diligentemente rendir
están desconocidos o no cumplen la misión que debían haber
cumplido. Esta era la interpelación y espero su respuesta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula la Sra. Crespí. Quan vulgui.

LA SRA. CRESPÍ I PRUNÉS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Conseller, per les seves
explicacions. Nosaltres pensam que mai no està de més facilitar
la creació de coneixement científic i tecnològic com té
l’objectiu el CIDTUR. També és realçable l’aplicació de
coneixement del sector turístic i en aquest sentit és molt
important i interessant la implicació del sector turístic en aquest
projecte, un dels grups més importants d’empreses turístiques
incorporades al CIDTUR amb l’objectiu d’aportar coneixements
i poder analitzar les necessitats del sector per dissenyar
estratègies i per fer-lo més competitiu. Jo crec que el més
interessant del CIDTUR, tal i com ha dit el conseller, és
gestionar mitjans i recursos per executar programes i projectes
de desenvolupament tecnològic i d’innovació en el sector del
turisme per a una millor competitivitat i sostenibilitat. No cal
recordar quina importància té el sector del turisme dins la nostra
economia i crec que tota iniciativa que vagi en la línia d’una
millora de la seva competitivitat i productivitat és positiva per
a tots. I encara que el procés de constitució i consolidació del
CIDTUR és llarg i tal vegada un poc lent pensam que l’objectiu
de convertir-se en un centre de referència mundial, aprofitant el
now how balear en el sector del turisme, és un aspecte important
a tenir en compte i crec que amb els projectes que ens ha
explicat avui el conseller que du endavant el CIDTUR així ho
aconseguirem.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Crespí. En torn de rèplica té novament
la paraula l’Hble. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA I HISENDA (Carles
Manera i Erbina):

Moltes gràcies. Gràcies per les intervencions i pel que
apunten que em sembla molt assenyat i molt adequat amb
relació a l’institut i la seva evolució. 

Començaria per una darrera reflexió que ha fet el Sr.
Rodríguez que em sembla molt important, parlam d’un institut
que és un gran desconegut, i és cert, és cert que és un gran
desconegut. També és cert que es va plantejar, com jo també he
dit a la meva intervenció, la constitució d’aquest institut a
l’època de la legislatura passada i que comprenc que no ha
haver-hi temps material per poder tirar endavant l’inici d’una
entitat com aquesta. Amb això vull dir i vull que en quedi
constància que en el tema d’innovació, en el tema d’R+D+I els
governs -i ho dic en plural- han actuat amb un sentit d’estat,
crec que hi ha hagut la legislatura passada una tendència clara
a treballar en temes d’I+D+I, de recerca i de desenvolupament,
i en aquest aspecte crec ens hauríem de felicitar tots i ja parl
més com a acadèmic que com a conseller, crec que és important
la línia que s’ha mantingut i que esperem que no generi -
diguem-ne- les distorsions polítiques que generen altres temes.

Dit això evidentment és una institució desconeguda o molt
poc coneguda. Jo li donaria alguna explicació que em sembla
raonable i que no és una descàrrega de responsabilitats, iniciar
projectes com és un institut d’aquesta envergadura o d’aquest
plantejament o d’aquesta idea no és una tasca fàcil, no és una
tasca fàcil en el sentit que existeixen un caramull de processos
intermedis abans de donar el sus final a l’institut que
representen reunions, compromisos amb entitats polítiques, amb
empresaris, amb administracions, i això creguin-me que no és
fàcil, no és un exercici senzill, asseure’s i protocolAlitzar una
escriptura no té cap dificultat ni una, ara, intentar fer un projecte
estratègic comú representa enormes problemes. Per això és
evident -i coincidesc completament amb el que deia el Sr.
Rodríguez- que és un desconegut que s’ha d’intentar presentar,
per dir-ho d’alguna manera, a la societat i sobretot al món de la
investigació.

Accepto la crítica de la manca d’una plana web, és una plana
que està en procés de construcció, efectivament crec que seria
una peça essencial com vostè ha dit per donar a conèixer tot el
que jo he dit aquí i més coses i és una autocrítica que ens hem
de fer. És a dir, hem fallat en aquest punt, l’hem d’esmenar, s’ha
de treballar en la direcció correcta perquè aquesta plana web
estigui a disposició de les institucions i sobretot del món dels
investigadors, que és el que més ens interessa en aquesta
cambra.

En tercer lloc, no és fàcil crear sinergies entre el món
empresarial i el món de la investigació, això permetin-me que
siguem francs en aquesta història, les membranes de
transferència del món acadèmic al món del treball o el món de
les empreses no és un exercici senzill, no és un exercici fàcil, de
fet a totes les institucions superiors d’investigacions, siguin
centres d’investigació com el CSIC, com universitats, etc., la
principal queixa és precisament la manca de connexió entre
aquest món de la recerca i la seva aplicabilitat en el món de
l’empresa perquè molt, molt sovint els acadèmics van per un
cantó i els empresaris de vegades van per un altre i no vol dir
que cap del dos estiguin equivocats, simplement que no acaben
de creuar -diguem-ne- les seves línies de treball.

Per tant, aquest és un exercici complicat, no és fàcil. Em sap
greu no ser més explícit, però la realitat és aquesta i ja tenc
alguna experiència en el món de la recerca com per poder-ho
afirmar, connectar la investigació amb el món empresarial és
complicat. Això és el que ha fet més costós en termes temporals
i en termes de seqüència cronològica la constitució efectiva de
l’institut i tirar-ho endavant. De totes maneres els vull dir que a
banda d’això crec que no obstant aquestes dificultats o aquests
entrebancs pens que l’institut està ben encarrilat, té uns
projectes estratègics importants que s’han de donar a conèixer
i s’han de publicitar a nivell de la comunitat autònoma i a nivell
del món de la investigació. Això seria molt important al
respecte.
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Els comptes dels anys 2008 i 2009 es varen aprovar
pràcticament crec que a la darrera sessió del patronat, és un
període que ja no m’afecta directament com a conseller del ram
i ara aquests comptes que jo tenc aquí es presentaran en el
consegüent registre perquè es tenguin a l’abast i es puguin
auditar i treballar sense problemes. Els volia comentar també,
perquè la intervenció del Sr. Rodríguez ha estat molt interessant
en aquest punt i la de la Sra. Crespí també, que clar aquest
institut fins pràcticament finals del 2009 no tenia unes línies
estratègiques d’actuació, repetesc no les tenia, insistesc en
aquest punt, no perquè al govern anterior no els interessassin
sinó perquè no va tenir temps material simplement i
planerament, perquè la complexitat del procés com els he
explicat no facilita tot aquest procediment. 

Per tant, ha estat en dates relativament recents quan
nosaltres hem tengut ja un pla estratègic concret, determinat
amb unes línies d’actuació de l’institut, és una peça essencial
per al funcionament, perquè es facin una idea la Universitat de
les Illes Balears no té pla estratègic, la Universitat de les Illes
Balears no té pla estratègic, aquest institut ara el té. Vull dir
amb això que els centres d’investigació superior no sempre
s’adeqüen a aquests tipus de pràctica, quan parlam d’un institut
on el component acadèmic es complementa i s’enriqueix amb
el complement empresarial vàrem pensar, sense cap mena de
dubta, que era urgent, era peremptori fer un pla estratègic
d’actuació amb una sèrie de línies concretes de projectes
d’inversió que és el que s’està desenvolupant en aquests
moments.

Finalment, volia dir al Sr. Rodríguez que ignor el tema de la
substitució dels consellers, no sé si és un problema
administratiu, ho ignor per complet. En qualsevol cas no vegi
mala fe en això, segurament és una errada administrativa que
s’ha produït de la mateixa manera que la signatura d’un conveni
signat amb una ministra amb la qual vàrem treballar de manera
intensa durant molts de mesos precisament no només en la línia
d’aquest institut sinó en la línia del pla de la ciència i amb altres
projectes, però em sembla, des del meu punt de vista, és un tema
de menor entitat, em sembla molt més important el tema de
donar a conèixer de forma més intensa les activitats que fa
aquest institut d’investigació. Res més, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Per tornar a formular un segon
torn de preguntes té la paraula el Sr. Rodríguez per un temps de
cinc minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, es verdad que usted
ha aclarado bastantes cosas de las dudas que había, hay todavía
algunas sin aclarar, pero pese a ello quiero hacer una
intervención positiva, yo le he dicho que el proyecto es
magnífico, que creo que no estamos sacándole el jugo que
podríamos sacarle ni podíamos invertir sus recursos en apoyo de
la sociedad balear como tendríamos que hacerlo, hoy creo que
lo estamos haciendo.

Mire, conseller, yo conozco muchas páginas web de
empresas sin contenido. Lo que es difícil es pensar que una
empresa con contenido no tenga página web, entras en muchas
páginas web, te presenten un mundo ideal y cuando rascas un
poco, debajo no hay nada. Lo difícil..., por cierto, no es un
instituto, es una fundación, y lo lógico es que una fundación
moderna, de investigación, de desarrollo, tenga una magnífica
página web y otros modelos de acceso telemático como hay en
redes sociales en todo. Es verdad que la sinergia entre la
administración y la empresa es difícil, pero usted está hablando
de las empresas más punteras y que aplican mucha más
tecnología que otras. Por lo tanto, aquí no tiene que ser tan
complicado, algo está fallando y lo tendríamos que revisar para
que esto fuese adecuado. 

Mire, las cuentas de 2008 se tendrían que haber presentado
en el registro de fundaciones el 30 de junio de 2009. Si lo hacen
ahora, fantástico, pero no deja de haber incumplido, el
responsable es usted, pero el gerente que nombraron el 2008 y
que cobra desde el 2008 ha incumplido la ley hasta que la ha
presentado. Supongo que tendremos que cuidar esto, porque
usted podría una multa a alguien que no presente las cuentas,
usted le pone una multa del 20% de recaudación, es el conseller
de Hacienda, no es normal que la administración no cumpla esto
que es un deber ineludible.

Yo entiendo que la UIB no tenga plan estratégico, lo
entiendo, tiene muchas más cosas, el Plan de Bolonia. Pero es
que CIDTUR no tiene otro motivo que un plan estratégico y
para eso se contrata el año 2008 a una persona, usted lo ha
dicho, para preparar el Plan estratégico, en enero de 2002 se
nombra al gerente y luego se nombra a un director gerente que
aprueba el plan a principios del 2009. Sí que hay un Plan
estratégico, lo que pasa es que ha pasado año y pico y todavía
no lo ha puesto en marcha, o lo ha hecho poco. 

Vuelvo a decirle, Sr. Conseller, es verdad que usted firmó el
día 26 de diciembre que era fiesta, pero bueno, debe ser una
persona muy trabajadora; firmó el convenio, me es igual que
firme usted o la consellera, pero me llama la atención que un
convenio que firma un conseller no sea el titular de esto, a lo
mejor fue por delegación del Gobierno, bien, fantástico. Me
llama la atención esto. Y me llama la atención que todavía no se
hayan regularizado en el registro de fundaciones los patronos de
la fundación. Si ha habido un cambio, es obligatorio como
presentar las cuentas, comunicar este cambio al registro de
fundaciones que tiene el mismo Gobierno. Es que si nosotros
mismos, con dos ventanillas, no cumplimos, un señor que vive
en Artà ¿cómo va a cumplir esto?, o que viva en Menorca o en
Ibiza, es mucho más difícil cumplirlo, ¿no?

Vuelvo a decir lo mismo que antes. Yo creo que aquí hay un
buen proyecto, hay una buena idea, creo que aquí hay una buena
herramienta para trabajar por Baleares. Y una comunidad como
la nuestra que tiene que hacer frente a la crisis actual, no voy a
decir el número de parados, hay muchísimos, el número de
empresas con dificultades, el número de acciones que se pueden
hacer, no es posible que una fundación tenga en activos 846.000
euros, no es posible. Alguien tiene que responder de esta mala
gestión de los recursos públicos, no es posible, ¿es para pagar
sueldos? Díganlo, (...).
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Y en cuanto al Plan director sí que hay uno. Está en sus
objetivos de fundación. Ahí dice muy bien lo que tiene que
hacer CIDTUR, sólo falta aplicarlo, ordenarlo y poner
preferencias. Lo que no puede hacerse es que dos años después
de haberse puesto en marcha, se puso en diciembre del 2007,
casi dos años y medio después de ponerse en marcha tengamos
este resultado tan pobre. Mire, yo también he sido conseller y yo
sin tener ninguna fundación, he llevado un proyecto europeo
llamado (...) con la gente de ahí. Los proyectos de la comunidad
europea, yo sé muy bien el trámite que tienen. Yo creo que el
CIDTUR está para otras cosas, está para tener más ambición,
está para tener más influencia en la vida de Baleares y está para
ser un camino para investigar y mejorar nuestra industria.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Per finalitzar té la paraula
l’Hble. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA I HISENDA (Carles
Manera i Erbina):

Hi ha algunes coses que han estat reiterades en la segona
intervenció en relació amb el tema de la plana web. Jo insistesc
que efectivament és un tema que s’ha d’avançar i s’ha de posar
en funcionament.

El tema dels inactius, jo discreparia, Sr. Rodríguez, que tenir
800.000 euros sense consagrar-los a cap activitat concreta sigui
una gestió deficient. Jo crec que estam parlant de projectes
d’investigació en aquest moment. El que són els projectes
estratègics, els projectes que jo li he detallat abans, tenen un
flux d’entrada a través de la Unió Europea i -diguem-ne-
s’imputen a la Direcció General de R+D+I. Estam parlant per
tant, d’unes quantitats importants que ja s’han treballat des de
l’àmbit de la recerca. 

Jo sobre el tema de la investigació discreparia amigablement
en aquest sentit. En el sentit de dir-li que és molt millor reservar
doblers pensant que tens ingressos a través de la Unió Europea
i a través de la Direcció General d’R+D+I per treballar projectes
europeus i rumiar de manera més clara possibles projectes
d’investigació, que -insistesc- representen en aquest cas la
capacitat de connectar allò que les empreses necessiten i
reclamen, amb allò que la investigació està fent, no utilitzant el
CIDTUR com un instrument de servei pràctic a les empreses.
No sé si m’explic. És a dir, una empresa pot necessitar una
estadística concreta de viatgers a Turquia, etc., això li ho pot fer
el CITTIB, ja tenim una institució que fa això, no necessitam
una entitat de recerca superior amb doctors, personal acadèmic,
connexions universitàries, etc., ja tenim instruments al respecte.
Aquí el que estam pensant és de quina forma treballam, els
projectes van en aquesta direcció, perquè el món empresarial, a
banda dels instruments fàctics que pugui tenir, tengui aquests
instruments d’investigació teòrica i d’investigació aplicada. Jo
en aquest aspecte discreparia en el sentit del resultat pobre i
sobretot de la utilització d’aquests romanents o d’aquesta
capacitat “d’estalvi” que representa aquesta situació.

I finalment i amb això acabo, jo insistesc en la tesi que jo he
defensat i que la mantenc perquè conec el món de la
investigació, ni més ni pus que per això, més que per la meva
tasca com a conseller. És complicat això, no és un exercici fàcil,
s’ha de valorar molt positivament els antecedents d’aquest
institut. Es va constituir el 29 de desembre del 2006, però jo
record perfectament l’anterior conseller d’Economia, Hisenda
i Innovació treballar molt durament sobre aquesta qüestió durant
molts de mesos, sense que hi hagués resultats tangibles. Per tant,
és un procés complicat, que significa aglutinar esforços
d’administracions distintes. Jo record reunions amb la Secretaria
d’Estat d’Investigació aquí a Palma, amb el conseller Ramis per
parlar d’aquestes qüestions i tota la complexitat que comporta
l’entrada d’altres institucions, els consells insulars, les
patronals, etc. Això és el que hem intentat evitar amb el nou
perfil de l’institut, que hi hagués el món de les empreses, etc.,
sense descuidar tota la feina important que es va fer prèviament.

Per tant, insistesc, no és un descàrrec, crec que és una
constatació, no és fàcil treballar sinergicament amb això, però
també estic d’acord amb vostè, Sr. Rodríguez, que s’han de
multiplicar els esforços perquè això es conegui més i sigui més
profitós.

Res més. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller per la seva assistència i les
seves explicacions. I no havent-hi més assumptes per tractar
s’aixeca la sessió.
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