Formentera espera del Govern la mateixa voluntat d'entesa en promoció turística que va mostrar en la Lle
divendres, 20 de febrer de 2015 08:26

Aquest matí, i per videoconferència, s'ha celebrat la reunió de la secció insular de Formentera
de la Comissió Mixta de Transferències Govern-Consells Insulars per al traspàs de la
competència de promoció turística. Aquesta és una reunió prèvia que el Govern manté amb
cada illa abans de la preparació i convocatòria de cada Comissió mixta que tracta el traspàs
d'aquesta competència.

La reunió ha estat “decebedora ja que els representants del Govern segueixen sense voler
tocar ni una coma de la seva proposta”, ha dit Jaume Ferrer, president del Consell de
Formentera. No obstant, i a falta de la darrera reunió, el president del Consell de Formentera
creu “que hi ha temps perquè el Govern rectifiqui i es situï en una línia d'entesa”. Ferrer s'ha
referit a la Llei de finançament dels Consells Insulars, “on hi va haver voluntat de negociar real,
es va escoltar la nostra illa i tots vam fer un esforç per fer l'acord possible”.

Jaume Ferrer ha recordat que “Formentera vol l'acord, no estem actuant per capritx. Vivim
gairebé únicament del turisme i volem les condicions en promoció turística perquè les
necessitem però l'actuació del Govern no es correspon amb una institució que realment busca
un acord”.

Recolzament del Patronat de Turisme

El dia anterior en aquesta secció insular, el 18 de febrer, es va celebrar una reunió del Patronat
de Turisme en la qual tot el sector turístic i empresarial de l'illa es va ratificar en la postura de
no acceptar la competència de promoció turística en les condicions actuals. Per al Patronat,
acceptar aquestes condicions seria una “irresponsabilitat perquè no és una proposta justa ni
suficient”.

Alejandra Ferrer, consellera de Turisme, ha recordat que la negociació està anant molt
malament des d'un principi. “S'està acceptant que Mallorca sigui decisiva a l'hora de definir les
regles del joc, quan aquesta illa ja ha dit que no vol exercir les competències perquè prefereix
que la promoció segueixi en mans del Govern Balear, que ja està a Mallorca. Això no té sentit
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perquè l'interès de Mallorca és que l'IBATUR, l'ens del Govern que gestiona actualment la
promoció de les illes, es quedi amb el màxim de finançament i estructura possible”.

Alejandra Ferrer, ha explicat que “això ha provocat que es digui traspàs de competències de
promoció al que no ho és, perquè tot el personal i estructura, i la major part del pressupost es
queda on està, a l'IBATUR, que seguiria funcionant en favor de Mallorca, mentre les altres illes
hauríem de construir de zero una infraestructura i dotar-la de personal amb una assignació que
només està pensada per cobrir la despesa d'assistir a fires turístiques. No té ni cap ni peus”.

Alejandra Ferrer ha afegit que “en aquest mal principi de deixar que una illa que no vol el
traspàs defineixi les regles del traspàs, se suma que no s'ha acceptat ni una de les nostres
al·legacions i que s'ha arribat a una proposta del Govern que té per a Formentera un variable
tant petit que fa que mentre les altres illes pugen any a any a mesura que s'incrementa el
pressupost global, Formentera es manté gairebé sempre en una quantitat igual al fixe inicial, fet
que significaria reduir capacitat de maniobra anualment respecte els nostres competidors”.
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