
 

DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ DE TURISME

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DL. PM. 352-1992 Fq.Con.núm. 33/27 VII legislatura Any 2010 Núm. 20
 

Presidència
de l'Honorable Sra. Margarita Mercadal i Mercadal

Sessió celebrada dia 10 de juny del 2010 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

COMPAREIXENÇA RGE núm. 2049/10, solAlicitada per quatre diputats membres de la Comissió de Turisme, adscrits al Grup
Parlamentari Popular, de l'Hble. Consellera de Turisme, per tal d'informar sobre la negativa de la consellera de Turisme a transferir la
dotació econòmica al Consell d'Eivissa, per fer efectives les competències en matèria de promoció turística. 234



234 TURISME / Núm. 20 / 10 de juny del 2010 

 

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui i
en primer lloc demanaria si es produeixen substitucions.

No hi ha substitucions.

Compareixença RGE núm. 2049/10, solAlicitada per
quatre diputats membres de la Comissió de Turisme,
adscrits al Grup Parlamentari Popular, de l'Hble.
Consellera de Turisme i Treball, per tal d'informar sobre
la negativa de la consellera de Turisme i Treball a
transferir la dotació econòmica al Consell d'Eivissa, per fer
efectives les competències en matèria de promoció turística.

Passam, doncs, a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, que
consisteix en la compareixença RGE núm. 2049/10, presentada
per quatre diputats membres de la Comissió de Turisme adscrits
al Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual solAliciten la
compareixença de la consellera de Turisme per tal d’informar
sobre la negativa de la consellera de Turisme a transferir la
dotació econòmica al Consell d’Eivissa per fer efectives les
competències en matèria de promoció turística.

Assisteix la consellera de Turisme, Hble. Sra. Joana Barceló
i Martí, que ve acompanyada de la Sra. Irene Rigo, cap de
gabinet de la conselleria.

Té la paraula la consellera de Turisme, Sra. Joana Maria
Barceló i Martí, per tal d’informar sobre el tema objecte de la
compareixença.

LA SRA. CONSELLERA DE TURISME I TREBALL
(Joana Maria Barceló i Martí):

Moltes gràcies, i bàsicament passarem a donar compte de tot
el que és aquesta matèria, i d’entrada he de lamentar, pel que
veig, les interpretacions fetes a partir d’unes declaracions a l’illa
d’Eivissa.

A mi m’agradaria assenyalar tres qüestions. La primera, que
el Govern complirà amb l’Estatut d’Autonomia i, per tant, de
transferències als consells insulars en matèria de promoció
turística. Aquesta és un compromís estatutari que el Govern no
es replanteja el que va suposar un gran acord polític, i d’una
manera molt clara en el que implicava de transferències als
consells insulars, i en aquest cas d’una manera molt concreta la
competència en promoció turística. Per tant el Govern no es
replanteja l’Estatut d’Autonomia sinó que és conscients que l’ha
de complir, i a més a més estam d’acord que s’ha de complir.

En segon lloc he d’assenyalar que aquesta transferència,
lligada a una matèria tan important com és la promoció turística
perquè lliga amb l’activitat més important de la nostra
comunitat autònoma, creim fonamental que es faci des de la
cooperació, la transparència i l’acord amb un objectiu també
que entenem que és obligat, que no es produeixin duplicitats, i
per tant en aquest sentit hem d’articular una transferència des de
la cooperació, l’acord, repetesc, i la transparència per no tenir
duplicitats i alhora també per garantir una qüestió que és
fonamental i que la gent dels consells insulars té molt clar, que
és el fet de garantir les necessitats bàsiques dels recursos
econòmics que es transfereixen, no lligats a un moment

determinat sinó a la suficiència dels recursos d’una manera
estable, i tenim prou exemples de transferències fetes en què
vertaderament els costos efectius amb el temps han visualitzat
la seva insuficiència, i sobretot també pel que fa referència a
duplicitats o amb les funcions que s’estableixen. Per tant tenim
l’obligació, crec, d’exercir aquesta transferència de manera
correcta i tenint en compte aquestes dues qüestions, no a les
duplicitats i alhora, i en segon lloc, garantir la suficiència de
cadascuna de les illes com per tirar endavant aquesta
responsabilitat que vertaderament és important.

A partir d’aquí he d’assenyalar també dues coses. El Govern
està fent feina, i creim que amb pas ferm en aquest camí, el
primer que hem fet des del mes de febrer, en què vam assumir
aquesta responsabilitat, en dues qüestions. La primera, unificar
en un únic organismes tot el que és la promoció, és a dir,
simplificar l’estructura administrativa de la promoció turística,
i per tant en aquest sentit unificar-ho amb el que anomenam
l’Agència de Turisme de les Illes Balears, i per primera vegada
no només ajuntam en aquest sentit de donar la màxima
eficiència als recursos públics amb un únic organisme, sinó que
a més aprofitam que en aquest organisme per primera vegada,
crec, en la història de la comunitat, en el consell
d’administració, no un consell assessor, no, en el consell
d’administració participen els consells insulars en si, sobretot
per donar precisament aquesta claredat, aquesta transparència
dels recursos totals que dedicam a promoció, i per tant en aquest
sentit tenir un instrument que ens permeti saber exactament jo
crec que el sempre ha estat el misteri millor guardat, els
recursos econòmics i les actuacions que anaven lligades a la
promoció turística.

Per tant creim que aquesta passa és una passa d’aclariment,
de transparència, i que en aquest sentit ens ha de permetre
estructurar i identificar les funcions, les responsabilitats i els
recursos que cada illa ha de gestionar d’una manera clara, i per
tant fer aquesta primera passa, és a dir, caminant, és a dir, amb
la participació dels consells sense trampes ni recursos aliens, de
ser molt transparents en aquest sentit i aquí dintre anar
identificant d’una manera clara quines són les funcions que des
de cada illa s’han de fer i s’han de decidir obligatòriament, i
evidentment com estructuram, per tant, amb aquest doble
objectiu que no em cansaré de repetir que és de suficiència de
recursos i d’evitar duplicitats, i per tant en aquest sentit creim
que és obligat.

Tampoc no hem deixat de créixer alhora que tenim els
consells participant, repetesc, per primera vegada en un consell
d’administració, també incrementam anualment la capacitat dels
consells en el que fa referència a la despesa directa, els recursos
que directament gestionen lligats a promoció i de manera
totalment independent, és a dir, amb capacitat de decidir.
Aquests recursos s’han anat incrementant en els darrers anys jo
crec que d’una manera permanent, i en aquest moment el
Consell d’Eivissa gestiona directament 3,6 milions d’euros, i
són els interlocutors a nivell insular de la promoció. De fet fins
l’any passat, per exemple, hi havia un conveni que també se
signava amb el Foment de Turisme d’Eivissa que en aquest
moment es gestiona a través del consell insular, és a dir,
s’intenten fer les passes perquè els consells siguin els
interlocutors en promoció, tal com és obligat, i alhora també
s’incrementen aquestes recursos que els consells insulars
decideixen en promoció d’una manera anual.
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Repetim, són tal vegada com a avançaments del que hauria
de ser aquesta transferència, simplement d’anar exercint totes
aquestes funcions, i en aquest sentit jo deixaria aquí la meva
primera intervenció, però en el sentit, i agraesc la
compareixença, d’assenyalar el nostre compromís per poder-ho
tirar endavant. Repetim que les formes són importants en aquest
aspecte perquè precisament hem de garantir aquestes dues
coses, de suficiència i de no duplicitats, i evidentment creim que
s’ha de fer des de la cooperació, el que assenyalam quines són
les funcions que, en cadascun dels extrems, cadascuna de les
administracions ha de tirar endavant. 

Nosaltres esperam poder tenir el text sobre el que fa
referència a funcions i responsabilitats dins el mes d’octubre,
posar el text damunt la taula, com per ja, bé, complir el
compromís que té el Govern de tenir un text preparat i
quantificat abans que acabi aquest any, açò d’una manera clara.
En aquest moment estam en la fase de transferències
d’ordenació al Consell de Mallorca, i en paralAlel també
començam aquesta feina i, repetim, des d’un organismes molt
clar, molt transparent, que és la participació dels consells a un
consell d’administració.

Per tant, passes creim que clares, creim que fermes, i,
repetim, el compromís de complir.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Procediria ara la suspensió de la
sessió per un temps màxim de 45 minuts per tal que els grups
parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes o
observacions, per la qual cosa es demana als portaveus si volen
una suspensió o si podem continuar. Podem continuar. 

Per tal de formular preguntes o observacions, intervé en
primer lloc el Grup Parlamentari Popular. El portaveu Sr. Jerez
té la paraula per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Gràcies, Sra. Consellera, per atendre la solAlicitud del Grup
Parlamentari Popular, i també volem estendre la nostra gratitud
a la persona que l’acompanya, que és la seva cap de gabinet, per
ser avui aquí en aquesta comissió.

Bàsicament el motiu d’aquesta solAlicitud és clar i crec que
vostè ho ha dit perfectament. Des del nostre punt de vista era
absolutament necessari i totalment imprescindible que vostè
comparegués en aquesta comissió per no deixar cap tipus de
dubtes a l’hora d’aclarir definitivament la voluntat de la seva
conselleria, la voluntat de la seva persona sobre el fer de dotar
econòmicament la competència que ja tenen els consells
insulars en matèria de turisme, de promoció turística, i aquesta
ha estat bàsicament la nostra principal motivació que ens ha
mogut perquè vostè avui comparegui aquí. 

Crec que s’ha construït una veritable expectativa sobre la
transferència de mitjans econòmics per nodrir aquesta
competència, és una veritable aspiració que tenen els consells
d’aquesta illa, i aquesta expectativa el que no hem de fer és que
es transformi en decepció, ni que aquesta aspiració es
converteixi en frustració, sinó que jo crec que tot el contrari. Per
tant creim que la primera intervenció que ha tengut la consellera
va en el camí encertat i jo em qued amb una frase, que és que no
es replanteja vostè la reforma de l’Estatut d’Autonomia, per tant
significa que de moment, i amb molta cautela, transitam pel
camí encertat. 

Però en qualsevol cas jo li voldria fer una sèrie
d’observacions que crec que són també importants. És cert que
sempre i des del principi de legislatura el Govern havia anunciat
que efectivament durant aquests quatre anys la competència
acabaria essent dotada. És cert que el Partit Socialista en
particular i el Govern en general han pagat servituds, servituds
polítiques que passen per grups minoritaris que s’han acabant
incorporant a aquest govern -és el cas d’Unió Mallorquina-, que
obligaven a alentir, entenc jo, el traspàs d’aquesta dotació
econòmica. Una vegada assumida la responsabilitat per part del
Partit Socialista, en aquest cas, el Grup Socialista en aquest cas,
sí que adquireix tot el control la Sra. Barceló d’aquesta
responsabilitat. Per tant entenc que ara més que mai tenen més
possibilitats que mai per treballar en aquest sentit. Per tant jo li
volia fer la següent pregunta; crec que ho ha explicat prou bé,
però l’alentiment d’aquest procés es deu a una qüestió
estrictament econòmica?, estrictament política? És una situació
estructural o es tracta d’una qüestió conjuntural? Si ho entès bé
entenc que s’està reeditant, sí que és cert, l’estructura de la
conselleria, per tant estaríem parlant d’una qüestió estructural
i en particular concentrada en l’Agència Balear de Turisme,
però en qualsevol cas deix oberta la pregunta perquè vostè me
la contesti.

En segon lloc m’agradaria fer especial incidència a distints
titulars que han aparegut, en particular a Eivissa, a distints
mitjans de comunicació, que creen -sí que és cert- certa confusió
que és necessari aclarir. Per una banda, el dia 7 de maig
comprovam que un titular recull el següent: “El Govern no
cederá la promoción turística a los consells esta legislatura”;
i dos dies després: “El Consell sólo aspira a obtener una
pequeña parte de las competencias de turismo esta
legislatura”. Per tant jo voldria saber si aquest darrer titular que
jo he llegit respecte a obtenir una petita part de les competències
de turisme obeeix a una voluntat de subscriure un acord
l’octubre, com vostè diu, de mínims, o si és un acord destinat a
complir un objectiu de màxims. Crec que és important saber-ho
perquè sí que és cert que el titular condueix a una certa
confusió.

Jo estic d’acord amb..., no sempre hi estic, però en aquest
cas sí, amb el Sr. Tarrés, amb la darrera versió del Sr. Tarrés,
quan diu que si la dotació econòmica és insuficient és millor no
acceptar el repte. Jo n’estic absolutament convençut, i de les
seves paraules es desprèn que la suficiència econòmica és
totalment imprescindible, totalment imprescindible. Per tant el
que jo li preguntaria en aquest cas i voldria saber en aquest cas
és si aquest acord, o el procés de redacció d’aquest document
que vostè plantejarà l’octubre, és un acord de màxims, és un
acord de mínims, i si evidentment cobreix amb suficiència les
perspectives del consell insular de cara a tenir prou recursos per
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promocionar singularment el seu destí a indrets que li puguin
ser totalment favorables.

En següent lloc, i mentrestant això es produeix, tot aquest
procés transcorre, a nosaltres ens agradaria saber si des de la
conselleria hi ha dissenyats o tenen prevista la signatura
d’acords i convenis per tal que determinades institucions
tenguin recursos també propis per, de forma singularitzada,
promocionar els seus destins. Sí que és cert que pocs dies
després que vostè anàs a Eivissa crec recordar que va signar un
acord amb l’Ajuntament d’Eivissa, i voldria saber si
efectivament hi ha dissenyats més acords en aquest sentit, i jo
crec que hi ha determinats acords que sí que funcionen i, si
funcionen, s’han de mantenir i no només això sinó que s’han de
potenciar.

I en darrer lloc li volia fer una altra observació, i és
traslladar-li -supòs que la coneix, estic segur que la coneix i ho
sap- l’opinió del sector turístic d’Eivissa en relació a aquestes
notícies que varen aparèixer en premsa. La Federació Hotelera
deia alarmada -supòs que avui no ho està tant, però alarmada-,
que la promoció turística no pot seguir més en mans del Govern,
i reclamava efectivament que es transferís aquesta dotació
econòmica, i el president de la Federació Hotelera xifrava
aquesta dotació econòmica en un 20% dels recursos de la
conselleria en matèria de promoció. Jo li voldria preguntar si
vostè està d’acord amb aquesta estimació que fa el sector
hoteler d’Eivissa en relació amb el percentatge de recursos que
la conselleria en matèria de promoció hauria de transferir als
consells insulars.

I per la meva part, Sra. Consellera, això és tot. Moltes
gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Jerez. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds té la paraula el diputat Sr. Riudavets per
un temps de deu minuts.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, en primer lloc vull agrair la presència en aquesta
comissió de la consellera de Turisme i Treball i de la seva cap
de gabinet, que l’acompanya.

Jo crec que després d’escoltar l’exposició de la consellera i
també les qüestions que ha plantejat el portaveu del Partit
Popular, que són qüestions en general globalment assenyades i
que responen, crec jo, a un interès per veure com es
desenvolupa tot aquest procés de traspassos, jo crec que la meva
intervenció haurà de ser forçosament breu perquè jo crec que les
exposicions inicials de la consellera han estat prou clares com
per afegir-hi res. Per tant no faré cap pregunta, no formularé cap
pregunta, però sí que faré una observació general quant al que
pensa el nostre grup parlamentari al respecte, ni que sigui
perquè consti en acta.

Jo vull dir que el nostre grup parlamentari ha estat sempre,
ho és i ho continuarà essent, partidari de fer efectives les
competències que són pròpies dels consells insulars. Ara per ara
la situació evidentment, ni que sigui de forma transitòria, és una
situació un poc anòmala perquè el Govern de les Illes Balears
exerceix plenament unes competències que estatutàriament no
li corresponen, almanco no al cent per cent, i sobre les quals no
té capacitat reglamentària. Per tant creim que per aclarir la
situació és convenient que com més aviat millor es traspassin
als consells totes les transferències que els pertoquen, com
naturalment promoció turística. Per tant ens alegram de les dates
concretes que està posant damunt la taula la consellera de
Turisme.

Però a part d’aquesta voluntat nostra manifestada suficients
vegades, tampoc no som ingenus i no ens amagam a la realitat
de les coses. Sabem que aquest traspàs té dificultats, no és una
tasca senzilla, no ho és, per molts de motius, entre altres coses
pel mecanisme que fixa l’Estatut, un mecanisme que en el seu
moment nosaltres no vam compartir i que és calcat al
mecanisme que empra l’Estat per transferir competències a les
comunitats autònomes, és a dir via comissió mixta, si més no
creim que l’esforç ha de ser perquè aquests traspassos es facin
amb equitat, destriant -i açò és important- d’una vegada per
totes els aspectes que han de romandre com a elements de
coordinació en mans del Govern de les Illes Balears, i a la
vegada establint les dotacions econòmiques per als consells, que
siguin suficients i que forçadament hauran de ser consensuades
entre tots. Jo crec que precisament la consellera ha posat un
incís, ha fet especial menció d’això quan ha dit les passes que
s’havien d’anar desenvolupant: identificar funcions, analitzar a
fons el finançament que sigui necessari, i acotant clarament les
funcions de cada una de les institucions.

Des del nostre punt de vista creim que s’està avançant en
aquest traspàs de competències, i s’està avançant -el que és molt
important, també- a definir clarament l’arquitectura institucional
de les Illes Balears. S’està fent feina de valent, ja n’ha posat
exemples la consellera, i no tenc cap dubte del resultat final que
és l’acompliment de l’Estatut, però també del programa que
signà aquest govern.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Riudavets. Pel Grup Parlamentari Socialista la
diputada Sra. Crespí té la paraula per un temps de deu minuts.

LA SRA. CRESPÍ I PRUNÉS:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, donar les gràcies a
la consellera i a la seva cap de Gabinet per venir a aquesta
comissió a explicar-nos aquest tema de les transferències de
competències.
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Jo sols vull fer un parell de comentaris, en primer lloc, he de
dir que quan vàrem veure aquesta solAlicitud del Partit Popular
ens va sorprendre per dos motius, un, perquè la consellera ja en
la seva compareixença que havia fet a solAlicitud seva a la
comissió va explicar un poc la cronologia de com es feien les
transferències per donar compliment a l’Estatut d’Autonomia,
i dos, perquè no enteníem per què el Partit Popular sols
demanava el tema de les transferències al Consell Insular
d’Eivissa, quan és veritat que la promoció està pendent en els
altres consells.

Crec que des de la Conselleria de Turisme es fa feina i així
ho ha explicat la consellera per preparar aquestes transferències
als consells insulars, no sols al d’Eivissa sinó, com he dit, de
promoció a tots els consells, i d’ordenació a Mallorca que és el
que està pendent. En la seva compareixença de dia 25 de març
la consellera va explicar, i avui ho ha reiterat, que el mes
d’octubre, més o manco, se’ns presentaria un text en el qual fan
feina on consells insulars i Govern estan determinant quines
funcions, activitats, recursos econòmics, recursos humans, etc.,
s’han de fer efectius, és a dir, s’han de transferir per poder fer
efectiva aquesta transferència i que cada illa pugui exercir les
seves funcions d’una forma efectiva i eficient, fet que reclama,
a més de totes les institucions, el sector hoteler en general.

Això és un procés llarg i difícil, i així ho han explicat els
portaveus que m’han precedit i la pròpia consellera, i s’ha
d’anar molt en compte per evitar duplicitats i determinar quines
són les competències de cada administració i més ara amb les
mesures econòmiques que aquest govern pren. Crec que una
primera passa que ja s’ha fet és la creació d’aquesta Agència
Balear del Turisme, fruit de la unió de l’IBATUR i de
l’INESTUR, que com ha dit la consellera els consells insulars
tenen un paper molt actiu i que participen en la presa de
decisions en els temes en els quals després ells hauran de fer-
se’n càrrec.

Simplement això volia afegir. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Crespí. Per respondre les diverses
intervencions té la paraula la Sra. Consellera de Turisme.

LA SRA. CONSELLERA DE TURISME I TREBALL
(Joana Maria Barceló i Martí):

Moltes gràcies. No crec que en aquest moment ningú estigui
alarmat del sector, crec que intentam, com li diria, intentam
mantenir els acords i les converses i evidentment que s’entengui
perfectament aquest engranatge del que són transferències,
també li podria assenyalar que hi ha sectors que es mouen a
l’altre extrem de tot i em diuen, per què s’ha de transferir? Vull
dir, això ens obliga evidentment a la part política compromesa
amb l’Estatut de ser molt pedagògics amb això i fer entendre
que aquest és un procés ordenat, que hi ha acord de base, això
crec que és fonamental en aquesta matèria, que tot aquest procés
vagi amb un acord institucional, però també amb un acord
polític perquè vertaderament dibuixam l’estructura institucional.

Hi ha segurament matèries en què és molt més clar i molt
més net, ordenació turística són departaments específics i punt,
no hi ha duplicitats, és impossible que n’hi hagi, i en canvi en
altres matèries la interrelació sempre és un poc més complicada.
I en aquest sentit és molt important, per tant, tenir clar, i
sobretot per la tranquilAlitat i pel funcionament de l’activitat
turística que aquest acord, a més a més d’institucional, sigui
també un acord polític. La idea és que aquesta estructura es vagi
desenvolupant amb el temps i que per tant governi qui governi
hi hagi un acord bàsic que doni contingut a aquesta estructura.

Per tant, evidentment som conscient que parlant de turisme
i sobretot de promoció turística la feina s’ha de fer, repetesc,
aconseguint el màxim acord. I tal vegada per això es varen
interpretar malament les meves paraules o es varen interpretar
erròniament amb aquest plantejament, també molt realista de
dir, bé, quan parlam del 20% o del 70% que demanarà Mallorca,
són acords que a nivell econòmic sempre són complicats i d’açò
hem de ser conscients que també sempre ho són. Per tant, en uns
moments de més dificultat doncs aquestes dificultats també
sorgeixen, però açò no és excusa com perquè no facem la feina
de transferència, també ho tenim clar. Per tant, cada una de les
dificultats s’han remoure amb la feina de tots i per tant en
aquest sentit és clau.

Jo no sé si aquest ha estat un procés ralentit o no, quan es va
fer l’acord polític del Govern es va establir un calendari al
voltant de les diferents transferències, un calendari que
assenyalava a voltes per la dificultat en funció jo crec que més
de les dificultats que tal vegada pel component polític, les
dificultats primer varen començar per caça, per artesania, per
qüestions que semblaven més senzilles respecte de la qual
visualitzàvem més complicades, i en aquest cas una de les més
complicades era lligada a promoció turística. Vull dir, crec que
era més un component de calendari de realitats al voltant de les
dificultats que un rerafons polític.

Així i tot, li repetesc, des del mes de febrer que entra aquesta
consellera és conscient que això són dos compromisos, les
transferències tant les d’ordenació a Mallorca com les de
promoció a tots els consells, són processos que s’han
d’accelerar perquè el compte enrere del final de legislatura i del
compliment s’acosten i per tant hem d’aconseguir posar la feina
damunt la taula i complir. Per tant, en aquest sentit jo li assenyal
precisament accelerament per donar compliment a aquesta
qüestió i per tant en aquest sentit és de les qüestions que feim
feina i que posam l’accelerador, no ralentim en absolut sinó el
contrari que volem i per tant hem d’accelerar per complir. Per
tant, acceleració posada. I evidentment no ens plantejam un
acord de mínims ens plantejam un acord, un acord que sigui
sòlid, així de clar, i que sigui definitiu per dir-ho d’alguna
manera, no ens plantejam una qüestió de mínims.



238 TURISME / Núm. 20 / 10 de juny del 2010 

 

D’entrada és molt important identificar totes les funcions,
totes les responsabilitats que els consells han de tenir i les que
a nivell de coordinació o de suport ha de tenir el Govern. Per
tant, el plantejament crec que no es pot fer parcialment sinó que
la foto l’hem de tenir de l’acord que volem i feim feina amb
aquest objectiu, no plantejaments de mínims perquè de fet el
que tenim ara que són recursos que ells gestionen això ja és un
avanç, però la transferència crec que si feim aquest esforç l’hem
de fer pensant en un acord sòlid que perduri i que dibuixi
l’estructura. Per tant, no ens ho plantejam com a mínims sinó
com tot el que implica transferir promoció als consells insulars
amb totes les conseqüències. En aquest sentit ho plantejam i ho
farem.

Fonamentalment, repetesc, el més important és la definició
de responsabilitat i la transparència dels recursos i per això li
dic hem unificat, hem llevat moltíssima estructura, moltíssima
en aquestes dues empreses a fi que no hi hagi el més mínim
dubte al voltant dels recursos, funcions que es fan, quines són
les despeses en cada capítol, què suposa anar a fires, què
suposen cadascun dels conceptes i per tant que hi hagi una
participació absolutament directa de corresponsabilitat, perquè
som conscients que en aquest moment aquesta és una
competència dels consells insulars. Per tant, açò ho assumim des
del primer moment, som conscients que és una competència
seva i per tant que ells hi han d’estar d’acord, hi han de
participar i per tant hem de fer-ho conjuntament. 

Per tant, en aquest sentit tenia també aquest objectiu aquesta
reestructuració visualitzar que anam cap a aquí, que anam cap
a transferir i que fonamentalment, a més aquesta agència ha de
ser simplement o ha de quedar com aquest organisme de
coordinador o que se li encarreguin les funcions que els consells
insulars determinin que s’han de fer des del conjunt. Igual que
ho feim amb TURESPAÑA o amb la Secretaria d’Estat de
Turisme, a nosaltres ens va bé tenir la Secretaria d’Estat de
Turisme, per què? Perquè suposa a moments puntuals i ens ha
suposat d’entrada l’oportunitat d’assistir a indrets que a nivell
individual no podríem, i és així, per tant tenir una estratègia
afegida a la promoció exterior i també ens suposa programes i
recursos on nosaltres podem acollir-nos a fi d’aconseguir
recursos. En aquest sentit, no tenim el dubte que hi haurà
algunes funcions que de manera, perquè ho creim així, la
presència, jo que sé, però es pugui fer d’una manera conjunta
més fàcil que no fer-ho per separat.

Però repetesc, aquesta consellera no està en absolut en un
posicionament tancat a res sinó el contrari, molt obert a les
diferents possibilitats. Per tant, creim que valdrà la pena que tot
d’una que tinguem aquest text, repetesc, no només tenir un
acord institucional sinó també un control polític, creim que açò
és clau, i per tant evidentment oferir la compareixença tan aviat
com tinguem aquest document, com perquè vertaderament
compti amb el suport de tots els grups polítics. I que aquesta
transferència passa a passa es faci amb la colAlaboració de tot el
sector, també ho entenc perfectament igual que de les altres
institucions.

Per tant, ho hem de fer bé, ho hem de fer i ho hem de fer bé
i d’una manera tancada, no amb qüestions de conjuntura, també
en som conscients. Per tant, plena disposició, repetesc, lament
que de vegades les declaracions són difícils o és fàcil poder-se
equivocar amb el sentit i ben segur que així no ho vam

transmetre suficientment clar, però des de la Conselleria de
Turisme pensam i estam compromesos a complir i aquest li dic
avui, que som molt prop de les dades de compromís, que feim
feina per complir.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica té la
paraula el Sr. Jerez, per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera, molt breument, en primer lloc m’agradaria clarificar
una qüestió que pot donar peu a dubtes, jo parl d’Eivissa perquè
la consellera va fer les declaracions a Eivissa, es reprodueixen
als mitjans de comunicació d’Eivissa i les declaracions feien
referència al Consell Insular d’Eivissa. En qualsevol cas jo
durant tota la meva intervenció he procurat pluralitzar i fer
extensiu el meu raonament en relació amb els altres consells
insular perquè entenc que la consellera no té ànim de
discriminar cap institució insular, ni molt menys. Que quedi
clar.

En segon lloc, estic d’acord amb vostè que això ha de
produir-se sota un acord polític també de màxims, però per una
qüestió fonamental i que ve donada per una qüestió política,
perquè aquesta competència neix també d’un acord polític de
màxims i neix precisament amb la reforma d’un Estatut
d’Autonomia on vostè, com a ponent, que la record que
defensava precisament amb molta insistència aquesta qüestió,
vàrem integrar de tal manera que els consells insulars ja
tenguessin com a pròpia aquesta competència. Per tant, la
mateixa vocació amb la qual incorporàvem aquesta competència
com a pròpia als consells insulars ha de continuar sent i s’ha de
continuar mantenint en relació amb aquest acord polític de
màxims del qual parlam.

Estic totalment d’acord amb vostè que hem d’accelerar
quant abans i jo confio i desitjo i espero que en octubre vostè
tengui definitivament el document redactat que s’espera de la
conselleria, però també li he de dir que nosaltres estarem
vigilants al voltant d’aquesta qüestió. Jo crec que el Diari de
Sessions d’avui i no només el Diari de Sessions d’avui, sinó
declaracions seves obliguen i des d’aquest punt de vista
nosaltres intentarem que es compleixin en qualsevol cas. Parlant
dels acords de mínims i dels acords de màxims no hi ha altre
possibilitat més que un acord de màxims, no hi ha altre
possibilitat, o és un acord de màxims o l’acord no neix, en tota
la seva potencialitat, no neix amb absolutes garanties. Per tant,
jo la convit que aquest acord que ha de recollir aquest document
d’octubre sigui un acord ambiciós, sigui un acord gelós en la
matèria de què es tracta i en aquest sentit també serem, com dic,
especialment vigilants amb totes aquestes qüestions.

Res més, Sra. Presidenta, reproduir l’agraïment a vostè i a
la cap de Gabinet que l’acompanya. Moltes gràcies, Sra.
Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Jerez. Sr. Riudavets? Sra. Crespí, vol intervenir?

LA SRA. CRESPÍ I PRUNÉS:

Sí, Sra. Presidenta. Sols volia fer tres comentaris de tres
idees que crec que ha dit la consellera i que crec que són
remarcables. És a dir, la conselleria fa una feina activa per
transferir les competències, que intenta aconseguir un consens
polític per a aquestes transferències de competències, i en tercer
lloc, evitar les màximes duplicitats per fer les transferències
d’una forma efectiva i eficient. Jo crec que aquestes tres idees
i més que ha dit la consellera ens queda clar que és una feina
que es fa i s’aconseguirà.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Crespí. En torn de contrarèplica té la
paraula la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE TURISME I TREBALL
(Joana Maria Barceló i Martí):

No, no, ja no tant de contrarèplica, vull dir que estam
d’acord amb l’acord de màxims. Jo així i tot només una
apreciació, jo els deman més de què siguin vigilants, jo els
deman que siguin participants, participants per una qüestió molt
clara perquè ja no només, per això els ho dic, a nivell per
exemple de la transferència turística, no ens basta un acord
institucional, crec que és fonamental un acord polític. I ho dic
en el sentit que parlam d’una activitat sensible als acords i per
tant en aquest sentit crec que és fonamental aquest acord polític.

I sobretot és fonamental aquest acord polític també per
clarificar davant els ciutadans de vegades situacions que poden
preocupar; és a dir, en aquest moment si la transferència de
promoció no es fa a totes les Illes serà difícil que es pugui fer a
una illa, m’entenen? Crec que en aquest sentit quan parlam al
consell insular congelar transferències o no, doncs en aquest
sentit jo deman la participació dels partits polítics, també del
Partit Popular, en aquest posicionament perquè si no sí que ho
podem complicar un poc més, en aquests moments. Per tant, és
fonamental aquesta participació activa dels consells a l’hora de
tancar competències perquè és la manera d’avançar i en aquest
sentit a Menorca i a Eivissa ho entenen jo crec d’una manera
molt clara, claríssima i a Mallorca tenim més dificultats.

I aquests dies és notícia aquesta preocupació de dir què feim,
si transferim o no transferim al Consell de Mallorca. Clar,
aquesta congelació respecte del Consell de Mallorca sí que
podria posar en entredit aquests traspassos a Eivissa i a Menorca
que no hauria de ser així. Això simplement és una preocupació
que es posa damunt la taula.

Nosaltres, repetesc, continuam fent feina en el compliment
de l’Estatut d’una manera claríssima, farem la transferència
d’ordenació turística ja, vull dir que intentarem tancar-ho d’una
manera molt immediata, i a promoció tendrem aquest document
el mes d’octubre per al qual demanarem el suport del Partit
Popular, repetesc, perquè crec que és fonamental i sobretot,
repetesc, sobretot quan parlam d’activitat turística, que és clau
precisament perquè el sector entengui perfectament que això és
una bona acció, que la proximitat sense duplicitats és la millor
opció de crear una estructura institucional, complexa com és la
nostra, però que jo estic convençuda té moltíssimes virtuts que
són respondre a les demandes diferencials d’illes que són
diferents i sobretot en activitat turística tal vegada és on es
visualitza més aquesta diferència. Per tant, és on més important
és que hi hagi aquesta transferència en promoció. Ho entenem
totalment i en aquest sentit hi farem feina.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Acabat aquest debat i no
havent-hi més assumptes a tractar, no ens queda més que agrair
la presència de la consellera de Turisme i la persona del seu
equip que l’ha acompanyada, i aixecam la sessió.
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