DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ DE TURISME
DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
DLPM 352-1992

Fq.Con.núm. 33/27

VI legislatura

Any 2006

Núm. 18

Presidència
de l'Honorable Sra. Patrícia Abascal i Jiménez
Sessió celebrada dia 6 d'abril del 2006
Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI
I. PROPOSICIONS NO DE LLEI:
1) RGE núm. 7349/05, presentada pel Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a regulació del tot inclòs.

274

2) RGE núm. 1030/06, presentada pel Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a ajudes a les entitats culturals per al
manteniment de l'oferta cultural a Menorca.
278
II. Presa d'acord sobre les compareixences proposades en el si de la ponència encarregada d'estudiar les repercussions que sobre
l'economia balear té l'oferta del tot inclòs.
281

LA SRA. PRESIDENTA:

Señoras y señores diputados, comenzamos la sesión de hoy
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y, en primer lugar, solicitaría si se produce alguna sustitución.
EL SR. JEREZ I JUAN:
Sí, gràcies, Sra. Presidenta, Miquel Jerez substitueix Pere
Palau i Torres.
LA SRA. PRESIDENTA:
¿Alguna sustitución más?
I.1) Proposició no de llei RGE núm. 7349/05, presentada
pel Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a regulació del tot inclòs.
Bien, pues pasamos al primer punto del orden del día de
hoy, que consiste en la Proposición no de ley RGE 7349/05, del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y Els Verds, relativa
a la regulación del todo incluido. En su defensa interviene el
Hble. Diputado Sr. Miquel Rosselló, por un tiempo máximo de
diez minutos.
EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:
Senyores i senyors diputats. El primer que volia dir, per
entrar a donar la nostra opinió sobre aquesta proposició no de
llei és que, donada la mecànica de funcionament parlamentària,
mecànica que no critic però que constat, és que avui discutim
una proposició no de llei presentada pel meu grup dia 11
d’octubre del 2005, o sigui immediatament acabada la
temporada turística passada, i des d’aleshores a ara ha plogut
bastant i sobretot ha plogut bastant en el tema del tot inclòs, per
la qual cosa me veig obligat a defensar una proposició no de
llei que tal vegada si la fes ara, la redactàs ara, no estaria
redactada amb els mateixos termes. Però, a la vegada,
desgraciadament, el problema que m’obliga o que ens obliga a
presentar aquesta proposició no de llei és vigent i, segons la
nostra opinió, desgraciadament va creixent, va incrementant-se.
Tots ho sabem, el tot inclòs és una mesura a les nostres illes
que podríem considerar no lògica, no natural, no correspon a un
sistema que ha estat pensat i ha estat inventat per a
determinades zones o altres o moltes altres zones que ja, en fi,
no dedicaré temps a un tema que hem discutit moltes vegades
i que tots coneixem el que pensam sobre aquest tema, sinó que
més aviat és una imposició dels majoristes de viatges per a un
model turístic determinat aquí que en aquests moments no
respon a les necessitats de futur. Segons la nostra opinió, el tot
inclòs és un sistema perjudicial, segons la nostra opinió, per al
turisme en general, és perjudicial fins i tot per als hotelers que
l’apliquen, és perjudicial perquè és pa per a avui i fam per a
demà, enlloc de posar els colzes damunt la taula, començar a
analitzar quines són les fórmules de canvi que s’han d’introduir
en el model turístic hoteler, sobretot en el sector hoteler, des
del punt de vista de la introducció de la qualitat, el que feim és
anar passant i dia que passa any que empeny i mentrestant ja ho
veurem, els que venen darrera ja ho arreglaran que mentrestant
nosaltres anam traient els quatre durets que podem treure, que
per això estam. Ens pareix una visió mercantilista i sense visió
de futur que no correspon al que hauria de ser un sector
econòmic i turístic d’aquesta comunitat autònoma, que ha
demostrat durant dècades tenir una capacitat enorme

d’inventiva, una capacitat d’iniciativa, una capacitat de lluita
per allò seu que no es correspon amb aquesta actitud roquera
que en aquests moments demostra davant aquest tema.
Però juntament amb això és un sistema que perjudica
notablement i profundament sectors de l’oferta
complementària; són molts els sectors que s’han manifestat en
contra d’aquest tema a l’illa d’Eivissa, moltes associacions que
han expressat la seva opinió, a Mallorca hi ha recollida de
signatures mostrant la preocupació per aquest a Son Servera,
Capdepera, Ca’n Picafort, Port d’Alcúdia, Calvià, etcètera, són
centenars de petits empresaris i mitjans empresaris vinculats
amb l’oferta complementària que estan molt nerviosos. Jo no sé
si vostès han tengut ocasió de parlar amb algú d’ells, el nivell
de crispació és important, la qual cosa denota que ens trobam
davant un problema que afecta moltes famílies, perquè afecta
empresaris determinats i per tant les seves respectives famílies,
però afecta també la mà d’obra que aquests empresaris
contracta.
El creixement ha estat important en els darrers temps, es
preveu que enguany també ho serà, són molts els empresaris
d’oferta complementària que, en aquesta temporada, ja no
obriran tots els negocis que tenien, precisament com a
conseqüència d’aquest tema, que alguns han reduït de sis coses
a dues, a una, alguns han reduït d’una altra forma, però afecta
de forma clara i rotunda.
Davant aquest tema, nosaltres ens trobam que, per una
banda, no hi ha lideratge empresarial clar, pel que és un tema
preocupant per a la nostra comunitat autònoma, i per una altra
banda, ens trobam que el Govern, segons la nostra modesta
opinió, mira cap a una altra banda davant un problema com
aquest. Davant l’actitud valenta del Sr. Matas a la fira de
Londres, de fa ja dos anys, quan va expressar públicament que
s’haurien de prendre mesures i que es regularia aquest tema, i
l’estirada d’orelles d’un de la patronal en tornar de Londres,
han vist el que ha passat. Es va crear una comissió d’experts,
aquesta famosa de Napoleó continua sent vigent avui en dia:
quan tens un problema i no tens una solució crea una comissió,
no? Per tant, proliferen les comissions d’experts, es crea una
comissió d’experts, després es crea una ponència parlamentària
i ens queda un any de legislatura, i tot indica que arribarem al
final d’aquest any de legislatura amb una carpeta molt grossa
de documents que tots els diputats que ens dedicam a temes de
turisme parlant del tot inclòs ja tendrem tot el que es diu a
Canàries, el que diuen aquests, el que diuen els altres, haurem
tengut quantitat d’entrevistes, però no haurem afrontat cap
solució al tema. Senzillament, perquè, en definitiva el Govern
haurà optat per la decisió de deixar passar el temps i ja veurem
què passa en el futur.
Creim que és una decisió absolutament inacceptable,
nosaltres pensam que s’hauria d’arreglar aquesta qüestió; que
s’hauria de crear o fer vigent la normativa existent, estam
plenament convençuts que amb el compliment estricte de la
Llei turística una part molt important del problema se
solucionaria, però aquest compliment ni s’exigeix ni es fa;
basta passejar-se per determinades zones, basta constatar el
nivell del tot inclòs a determinades zones, és absolutament
cutre, és un foment claríssim de la baixada de qualitat en lloc
de la pujada de qualitat; no hi ha la més mínima voluntat
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d’actuar, sinó de mirar cap a una altra banda, i nosaltres
proposam que senzillament es canviï d’actitud.

fortament afectats amb pèrdues econòmiques importants i
pèrdues de llocs de feina també important.

La proposició no de llei aniria, per a nosaltres, en aquest
sentit en aquest moment, un canvi d’actitud del Govern i una
crida seriosa a la sensibilitat. Jo crec que quan les coses van
malament, quan hi ha problemes de futur i quan hi ha
incomprensió de determinats sectors o actituds excessivament
roqueres o excessivament conservadores davant problemes de
futur, el lideratge polític, el pes polític d’un govern o d’un
president es constata quan és capaç de sortir a la palestra, quan
és capaç de sortir a l’opinió pública i dir: les coses són difícils,
però anem a arreglar-les, i no cal mirar cap a una altra banda,
sinó cercar solucions. Aquesta no és l’actitud del Sr. Matas,
aquesta no és l’actitud del Sr. Flaquer ni molt manco. I en
aquesta línia va la nostra proposició no de llei.

Nosaltres estam d’acord amb el Sr. Rosselló, que és
necessari que el Govern agafi les seves responsabilitats i miri,
no només per a un sector, sinó que miri, en general, per a tots
els sectors que fan feina de cara al turisme i que la ponència
parlamentària que està actualment constituïda no serveixi per
perdre el temps i per anar ajornant conclusions i, en
conseqüència, anar ajornant també plans d’actuació.
Per tant, votarem a favor d’aquesta proposició no de llei,
encara que pareixi que està en vies de solució, perquè ens
temem que hi ha un perill que això s’ajorni eternament i les
solucions no arriben, almanco en aquesta legislatura.
Gràcies.

Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. PRESIDENTA:
Gracias, Sr. Diputado. Por parte del Grupo Parlamentario
PSM-Entesa Nacionalista, tiene la palabra la Hble. Diputada
Sra. Vadell, por un tiempo máximo ...

Gracias, Sra. Vadell. Por parte del Grupo Parlamentario
Socialista tiene la palabra el Sr. Alomar, por un tiempo máximo
de diez minutos.
EL SR. ALOMAR I MATEU:

LA SRA. VADELL I FERRER:
Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Aquesta proposició no de llei és ver que té, ha rodat un parell
de mesos per dins els tràmits normals que aquest Parlament té
i tal vegada es pot qualificar com a una mica extemporània,
però no obstant segueix sent de la més rabiosa actualitat. Del
tema del tot inclòs fa molts d’anys que se’n parla, més de dos,
perquè ja en fa dos que l’Hble. President va anunciar una
regulació, mitjançant llei, a la fira de Londres i a hores d’ara
encara estam a les mateixes. S’han convocat comissions
d’experts, s’ha convocat una ponència parlamentària que està
viva en aquests moments, però la veritat és que en dos no s’ha
fet absolutament res per corregir els efectes del tot inclòs, que
s’ha pogut constatar clarament que no és una opció que sigui
idònia perquè sigui exercida de manera general a les Illes
Balears.
Els experts, s’ha constatat fins i tot a informes i a través dels
mitjans de comunicació, que la generalització del tot inclòs és
negativa per a les illes, i jo me deman: com s’evita que es
generalitzi l’oferta del tot inclòs? Crec que deixar-ho al mercat,
com hi ha alguns sectors que ho defensen és summament
perillós i és tirar-se un poc a la piscina sense saber si hi ha
aigua o no.
Nosaltres creim que hauríem d’actuar d’una manera més
decidida i sobretot fer una feina rigorosa d’estudi per mirar de
solucionar aquest problema que afecta moltíssimes famílies que
viuen des de fa molts d’anys de l’oferta complementària. I a
segons quines zones, ja que aquesta oferta no té una
implantació homogènia per tota la geografia de les illes, sinó
que té una implantació desigual i a unes zones hi ha més oferta
del tot inclòs que a unes altres, però sí que en aquestes zones
allà on hi ha un percentatge important del tot inclòs, l’oferta
complementària, l’economia de totes aquestes famílies que
durant molts anys han viscut dels seus negocis s’han vist

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. El grup proponent ja assenyalava que aquesta
proposició no de llei havia estat molt de temps pel que eren els
tràmits parlamentaris i per tant la seva formulació no era tal
vegada la que hauria fet en aquests moments. I és que,
efectivament, fa molt de temps, com també deia la portaveu del
PSM, que parlam d’aquesta qüestió del tot inclòs i en tot aquest
procés s’han anat dient moltes coses i s’ha anat cap endavant i
s’ha anat cap endarrera; però hi ha una sèrie de circumstàncies
que jo voldria ressaltar que són constatacions que val la pena
tenir en compte avui. I per això votarem aquesta proposta
d’Esquerra Unida i Els Verds, a pesar que entenguem que
estigui un poc fora del temps quant al plantejament concret.
Quines són les circumstàncies que val la pena tenir en
compte? Una, i m’agradaria que els membres del Partit Popular
fessin arribar al Govern que nosaltres sospitam molt que, una
vegada més, ens ha enganyat. Constatam, o creim que es
constatarà aquests dies o aquests mesos que el Govern, davant
la impossibilitat o incapacitat de donar solució a res que faci
referència al turisme, a no ser el turisme residencial, abans
d’aquesta impossibilitat ens ve aquí i diu: es posin tranquils, es
posin tranquils perquè aquesta propera temporada ja hi haurà
menys tot inclòs que la temporada passada. I amb aquesta
cançó, o ens passa amb aquestes cançons i resulta que a la fira
de Berlín, a totes les fires que es va s’està constatant que
l’augment del tot inclòs és permanent; segurament no augmenta
com va augmentar l’any passat en relació amb l’any anterior,
però sí que hi ha un augment. Per tant, aquesta afirmació del
Govern que ens deia que estiguéssim tranquils que això estava
baixant, és incerta. El Govern, una vegada més va venir aquí,
a través del seu conseller, i ens va enganyar, i a mi m’agradaria
que el Partit Popular transmetés al Govern aquesta constatació.
La segona constatació, que també l’hem plantejada moltes
vegades, que és l’impacte negatiu que produeix el tot inclòs
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damunt l’economia de les Illes Balears i no m’estendré amb les
economies familiars que són dramàtiques, són dramàtiques i les
ha descrit molt bé el portaveu d’Esquerra Unida. L’impacte
negatiu, nosaltres hem mantengut aquí, de forma reiterada que
el tot inclòs ajudava que la despesa que es feia augmentàs en
origen, és a dir en el país on es paga, i disminuís en el país en
destí, és a dir, a les Illes Balears; que de cada cent euros que es
gasten, si abans 60 arribaven a Balears i 40 quedaven ara la
proporció és a l’inrevés; és a dir, el negoci del tot inclòs no és
un negoci només que perjudiqui les economies familiars d’aquí
sinó que afavoreix sobretot l’economia dels grans majoristes de
viatges, i això ho hem denunciat nosaltres aquí i la contesta era
que no hi havia els estudis pertinents.
Idò ara avui tenim un estudi del departament d’Economia
Aplicada, que s’ha publicat recentment, que ens diu que
efectivament, és a dir, la despesa. Per tant, tant des del punt de
vista econòmic, el que és macroeconomia, per dir-ho d’alguna
manera, si me permeten que així ho qualifiqui o economia
familiar, és urgent prendre mesures, perquè el tot inclòs està
avançant, està augmentant i està perjudicant directament unes
famílies, uns treballadors i en general l’economia i davant això
el Govern no fa res, el Govern a l’únic que es limita, perquè a
més veig que desgraciadament està de moda i s’està posant
desgraciadament de moda per tota Espanya, es limita a
contemplar com augmenta el turisme residencial i com
augmenta el sector immobiliari, que ha estat la gran política del
Govern del Partit Popular durant aquests darrers (...) la gran
política i el gran negoci. Davant això, ens intenta passar amb
cançons en tota la resta de problemes que té el turisme, tota la
resta de problemes del turisme relacionats amb l’oferta
tradicional, com és l’hostaleria i el turisme tradicional que va
als hotels.
Davant això, a nosaltres el Partit Popular no ens va
proposar aquesta comissió per al tot inclòs, avui, després en
parlarem, m’agradaria que aquesta comissió del tot inclòs
l’acceleràssim una mica i arribàssim no a les conclusions a les
quals ja han arribat un grup d’experts, sinó que arribàssim a les
conclusions ...
(S’escolta el to d’un telèfon mòbil)
... perdó, això de la tècnica, arribàssim a unes conclusions,
a les conclusions de caràcter polític, perquè jo crec que aquí no
fa falta, és a dir, només el coneixement dels experts ...
(S’escolta novament el to d’un telèfon mòbil)
(Remor de veus)
... el tirarem per la finestra aquest (...) tecnològic que ens
han donat, (...) ens han donat aquests ...
Com deia, crec que l’important és decisions polítiques
entorn d’aquests temes, perquè el tot inclòs no és un problema
en si mateix, el tot inclòs és una demostració o és la punta d’un
problema més gran. Jo diria, per fer un símil i perquè
m’entenguin aviat i no hagi d’explicar molt, és com aquestes
cases grans que tenen un mobiliari que ja s’està corcant i
resulta que el mobiliari no és tan bo que ens pensàvem de la
casa gran, idò el tot inclòs és el corc del turisme de les Illes

Balears, és el corc, és el que demostra que en el turisme de les
Illes Balears qualque cosa falla. I no falla el tot inclòs en si
mateix, que és un problema, falla perquè falla tota l’estructura
o el muntatge que tenim entorn del turisme, perquè estan
canviant les formes de comercialitzar, estan canviant els gusts
dels clients, hi ha un augment de la competència, etcètera.
Per tant, nosaltres creim que ens tornam a l’inicial, que
qualsevol conclusió ens arribarà a dur a la necessitat d’un gran
pacte polític damunt el turisme i que tota la resta són qüestions
que ens podran fer avançar una miqueta més o una miqueta
manco, però el que realment aquí el que fa falta és un pacte
polític, un pacte d’Estat damunt el tema del turisme. I que el tot
inclòs, que l’hem d’abordar i que, a més, el president ho sap
perfectament que s’ha d’abordar perquè ho va dir fa dos anys,
és un símptoma, és el corc d’un problema més gros que existeix
en el turisme de les Illes Balears. En aquest sentit, donarem
suport a la proposició no de llei d’Esquerra Unida tenint en
compte que qualsevol qüestió que ens permeti avançar,
plantejar i parlar damunt el tema del turisme, que creim que és
greu la situació turística en aquests moments a pesar que les
xifres puguin aparentment demostrar el contrari, creim que és
important sempre mantenir aquest debat, i en aquest sentit
donarem suport a la proposició no de llei d’Esquerra Unida i
Els Verds.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gracias, Sr. Alomar. Por parte del Grupo Parlamentario
Popular tiene la palabra el Hble. Sr. Marí, por un tiempo
máximo de diez minutos.
EL SR. MARÍ I TUR (Antoni):
Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Crec
que tots coincidim que aquesta proposició, aquesta proposta
que ve per part d’Esquerra Unida, el Sr. Rosselló també ho ha
reconegut, doncs no arriba, o arriba tard, vull dir que és un
tema que a partir que es va presentar doncs han anat succeint
coses sobre el tot inclòs que estic segur que Esquerra Unida i
Els Verds no hagués presentat en el mateix sentit la proposta
que ha presentat. Això no lleva la situació en què tots
coincidim, crec que tots coincidim que aquesta oferta del tot
inclòs és una oferta preocupant i que preocupa el Govern també
i que les conclusions de la comissió d’experts, doncs, entre
d’altres que analitza aquesta situació, es diu que aquesta
situació o aquesta oferta del tot inclòs no és oferta creada pel
sector turístic de les Illes Balears en aquest cas, sinó que és una
oferta demandada pel sector, i que, igual que es fa a països que
s’ha dit aquí de Sud-Amèrica aquest hàbit s’ha creat a Balears,
si bé no hi ha a Balears la necessitat que hi ha en aquests
països.
Això és indubtable que és un nou sistema d’oferta per part
dels hotelers i que no ve donada només d’aquesta legislatura,
sinó que ve donada també d’abans; és a dir, el tot inclòs, aquest
corc que s’ha dit aquí no és un corc que s’hagi alimentat només
en aquesta legislatura, abans ja existia aquest corc, i el que sí és
veritat i ens ha de dur a aquestes conclusions que, per part del
portaveu del Partit Socialista es deia, d’estudiar tot un sistema
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del funcionament del turisme a les Illes Balears, es farà
necessari d’alguna manera un pacte que analitzi tota aquesta
situació, que així com s’ha dit també amb aquest símil dels
mobles d’una casa, doncs que aquesta casa es va moblar en el
seu moment amb aquells mobles que es creia necessari que eren
bons quan va començar el turisme, però el temps passa, la casa
torna vella, igualment surten nous sistemes de comercialització
dins el turisme, noves necessitats d’oferta, noves demandes que
es creen, situacions dels països que ens proveeixen del turisme
i que de qualque manera de la seva situació econòmica depenen
aquestes ofertes que els majoristes de viatges els donen; el cas
concret d’Alemanya en aquests moments, que ha tengut una
situació econòmica difícil i que els majoristes de viatges es
veien en la necessitat d’oferir un sistema que fos més barat.
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diguem quant que haurem d’esperar les conclusions a les quals
arribem en el si d’aquesta ponència perquè després el Govern,
que ja ho ve fent, intervengui d’aquella manera que ho cregui
convenient. Per tant, nosaltres votarem en contra d’aquesta
proposició que ha presentat Esquerra Unida i Els Verds.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gracias, Sr. Diputado. Para hacer uso de la palabra por
contradicciones, el grupo proponente, Sr. Rosselló, tiene cinco
minutos.
EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

El tot inclòs en si, doncs és una oferta més dins aquesta
oferta turística, tots recordam que antigament en els hotels
doncs se servia al menjador, hi havia cambrers al menjador, el
migdia i a la nit, doncs els nous sistemes varen dur que
s’eliminàs aquest sistema, que s’anàs a un sistema de bufet;
abans hi havia ofertes en els hotels que, per la situació
econòmica i per l’excés de masses de capacitat adquisitiva
diferent de la que hi havia abans dels nous sistema, el que vull
dir és que el tot inclòs és una conseqüència d’aquesta evolució,
tant de l’oferta com de la demanda.
És veritat que a la comissió d’experts s’ha analitzat aquest
tema, és una proposta que va venir pels grups de l’oposició,
que es fes una ponència sobre el tema del tot inclòs; és veritat
que dins el tema del tot inclòs s’ha recaptat, en aquesta
ponència, tota la informació necessària, tant de la comissió
d’experts; és veritat que per part de l’oposició s’ha demanat
que intervenguin nous informadors que ens ilAluminin de
qualque manera en aquest problema i que no és culpa del Grup
Popular retardar o no retardar aquest tema del tot inclòs, sinó
que es dóna compliment i s’atenen aquestes peticions i ho
veurem després a una comissió que tenim, aquestes peticions
que, per part de l’oposició es demanen.
El Govern té realment, s’ocupa d’aquest tema, avui mateix
llegia en el Diari Eivissa que en una visita del conseller a
Eivissa s’ha parlat amb el sector i hi ha la voluntat d’actuar
d’una manera transversal, tant per la Conselleria de Turisme
com per la de Salut, que aquesta oferta del tot inclòs es doni
amb tot el màxim de qualitat possible; som a un lliure mercat
que podrem intervenir que la qualitat de l’oferta turística sigui
la màxima possible, però no és sistema del Govern intervenir
directament en un sector privat, com és aquesta relació de
majoristes de viatges, de clients i de demanada i oferta que es
ve fent. Del que tracta és que siguem capaços, amb les
exigències necessàries i que es ve fent a través de la Conselleria
de Turisme i de les recomanacions que hi ha també de la
Conselleria de Sanitat, que aquesta oferta del tot inclòs es doni
de la màxima qualitat possible. I també informar el consumidor
d’aquest tot inclòs que sàpiga exactament el que se li ofereix
amb aquesta oferta que se li dóna i per part de l’establiment que
li dóna es doni d’una manera absoluta allò que s’ha ofert.
Però, repetesc, per part del Govern s’actua d’una manera
directa en aquest tema. Crec que en el si del Parlament
s’estudia en aquesta ponència que tenim aquesta problemàtica
i que ara, aprovar aquesta proposició no de llei és prematur

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Portaveu del Partit
Popular jo li podria admetre fins i tot, donades les meves
concepcions ideològiques és un poc fort el que diré, però jo li
podria admetre que no es pot intervenir en el mercat i que si hi
ha canvis, s’introdueixen canvis perquè el mercat introdueix
canvis. Però el que és evident és que, si quan aquests canvis
afecten negativament sectors de la població aquí és on ha
d’intervenir l’administració. De la mateixa forma que jo no sé
si és correcte o no correcte el tema d’ara de convertir hotels en
residències, suposant que fos correcte on ha d’intervenir el
Govern és a dir on aniran a parar els treballadors que deixaran
de treballar perquè perdran el seu lloc de feina, no poden mirar
cap a una altra banda i dir doncs, com que el mercat diu això
que se’n vagin a la cua de l’atur.
Bé, de la mateixa forma no podem dir si els majoristes de
viatges alemanys veuen que és necessari introduir el tot inclòs,
doncs el sector de comerciants, el sector d’empresaris, d’oferta
complementària, que surten profundament afectats doncs ja
s’arreglaran, aquí és on s’ha d’intervenir clarament. I jo el que
crec és que hi ha un clamor d’aquest sector profundament
preocupat, quan vostè diu el conseller va a Eivissa i parla amb
el sector, m’imagín que parla amb els hotelers, no amb la
totalitat d’aquest sector de l’oferta complementària que està
profundament afectat i preocupat per aquest tema. I aquí és on
entra el problema dels terminis, si feim una comissió d’experts,
a una ponència feim no sé quantes coses i acabam la legislatura
sense haver fet res per a aquest tema, doncs tal vegada alguns
d’aquests empresaris varen començar la legislatura amb sis bars
i l’acaben amb un.
I varen començar, i estic parlant d’un cas concret que conec,
amb 35 treballadors i acaben amb ell, la dona i el seu fill. Per
tant, només per això cal intervenir amb profunditat. I jo el que
crec, el que nosaltres trobam és que, i amb això acab, o sigui un
poc aquest és el sentit de la proposició no de llei, però el que
nosaltres constatam és una manca de coratge per part del
Govern per liderar una reflexió en profunditat i per intervenir
en profunditat en una situació que senzillament es deixa al
funcionament normal del mercat i no s’hi intervé clarament. El
resultat objectiu serà que s’haurà acabat la legislatura sense que
s’hagi posat ni un punt ni una coma a un tema que era
senzillament imprescindible i que afecta centenars de famílies
de les nostres illes.
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Per tant, aquesta és la preocupació, jo preferesc un Govern
que davant el tema del turisme que es té i davant els problemes
estructurals de la nostra economia se tira a la piscina, se llança
amb coratge i fins i tot es pot equivocar en coses, que un
Govern que s’estima més no equivocar-se en res i que no agafa
el lideratge dels canvis i que no fa res i mira cap una altra
banda. Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gracias, Sr. Diputado. Por lo tanto, pasamos a la votación
de la Proposición no de ley RGE núm. 7349/05.
¿Votos a favor? 7.
¿Votos en contra?

La nostra proposició va senzillament en la línia d’instar el
Govern que jugui el paper que li correspon perquè aquest tipus
d’ajudes se continuïn mantenint. Senzillament va en aquesta
línia, no és una línia que ni tan sols criticam que s’hagi produït,
és una presumpció inicial, un temor inicial de què se pugui
produir un fet d’aquestes característiques. Per tant, en aquesta
línia veuríem absolutament lògic que tothom votés una
proposició d’aquestes característiques. Si hi ha voluntat per
part de la fundació, d’IBATUR i del Govern de què això se
mantengui, no hi ha cap inconvenient en no donar suport a una
proposició d’aquestes.
Per tant, si se pensa fer com si no se pensa fer, com que
nosaltres no ho sabem, plantejam i utilitzam la nostra capacitat
d’iniciativa parlamentària per influir en un tema que
consideram important per a aquest sector cultural menorquí.

¿Abstenciones?
Moltes gràcies.
EL SR. LLETRAT:
LA SRA. PRESIDENTA:
Vots a favor 7, en contra 8, abstencions cap.
LA SRA. PRESIDENTA:
En consecuencia queda rechazada la Proposición no de ley
RGE núm. 7349/05.
I.2) Proposició no de llei RGE núm. 1030/06, presentada
pel Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a ajudes a les entitats culturals per al manteniment
de l'oferta cultural a Menorca.
Pasamos al segundo punto del orden del día que consiste en
la proposición no de ley RGE núm. 1030/06 del Grupo
Parlamentario Esquerra Unida i Els Verds, relativa a ayudas a
las entidades culturales para el mantenimiento de la oferta
cultural en Menorca.
Tiene la palabra para defender la proposición no de ley el
diputado Sr. Rosselló por un tiempo máximo de 10 minutos.
EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:
Gràcies, Sr. Presidenta. Bé, aquesta proposició no de llei té
com objectiu assegurar que un tema que fins ara funcionava
prou bé, segueixi funcionant, donat el fet de què s’han produït
un canvi molt important a l’illa de Menorca, la creació de la
Fundació Turisme Menorca, que assumeix la pràctica totalitat
de les ajudes i de les subvencions d’IBATUR a l’illa de
Menorca.
Durant tots aquests anys IBATUR ha concedit tot un seguit
d’ajuts a entitats culturals de Menorca que tenien com a
objectiu promoure tot un seguit d’activitats culturals que a la
vegada ajudaven en el tema del turisme, en concret el tema de
combatre l’estacionalitat i anaven en una línia que nosaltres
consideràvem adequada. El fet de què aquesta Fundació
Turisme Menorca, creada recentment, situï com element
fonamental de la seva despesa la promoció exterior, ens
preocupa que pugui perdre, que pugui quedar a un calaix i que
no pugui continuar aquest tipus d’ajudes a entitats culturals.

Gracias, Sr. Rosselló. Por parte del Grupo Parlamentario
PSM-Entesa Nacionalista tiene la palabra l’Hble. Sra. Vadell
por un tiempo máximo de 5 minutos.
LA SRA. VADELL I FERRER:
Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Com
no pot ser d’altra manera, nosaltres donarem suport a aquesta
proposició no de llei d’Esquerra Unida, tot i que, com ha dit el
seu portaveu és presumpte, un acte presumpte. No sabem com
se desenvoluparà l’activitat de la Fundació Turisme Menorca,
però la veritat és que seria una llàstima que totes aquestes
activitats que s’han vengut organitzant per part de diferents
entitats culturals de Menorca s’haguessin de suspendre, o
eliminar, per manca de finançament adequat.
Per part del nostre grup defensam, hem defensat i seguirem
defensant, la colAlaboració de la societat civil, diguem-ne:
entitats culturals, socials, el que sigui, amb la implicació de
cara a l’organització d’actes culturals, esportius, o socials, per
atreure un turisme diferent, o per fer més atractiu l’estança als
turistes, que vénen sobretot perquè puguin conèixer millor la
realitat local. D’aquesta manera integrar-los una mica i fer-los
còmplices d’una cultura, d’una llengua i d’una activitat cultural
que se vénen desenvolupant. Crec que és important que aquesta
societat hi estiguin ben involucrada.
Però evidentment aquestes entitats no tenen uns ingressos
econòmics suficients com per poder fer actes de qualitat, actes
culturals que els suposa, a més de l’esforç personal de membres
que ho duen a terme, també els suposa una despesa econòmica
important i és per això que creim que s’han de garantir de
qualque manera aquests ingressos per part de les
administracions. Fins ara havia estat IBATUR. Tenia un ample
desplegament, un ample ventall d’ajudes concedides a moltes
entitats culturals, socials i esportives, que mitjançant
l’atorgament de premis o ajudes directes en matèria econòmica.
Se podrien organitzar des de concerts fins a actuacions teatrals,
o carreres de cavalls.
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Per tant, si l’IBATUR s’inhibeix de qualque manera ho ha
de transmetre, ho ha de delegar a la Fundació Turisme Menorca
perquè no desapareguin aquestes ajudes. Per tant, se puguin
seguir organitzant aquests actes culturals que creim val la pena
perquè són d’una qualitat demostrada.
Per tant, el nostre suport a aquesta proposició no de llei.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gracias, Sra. Vadell. Por parte del Grupo Parlamentario
Socialista tiene la palabra el Sr. Bosch por un tiempo máximo
de 10 minutos.
EL SR. BOSCH I MESQUIDA:
Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Des
del Grup Parlamentari Socialista d’entrada volem lamentar
l’actuació de l’IBATUR i de la Fundació Turisme Menorca en
aquest afer, tot i que diré una mica més endavant, hi ha un
principi de solució. Com és sabut, l’IBATUR va d’alguna
manera delegar a la Fundació Turisme Menorca totes les
activitats relacionades amb aquest camp, amb un pressupost
d’1,6 milions d’euros.
La Fundació Turisme Menorca es va negar, com havia fet
altres anys l’IBATUR, a subvencionar el Programa Menorca tot
l’any, programa d’activitats culturals, com diré, una mica amb
el pretext, l’excusa, o el motiu que se li havia estat encomanat
a la promoció exterior. Tot açò va ocasionar un profund
malestar a totes les entitats i a totes les associacions que formen
part d’aquest programa, inquietud que d’alguna manera ha
desaparegut bastant, però no del tot, com diré més endavant.
Aquest Programa Menorca tot l’any és un programa que fa 7
anys que es du a terme a l’illa de Menorca, més de 15 entitats
culturals, amb un pressupost de 400.000 euros. Aglutina a
entitats de tant de prestigi com Joventuts Musicals, tan de Maó
com de Ciutadella, amb els festivals d’estiu que tenen prestigi
internacional. Altres entitats com Ja és obert, que avui mateix
treia el seu programa amb més de 10 actuacions durant aquesta
temporada. El Cercle Artístic, amb el Premi Born de Teatre.
Amics de l’Òpera, la Xarxa Cultura. És a dir, un programa
ambiciós, un programa realment molt interessant des del punt
de vista cultural i turístic.
La importància del turisme cultural, jo crec que avui en dia
no la posa en dubte ningú, ara mateix estàvem parlant dels
problemes del tot inclòs. Jo crec que el turisme cultural és una
alternativa, complement, com se li vulgui dir, a tots els
programes de sol i platja, tenint en compte que durant l’any
2004 el turisme cultural va créixer un 9,8%. És una alternativa
també a la desestacionalització. A la memòria del pressupost
del 2006 ja es remarcava la importància de programes com:
Hivern a Mallorca, Menorca tot l’any, o com la moda ad-lib
d’Eivissa. I remarcava la importància de la promoció. No
obstant, açò no es complia per part de Menorca en el moment
en què no es donaven aquestes subvencions, com s’havien
donat altres anys.
És cert que ara en aquests moments hi ha una via de solució,
només després de les protestes i mobilitzacions de les entitats
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i també de la intervenció a favor d’aquestes per part del Consell
Insular de Menorca. En aquests moments sembla que l’acord
està en què el Govern transferirà una partida pressupostària al
Foment de Turisme de Menorca, tot i que no està determinada
la quantitat. Si es compta amb un pressupost total a nivell
d’illes d’un 9,8%, probablement podríem reclamar per part de
Menorca 1 milió d’euros, tenint en compte el 13% que li
correspondria a Menorca.
Donarem suport a aquesta proposició no de llei, ja que
creim que malgrat hi ha aquestes vies de solució, la proposició
continua vigent, tot i que demana assegurar el manteniment de
les ajudes. En aquest moment no hi ha garantia de què se
subvencionin totes les entitats, no se sap la quantitat que s’hi
destinarà. A més a més, a unes declaracions del conseller
Flaquer deia: “intentaremos, dentro de nuestras posibilidades,
conceder parte de las ayudas”. Per tant, en aquests moments no
sabem la quantitat que es destinarà, ni se sap si quedaran fora
determinades entitats que formaven aquest Programa Menorca
tot l’any.
Per tant, repetesc, malgrat aquesta via de solució oberta,
creim que continua plenament vigent aquesta proposició no de
llei, per assegurar que totes les entitats rebran la subvenció que
rebien i no es malmetrà un programa com aquest tan important
per al turisme cultural i per a la cultura en general de Menorca.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gracias, Sr. Bosch. Por parte del Grupo Parlamentario
Popular tiene la palabra el Sr. Tadeo por un tiempo máximo de
10 minutos.
EL SR. TADEO I FLORIT:
Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Primer
de tot dir que aquesta proposició no de llei que es presenta,
consideram que així com s’ha plantejat per part del portaveu
d’Esquerra Unida i Els Verds, entenc que com pugui ser lògic
d’una altra banda, hi hagi un desconeixement perquè ell no ha
estat a Menorca i tal vegada no ha fet un seguiment d’aquesta
qüestió.
Jo crec que sí realment és una proposició no de llei que està
desfasada, perquè és un tema que com intentaré demostraré
cronològicament, se li ha donat una solució amb una certa
brevetat. I en aquest sentit ja manifestar el nostre vot en contra
d’aquesta proposició no de llei.
De totes maneres aquí s’ha lamentat l’actuació per part de
l’IBATUR i la Fundació de Turisme. Jo trob que allò que va
ser realment lamentable va ser l’actitud i la deslleialtat
institucional que va tenir el Consell Insular de Menorca front
el Govern i la Fundació. Precisament perquè la Sra. Barceló,
Presidenta del Consell Insular de Menorca, dia 8 de febrer del
2006, va enviar una carta a aquestes entitats socioculturals
dient quina era la situació que hi havia i com se deia que
perillava el finançament que tenien.
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Jo torn reiterar que trob que allò que hem de veure aquí és
que allò que està destinant el Govern balear a l’illa de Menorca
en promoció turística dins l’any 2006 és 3 vegades més que allò
que es feia la legislatura anterior. En aquest sentit jo també, ja
que se critica l’actitud de la Fundació Turisme Menorca i
l’actitud de l’IBATUR del Govern balear, m’agradaria si hi
pogués haver alguna resposta, la deix a l’aire, sé que aquest no
és el tràmit perquè s’estableixi un diàleg aquí ara, però quina
aportació fa en aquestes entitats socioculturals el Consell
Insular de Menorca?
Cronològicament els fets varen ser efectivament dia 11 de
febrer es publica en els mitjans de comunicació que la
Fundació Turisme Menorca no es farà càrrec, com bé s’ha dit
aquí, de les ajudes al Programa Menorca tot l’any. El motiu és
perquè l’objectiu que té la Fundació Turisme Menorca era un
altre. Allò que està clar és ràpidament, entre d’altres els
diputats del Grup del Partit Popular que estam aquí en aquest
Parlament, ens vàrem posar en contacte tot d’una i vàrem parlar
amb el conseller de Turisme i el mateix conseller de Turisme,
a la premsa surt, està reflectit, dia 14 de febrer garanteix el
finançament del Programa Menorca tot l’any.

incloent fins i tot les que ja estan començades. Foment serà el
que farà una pre-selecció d’activitats i seguidament se reunirà
el Govern, la Fundació Turisme Menorca, el consell insular i el
pròxim foment per consensuar entre tots el Programa Menorca
tot l’any. Jo trob que amb açò ja està clarament definit, o ja
podem dir que aquesta proposició no de llei hauria de decaure
i s’hauria de retirar.
També dir que el Programa de Menorca tot l’any, açò està
clar que mai havia tingut una partida específica dins dels
pressuposts. Està en el mateix sentit que hi pugui haver a les
ajudes a Mallorca i Eivissa i així s’estableix. Jo trob que fins i
tot ara, amb allò que s’ha fet, està d’una manera diguem que
més garantida la continuïtat d’aquestes entitats socioculturals.
Per tant, per tot allò manifestat, el nostre vot en contra. És
més, crec que aquesta proposició no de llei està fora de lloc i
podria ser perfectament retirada.
Gràcies, Sra. Presidenta.
LA SRA. PRESIDENTA:

Ja el dimecres dia 15 de febrer, el delegat de Turisme de
Menorca, el Sr. Joan Domínguez, estableix que per al proper
exercici s’obrirà un termini de presentació d’activitats durant
el mes de setembre per establir un programa amb contingut i
dotar-lo econòmicament, que s’inclogués a més en els
pressuposts de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
corresponent sempre a l’any següent. Amb tres objectius:
garantir la (...) del programa, garantir l’estabilitat i la
continuïtat de les seccions de referència i garantir l’elaboració
de material promocional per a l’assistència també a fires.

Gracias, Sr. Diputado. Para hacer uso de la palabra por
contradicciones el Sr. Rosselló tiene un tiempo de 5 minutos.

Allò que creim que va ser una deslleialtat institucional total
per part de la Sra. Presidenta del Consell Insular de Menorca,
Joana Barceló, va ser quan el dissabte 18 de febrer,
conjuntament amb el conseller de Cultura, es reuneix amb
algunes associacions que havien rebut la subvenció durant el
2005, per dir-los que si és necessari s’acudirà als tribunals,
etcètera. Açò trobam que va ser una actitud totalment fora de
lloc, perquè 4 dies abans s’havia dit que el Govern garantia
aquestes ajudes a aquestes entitats socioculturals des del
Govern balear.

Jo sé que vaig presentar una proposició no de llei dia 14 de
febrer, no ahir. Per tant, no podia tenir en compte tots aquests
esdeveniments que han passat. Si jo en aquest moment tengués
garantia absoluta de què se mantendria el nivell d’ajudes que hi
havia hagut fins ara, hagués retirat la proposició no de llei. Però
crec que en aquest moment ni jo ni vostè, podem assegurar que
se mantendran ajudes, però no si la quantia serà la mateixa o
baixarà. Aquest és el problema.

Divendres dia 3 de març, reunió de la comissió executiva de
la Fundació amb el director general de Promoció Turística, Sr.
Eduardo Gamero. Es decideix que Foment sigui l’organisme
que mitjançant una encomana de gestió per part de l’IBATUR
gestioni aquest programa de referència. L’IBATUR destinarà
una partida econòmica extra per tal de què es puguin garantir
totes aquestes activitats socioculturals que hi havia en marxa.
Dia 15 de març es reuneix el delegat de Turisme amb el
Foment de Turisme per consensuar una manera un poc més
clara un Programa del Menorca tot l’any. Es fa entrega del
document oficial, firmat pel director general Eduardo Gamero,
allà on s’estableix que l’IBATUR fa l’encomana de gestió al
Foment de Turisme per al Programa Menorca tot l’any,
s’acorda que Foment publicarà en els mitjans de comunicació
de Menorca anuncis, indicant que s’obri un termini de
presentació de solAlicituds d’activitats a celebrar l’any 2005,

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Tadeo, jo som de
Marratxí, no de Menorca, però li assegur que amb les tasques
que me corresponen desenvolupar en aquest Parlament i que
corresponen a Menorca, estic perfectament informat. La meva
obligació és aquesta i la compleix.

Totes les afirmacions que apareixen en premsa durant
aquest temps fan referència que “s’intentarà”, tan per part del
Foment de Turisme, Nicolau Bordoy dia 4 de març
“s’intentarà”. El mateix conseller abans, “intentaremos, dentro
de nuestras posibilidades, conceder parte de las ayudas”,
etcètera. Per tant, en aquests moments i a hores d’ara, encara no
hi ha garantia de què les ajudes que es mantendran seran les
mateixes.
Jo crec que si la Sra. Presidenta del consell insular va
escriure una carta a les entitats a mitjan febrer dient que
perillava el finançament, va demostrar una actitud de defensa
clara de les entitats culturals menorquines, perquè en aquells
moments, sense cap dubte, perillaven i per tant, va fer el que li
corresponia fer a una presidenta que se preocupa pels
problemes de les seves entitats culturals.
Si se mantendran totes les ajudes, me permetrà Sr. Tadeo
que jo li doni la volta a la qüestió. Quin inconvenient veu el
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Partit Popular voti (...). Estam demanant una cosa molt sensata,
presentam una proposició no de llei i vostè diu que se
mantendran i jo dic que no ho tenc segur. Idò la votin i tot el
Parlament estarà d’acord en què se mantenguin aquestes ajudes.
En cas contrari, jo sortiré d’aquesta reunió amb la mosca
darrera l’orella i la sospita de què això no se complirà i això ho
faré saber als mitjans de comunicació corresponents.
Moltes gràcies.
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presentat el mínim possible. Per al nostre grup s’accepta
totalment el nombre de proposats.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Bueno, iniciaremos una intervención por parte de los
diferents grupos. Por parte del Grupo Parlamentario Esquerra
Unida i Els Verds ¿tiene algo que decir el Sr. Rosselló?

LA SRA. PRESIDENTA:
EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:
Gracias, Sr. Rosselló. Por lo tanto, pasamos a la votación de
la proposición no de ley RGE núm. 1030/06.
¿Votos a favor?
¿Votos en contra?
¿Abstenciones?

Nosaltres només hem presentat dues persones i les dues
representatives del sector afectat pel tot inclòs. No tenc res més
a dir.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gracias, Sr. Rosselló. Por parte del Grupo PSM-Entesa
Nacionalista, la Sra. Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:
EL SR. LLETRAT:
Resultat de la votació: 7 vots a favor, 8 en contra i cap
abstenció.
LA SRA. PRESIDENTA:
En consecuencia queda rechazada la proposición no de ley
RGE núm. 1030/06.
Y para el siguiente punto me gustaría que tuviéramos un
receso de 5 minutos y que los portavoces nos reuniéramos para
comentar un aspecto. Gracias.

Per part del nostre grup la intenció era arribar a conclusions
i que la ponència servís per qualque cosa. És per això que
també només hem presentat dues persones que sí que tenien
alguna cosa nova a aportar en aquesta ponència. Dues persones
que no havien comparegut a la reunió del grup d’experts i que
s’ha demostrat darrerament, com han dit els mitjans de
comunicació, que tenien estudis fets i molt interessants sobre el
tema del tot inclòs. Hem vist fa pocs dies en els mitjans un
resum d’un estudi fet per la Universitat i dirigit pel Sr. Llorenç
Pou, referent al tot inclòs i aquest senyor és un dels que
nosaltres hem proposat, perquè teníem coneixement de què
estava fent feina i pensàvem que se podrien aportar coses
noves.

¿Reanudamos la comisión?
II. Presa d'acord sobre les compareixences proposades
en el si de la ponència encarregada d'estudiar les
repercussions que sobre l'economia balear té l'oferta del tot
inclòs.
Pasamos al tercer punto del orden del día, relativo a la toma
de acuerdo sobre las comparecencias propuestas en el seno de
la ponencia encargada de estudiar las repercusiones que sobre
la economía balear tiene la oferta del todo incluido. ¿Algún
grupo quiere intervenir, o pasamos directamente a la lectura de
la relación de las personas propuestas y a su votación?

No obstant això, com que aquí hi ha moltes persones
proposades i no hi ha la representat del Grup Mixt que és el que
les ha proposades i no estam en condicions de votar en contra
o d’eliminar algun dels que proposa el Grup Mixt perquè no té
l’oportunitat, ja que no hi és, de defensar la seva
compareixença. Nosaltres creim que hem de votar com un gest
de confiança cap a tots els grups totes les persones que han
proposat.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gracias, Sra. Vadell. Por parte del Grupo Socialista tiene la
palabra el Sr. Alomar.

EL SR. MARÍ I TUR (Antoni):
EL SR. ALOMAR I MATEU:
Sra. Presidenta, jo com a portaveu del Partit Popular i que
pretenia que aquesta comissió fos una comissió que es
resolgués ràpid, com hem dit abans, per a l’interès de tots, la
introducció de tot aquest nombre de persones que hauran de
passar, farà que aquesta comissió duri més que aquesta
legislatura. No vengui després a culpar al Grup Popular de què
això ha durat molt de temps. Jo crec que per la nostra part hem

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres efectivament, a
la darrera reunió de ponència vàrem proposar que se
simplifiqués. Per tant, en aquest sentit havíem d’actuar. Les
explicacions que donava la portaveu del Partit Socialista de
Mallorca són certes, és a dir, nosaltres no podem eliminar
persones que ha proposat el Grup Mixt, en aquests moments no
és present.
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De totes maneres això no ens ha de servir d’excusa per res.
Capacitat d’actuació del Govern la té i li havíem exigit des de
fa molt de temps. Jo pensava i pens que l’actuació del Govern
no ha d’esperar una comissió, ja s’ha de fer en aquests
moments i s’havia d’haver fet la temporada passada. I com la
té? La té a través de la legislació vigent, la té a través de les
normes de qualitat, la té a través d’exigir al màxim allò que
hem discutit moltes vegades en aquesta comissió.

Balears y ex-gerente de la Federación Hotelera de Mallorca del
Grupo Mixto.

Per tant, això no és excusa de no actuar. Que siguin 10 o
siguin 5 les compareixences no arribarem abans d’inici de la
temporada alta d’enguany, és evident que no arribarem,
maldament que simplifiquem al màxim. Per tant, jo crec que
això ens ha de fer reflexionar i la comissió l’hem de plantejar
molt profundament perquè puguem aportar el màxim al
problema global del turisme i del tot inclòs.

Terminados los puntos del orden del día, se levanta la
sesión.

El tot inclòs, vull recordar, al contrari d’allò que s’ha dit
avui aquí mateix, no és un producte que ofereixin els nostres
hotelers. És a dir, el tot inclòs no l’han ofert mai els nostres
hotelers. El posen al mercat perquè és una exigència dels
majoristes de viatges. Per tant, més que mai necessitam
analitzar profundament perquè el nostre sector empresarial i el
nostre sector econòmic en general tenguin la possibilitat de
poder aclarir quines són les alternatives vàlides davant aquest
fet concret. Per tant, no crec que ens hagi de servir d’excusa
perquè el Govern actuï, ni molt manco. Una cosa és el
Parlament i l’altre és l’executiu, l’executiu té responsabilitats
i mecanismes suficients per poder actuar.
LA SRA. PRESIDENTA:
Bueno, teniendo en cuenta que se inicia un debate, en el que
hay derecho luego a la réplica, yo voy a plantear si algún grupo
quiere la réplica o pasamos a la votación. De acuerdo.
Procedo a la lectura de las personas propuestas por los
diferentes grupos. El Hble. Sr. Joan Flaquer i Riutort, conseller
de Turismo, por el Grupo Parlamentario Popular. El Sr. Joan
Buades, abogado y miembro de la comisión de expertos del
todo incluido, más dos portavoces. El Presidente de la PIMErestauración de Mallorca y Presidente de la PIME-restauración
de Ibiza y Formentera por parte del Grupo Socialista.
Secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras el Grupo
Socialista. El secretario de restauración de la CAEB, el Grupo
Socialista. Representantes de AFEDECO y PIMECO el Grupo
Socialista. El director del Centre de Recerca Econòmica de Sa
Nostra el Grupo Socialista. El Sr. Francesc Sastre Albertí,
director de la Escola de Turisme el Grupo PSM. El Sr. Llorenç
Pou Garcias, profesor de la UIB, jefe de departamento de
economía aplicada del Grupo PSM. El Sr. Salvador Escrivà
Rivera, como representante de las 300 firmas en el escrito
presentado al Defensor del Pueblo denunciando el todo
incluído el Grupo Esquerra Unida i Els Verds. El Sr. Joan
Pascual, conseller delegado de Viajes Iberoservice, del Grupo
Mixto. El Sr. Ferran Porto, del Club Pollença Resort, del Grupo
Mixto. El Sr. Joan Roca, hotelero de Delfín Hoteles del Grupo
Mixto. El Sr. Bartomeu Bestard, presidente de ANADE del
Grupo Mixto. El Sr. Salvador Vila, conseller delegado de
AGA-Airlines del Grupo Mixto. Y el Sr. Antonio Munar, exdirector general de Promoción Turística del Govern de les Illes

Estas son las personas que serán citadas a comparecer en la
ponencia que fijará a partir de ahora los días para llevar a cabo
dichas comparecencias.
¿Se aprueba por asentimiento?
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