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LA SRA. PRESIDENTA:

... si es produeixen substitucions. No hi ha substitucions.

Proposició no de llei RGE núm. 88/08, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a creació de la
fundació per a la promoció turística de Mallorca.

Passam, idò, a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui,
consistent a la Proposició no de llei RGE núm. 88/08,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, sobre creació de la
fundació per a la promoció turística de Mallorca.

Per defensar la proposició no de llei intervé, per part del
Grup Parlamentari Popular, el diputat Sr. Flaquer, per un temps
màxim de deu minuts.

Endavant.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats
intentaré no esgotar aquest temps, crec que la proposició és
prou senzilla, és prou clara, només intentar explicar per què
presentam aquesta iniciativa.

A la legislatura passada es varen crear dues fundacions, una
a Menorca i una a Eivissa, que el que intentaven era,
precisament en el mateix sentit que aquesta proposta que duim
avui, ajuntar els esforços entre la iniciativa pública i la
iniciativa privada a l’hora de dur endavant les tasques de
promoció turística de cadascuna de les illes. Creim que tant a
Menorca com a Eivissa es va aconseguir aquest objectiu amb
un notable èxit, i fruit d’això és el manteniment de les
fundacions que en aquest moment existeixen a cadascuna de les
illes; i al final de la legislatura també es va començar, es va
iniciar el mateix tràmit per a la constitució d’una fundació per
a la promoció turística de Mallorca.

Les negociacions amb les distintes associacions
empresarials, Foment, PIME, CAEB, Cambra de Comerç,
Federació Hotelera, Agrupació de Cadenes, etcètera, estaven
ben avançades, però es va considerar ...

(Tall de veu a causa del micròfon)

... convenia més aparcar aquest tema momentàniament com
a conseqüència de la proximitat de la cita ...

(Nou tall de veu a causa del micròfon)

LA SRA. PRESIDENTA:

Li canviaran o li solucionaran el problema tècnic.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Tampoc, bé, seguirem, intentarem a veure com va.

Bé, els deia que hi havia un principi d’acord, fins i tot
record perfectament que el conseller de Turisme en aquell
moment del Consell de Mallorca, avui conseller de Turisme del
Govern de les Illes Balears, era també partidari d’aquesta
opció, encara que l’havien d’aparcar momentàniament com a
conseqüència de les eleccions del mes de maig, i avui, des del
Grup Parlamentari Popular duim aquí aquesta iniciativa a
aquesta comissió perquè els grups parlamentaris es puguin
posicionar respecte de la mateixa.

La iniciativa és molt senzilla, com els deia és intentar
unificar al màxim els esforços públics i privats per tal d’assolir
una major sinèrgia en el compliment dels objectius
promocionals. Intentam que s’incorpori aquí tota la iniciativa
pública, des dels ajuntaments, passant pel consell, fins el
Govern de les Illes Balears, i la màxima representació de la
societat civil organitzada dins el sector turístic, Foment de
Turisme de Mallorca, Cambra de Comerç, Federació Hotelera,
Agrupació de Cadenes, AVIBA, Associacions de Restauració
de PIME i CAEB, etcètera, és a dir, no estam davant un llistat
tancat sinó senzillament enunciatiu i, en aquest sentit, el que
voldríem és que, dins aquest mateix any 2008, així ho duem en
aquesta proposició no de llei, la posada en funcionament
d’aquesta fundació.

I també creim, de la mateixa manera que es va fer a una de
les fundacions a Menorca, en els òrgans de direcció i
representació hi haurien de figurar de forma majoritària el
sector privat. Creim, des del Partit Popular, que el sector privat
du molts anys fent feines i tasques professionals, coneix a la
perfecció quins són els problemes de la nostra illa de Mallorca
quant a la seva imatge i a les seves necessitats promocionals i,
per tant, creim que sempre des de la iniciativa privada, des del
seu coneixement, des de la seva experiència i des de la seva
maduresa es podrà conèixer molt millor la necessitat
promocional de la nostra illa.

En aquest sentit, idò, presentam aquesta proposició, amb el
desig i amb l’esperança que tots realment donem suport, amb
independència de qui la presenta, a una iniciativa, jo crec que
neutra políticament, des del punt de vista polític, que l’únic que
pretén és una millora de les accions promocionals per a la
nostra illa de Mallorca.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Flaquer. Ara entram en el torn de fixació de
posicions i per part del Grup Parlamentari Mixt intervindrà la
Sra. Esperança Marí, per un temps de deu minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, davant aquesta proposició no
de llei del Partit Popular i en el moment d’explicar la nostra
postura, m’agradaria fer algunes consideracions sobre
promoció turística i el paper que hi poden jugar, en el seu cas,
les fundacions. Així, crec que hauríem de començar,
òbviament, parlant de què la promoció turística és important, és
bàsica, ho sabem, en som conscients i ho volem deixar palès, i
especialment en una comunitat autònoma com és la de les Illes



TURISME / Núm. 4 / 21 de febrer del 2008 39

 

Balears, on el desenvolupament econòmic depèn, bàsicament,
del sector turístic. Per tant, estam d’acord que hem de cercar la
millor manera de realitzar promoció turística i aquesta s’ha de
fer d’acord amb el sector de cadascuna de les illes i d’acord,
també, amb les seves respectives institucions.

Així mateix, tampoc no pos en dubte, i en aquest cas estaria
d’acord amb el Sr. Flaquer que les fundacions constitueixen un
bon sistema per organitzar la promoció turística; les fundacions
permeten d’unir esforços públics i privats i per tant crear
sinèrgies que facin la promoció turística més efectiva i més ben
dotada. Amb les fundacions, idò, es fa possible que augmentin
els recursos per a la promoció turística i amb la competència
que hi ha cada vegada més entre zones turístiques, tal com s’ha
apuntat, aquesta promoció resulta del tot imprescindible.
També sabem i som conscients que aquest és el model que
s’està treballant actualment a Eivissa i a Menorca, on els
respectius consells insulars tenen traspassades les competències
en ordenació turística.

Ara bé, en el cas d’Eivissa, i si no m’equivoc, em permetria
fer algunes consideracions, perquè de moment sembla que la
Fundació per a la promoció turística de l’illa d’Eivissa
bàsicament els recursos que ha obtingut procedeixen de fons
públics; fins ara, del capítol existent a Eivissa per a promoció
turística dins aquesta fundació, bàsicament d’organismes com
l’IBATUR, i en canvi em consta que el capital que hauria de
procedir de capital privat és bastant minso. Crec, per tant, que
en aquest cas sí que s’hauria de posar entre cometes l’efectivitat
del sistema, tot i que, teòricament, ha de ser un sistema bo.

Quant a la proposició no de llei que ens presenta el Partit
Popular, consider que en aquest cas hauria de ser el Consell de
Mallorca qui decidís com ha de fer la seva promoció turística.
Pens que seria una mica presumptuós per part nostra dir-los en
aquests moments, o dir-los des del Parlament de les Illes
Balears com ha de ser. Pens també que el Consell de Mallorca
hauria de tenir competències plenes en turisme per realitzar la
seva pròpia promoció, però ja hem parlat des d’aquesta tribuna
moltes vegades i hem demanat que s’agilitin els traspassos de
competències previstos per l’Estatut d’Autonomia als consells
insulars, però hi tornam insistir. Tot té el seu temps i per tant no
ens hem d’avançar a aquests esdeveniments.

Quan les competències de turisme hagin estat traspassades
al Consell de Mallorca aquest serà l’òrgan competent per
decidir quin model de promoció turística vol seguir. És possible
que es decideixi per crear una fundació, tal i com ho han fet el
Consell d’Eivissa i de Menorca, però també és possible que es
decideixi per realitzar la seva pròpia promoció a través d’altres
mitjans. En aquest cas, pens que el Parlament de les Illes
Balears ha de tenir en compte allò que en aquell moment
decideixi el Consell de Mallorca.

Per tant, pens que ara per ara aquesta diputada no pot votar
a favor d’aquesta proposició no de llei.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Per part del Grup Parlamentari
Unió Mallorquina, té la paraula el Sr. Bartomeu Vicens, també
per un temps màxim de deu minuts.

Endavant.

EL SR. VICENS I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. En
principi, voldria dir que el Grup Parlamentari Unió
Mallorquina comparteix, jo diria, tots, el fons de la proposició
no de llei del Partit Popular, no pot ser d’altra manera. Creim
que unificar els esforços polítics públics i privats és un deure de
l’administració i especialment el Grup Unió Mallorquina creu
que sempre l’administració ha d’estar devora la iniciativa
privada i la societat civil, especialment en matèria turística i
també en moltes altres matèries. Creim que moltes vegades
l’administració més que impulsar el que ha de fer és coadjuvar,
és colAlaborar i ajudar precisament les empreses, la societat
civil i especialment en aquest cas.

La cooperació públicoprivada és una estratègia coordinada
per millorar la promoció de les Illes Balears; que Unió
Mallorquina també creu que el model de promoció turística
s’ha incrementat substancialment amb les aportacions
econòmiques que hi ha hagut a IBATUR, a les fundacions
Turisme Menorca, Turisme Eivissa i Formentera, i és important
tenir i remarcar que la promoció turística de Mallorca i de les
Illes és essencial que compti amb l’assessorament, amb el
suport tècnic del sector privat, perquè és un sector privat
capdavanter a nivell mundial, és dels pocs sectors privats que
tenim que mundialment ocupen els primers llocs.

Dit això, també he de dir que quant a la iniciativa concreta
de crear la fundació Turisme Mallorca, creim que l’ha d’exercir
el Consell Insular de Mallorca i no el Govern, com es proposa
concretament ja quan anam a la proposició concreta de llei.
Creim que no és correcte, formalment, que una institució digui
a l’altra el que ha de fer i com ho ha de fer, perquè és
precisament el Consell de Mallorca qui ve encomanat a
impulsar aquesta fundació, marcar el ritme de com vol actuar
i el calendari. Creim que el Govern pot ajudar i, de fet, creim
que ajudarà, i que ha de ser el Consell qui prengui les
decisions.

Per aquestes raons i perquè també creim que no és oportú
donar terminis concrets, o sigui aquestes coses s’han de fer
precisament quan el Consell de Mallorca ho trobi oportú i quan
les circumstàncies hagin madurat el suficient per poder dur una
bona política quant a aquesta fundació. Per tot això el Grup
Parlamentari Unió Mallorquina comparteix, insistesc, el fons de
la proposició, jo diria que en tots els seus termes, però votarem
en contra perquè creim que no ha de ser, concretament, el
Govern qui lideri aquesta creació de la fundació Turisme
Mallorca.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Vicens. Ara, per part del Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, té la paraula el
Sr. Gabriel Barceló, per un temps de deu minuts.

Endavant.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en primer lloc comentar
que, efectivament, la promoció turística de les Illes és bo que
sigui conjunta i coordinada per part del sector públic i del
sector privat, de fet els exemples que tenim fins ara, que són les
fundacions turístiques a Menorca i a Eivissa, que funcionen, al
marge de les qüestions que la Sra. Esperança Marí parlava de
què s’haurien de solucionar lògicament a Eivissa de les
aportacions privades, però sí que és ver que aquesta actuació
coordinada i conjunta per part del sector públic i del sector
privat, no només amb idees sinó també amb aportacions
econòmiques, és probablement la millor de les solucions per
dur a terme la promoció turística de les nostres Illes.

I per altra banda, també, tots sabem que anam clarament cap
a un model de promoció turística propi de cada illa, en bona
mesura també donat que l’Estatut d’Autonomia diu que les
competències turístiques en aquest aspecte les tendrà cada
consell insular i, per tant, aquest model de promoció turística
de cada illa respon, en certa manera, o l’Estatut respon, en certa
manera, a aquesta idea que tots hem avalat i que tots tenim.

Si bé és cert que, precisament perquè l’Estatut diu que les
competències turístiques han de ser de cada consell, i de fet ja
hi ha algunes illes que les estan exercint, no és el cas de
Mallorca, sí que hauríem de tenir molt en compte l’opinió del
Consell de Mallorca en aquesta qüestió i per tant hi hauria
d’haver una gran coordinació entre el consell, la conselleria i
el traspàs de competències. Per tant, en definitiva, nosaltres
pensam que mentre això no succeeixi no estam en condicions,
el Parlament de les Illes Balears, d’instar la constitució
d’aquesta fundació, que crec que al final s’haurà d’acabar
constituint, amb els terminis però que aquestes institucions
prevegin oportuns per tal que hi hagi el màxim consens
possible, la màxima participació possible i que respongui, per
tant, a la pluralitat d’interessos de totes les parts.

En definitiva, per tant, en aquest sentit, compartiríem, en
definitiva, la necessitat d’aquesta fundació per a la promoció
turística de Mallorca, però no els termes en què està redactada
la proposició no de llei.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Barceló. Ara, per part del Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula la Sra. Aina Crespí, per
deu minuts.

Endavant.

LA SRA. CRESPÍ I PRUNÉS:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyores diputats. En
relació amb la proposició no de llei per a la creació d’una
fundació per a la promoció turística de Mallorca votarem que
no.

Atenem la necessitat d’unificar esforços públics i privats en
l’àmbit de la promoció turística tal com han dit els diputats que
em precedeixen; atenem la conveniència d’aprofitar els
coneixements per a la promoció de les nostres Illes i de la
nostra oferta de la iniciativa privada, de la societat civil
organitzada i per tant de tots els sectors implicats. En aquest
primer punt de l’exposició de motius no hi tenim res a dir, ja
que aquesta és una de les principals vies de feina que ja du
endavant la Conselleria de Turisme, cal dir ara que entre
diferents sectors del sector del turisme.

Cap de nosaltres desconeix la importància del sector i la
necessitat de coordinar esforços a l’hora de la promoció de les
nostres Illes. El problema que tenim amb aquesta proposició no
de llei és que no està presentada davant la institució correcta;
la promoció turística ja fa temps que està transferida als
consells insulars, són els consells insulars els que tenen la
capacitat d’autoregulació en aquest tema, ni el Govern ni el
Parlament són competents i en conseqüència no hi han
d’intervenir.

Aquesta proposta, si la volen presentar, ho han de fer dins
el Consell de Mallorca, institució competent en la promoció
turística de Mallorca i no en el Parlament, cosa que ja va fer
vostè, Sr. Flaquer, el passat dia 1 d’octubre, va presentar una
moció al Ple del Consell de Menorca, de Mallorca, perdó, on
ja demanaven la creació d’una fundació per a la promoció
turística, una moció que tal com va començar va dir que era
senzilla i clara.

Per tant, no hem de fer intrusisme dins les competències
d’altres institucions, el Consell té les plenes competències en el
tema d’ordenació i promoció turística, tal i com estableix
l’Estatut. Vostès mescla les institucions o fundacions creades
pel Consell de Menorca i d’Eivissa i Formentera amb una
proposta perquè el Parlament insti el Govern, el qual no és
competent en la creació d’una fundació, vostè ho mescla com
per embullar, perquè si ja ho va fer en el seu moment a la
institució competent ara no té per què fer-ho aquí en el
Parlament.

Per tant, i resumint, reiter el nostre vot és en contra, perquè
el Govern no és competent en aquesta matèria, ja que qui té la
competència és el Consell de Mallorca.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Crespí. Sr. Flaquer, vol fer ús de la paraula?
Endavant.



TURISME / Núm. 4 / 21 de febrer del 2008 41

 

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sra. Presidenta. No anava a fer ús de la paraula,
perquè em sent un poc decebut, perquè tothom està d’acord
amb l’esperit i amb el fons d’aquesta proposta, però a l’hora de
votar ningú la vota a favor, és la política, què hi farem? Però he
d’intervenir, he d’intervenir després de la intervenció de la
portaveu del Grup Parlamentari Socialista.

Em diu que ho vaig presentar al Consell, que estic
embullant, sí, sí, ho vaig presentar al Consell i del Consell em
varen enviar aquí i al Consell em varen dir que el competent en
promoció turística era el Govern i que ho presentàs al
Parlament de les Illes Balears, i que ho presentàs aquí perquè
no hi havia hagut un procés de transferència de competències.

(Algunes rialles)

I aquí ho he dut avui de matí i allà em varen votar que no
perquè no ho podia dur allà, perquè no les tenien les
competències. I avui venc aquí i després d’insistir
reiteradament que transfereixin les competències i els recursos
allà, em diuen que no els puc demanar això perquè són allà.
Home, com quedam? Com quedam?

No volia intervenir, Sra. Crespí, de ver, és que no volia
intervenir, però m’obliga a intervenir, perquè ens prenen,
perdó, no vull emprar segons quines expressions. O hi creuen
o no hi creuen, no se’n riguin més de la gent. Creuen que les
competències s’han de transferir al Consell sí o no? Creuen que
hem de fer una fundació mixta allà on hi hagi la iniciativa
pública i privada i allà on puguem promocionar bé les Illes,
com ho fan a Menorca i a Eivissa, si o no? I si hi creuen de ver,
votin a favor, però no em facin aquest número, no m’enviïn del
Consell al Parlament i ara em tornin enviar al Consell.

(Remor de veus)

Exactament, si volen me’n vaig a Madrid a demanar-ho o
me’n vaig a BrusselAles, no em queda més remei. Però es posin
d’acord, per favor, es posin d’acord perquè parlam de coses
bastant serioses, parlam d’una iniciativa important, crec que
positiva; parlam d’una iniciativa allà on el Foment de Turisme
hi ha posat molts esforços, on a Menorca i a Eivissa funciona
bé.

I si aquesta iniciativa que els present aquí avui no dugués
l’anagrama del Grup Parlamentari Popular i dugués l’anagrama
de qualsevol altre grup d’aquesta cambra, vostès ja l’haguessin
votada a favor, aquest és el problema i això són els problemes
de la política. Però, per favor, siguem seriosos; volen transferir
les competències, sí o no? Quan les transferiran? Per què no em
contesta, al Consell de Mallorca, per què no em contesta?
Perquè no pot, perquè no pot contestar, perquè no ho sap! I
mentrestant què hem de fer? M’han de fer anar d’aquí allà i
d’allà aquí cada dia a demanar això?

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Flaquer. En aquest moment en què queden ja
fixades les postures de cadascun dels grups parlamentaris,
procedirem a la votació.

Vots a favor de la proposició no de llei?

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha cap.

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
88/08.

I una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui, no havent-hi
més assumptes a tractar ...

(Remor de veus)

EL SR. SECRETARI:

Abans de tancar, els vots són 8 a favor i 9 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Una vegada esgotat l’ordre del dia i no havent-hi més
assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.

Moltes gràcies.
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