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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Sí, Carmen Castro substitueix Pere Palau.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Catalina Palau substitueix Carolina Torres.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Passam, idò, a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui,
consistent en el debat de les preguntes RGE núm. 2208, 2209,
2210, 2777, 2778, 2779 i 2780/08.

Assisteix l’Hble. Conseller de Turisme, Sr. Francesc Buils
i Huguet, acompanyat del Sr. Santiago Balaguer Albertí,
director general d’Ordenació i Planificació Turística; del Sr.
Joan Sastre Barceló, director general de Promoció Turística; de
la Sra. Margalida Sotomayor, del gabinet del conseller; i del Sr.
Mateu Crespí, gerent del Palau de Congressos.

1) Pregunta RGE núm. 2208/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a comportament del turisme en el 2008.

Per formular la pregunta 2208/08, sobre comportament del
turisme en el 2008, intervé l’Hble. Sr. Joan Flaquer i Riutort,
del Grup Parlamentari Popular, autor de la mateixa, per un
temps de deu minuts.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Benvingut, Sr. Conseller, i el seu equip.

Crec que estam ja en un moment en què podem parlar amb
un cert coneixement de causa de quin pugui ser el
comportament del turisme durant aquest any 2008. Estam ja
mitjans del mes d’abril, hem passat Setmana Santa, hem passat
ja les principals fites que marquen el calendari de les fires
turístiques, com és la Fira de Londres, com és la Fira de Madrid
i la Fira de Berlín, i per tant jo crec que és bo conèixer de veu
del Govern quines són les previsions que es tenen en relació al
comportament d’aquesta principal indústria per a nosaltres
durant aquest any. I no només unes previsions quant a
ocupacions o quan a flux de visitants, sinó de manera molt
especial quines previsions o quina opinió té el Govern en relació

a la rendibilitat que pugui tenir el turisme durant aquest any
2008 a les nostres illes.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Flaquer. Li contesta el conseller de Turisme,
Hble. Sr. Francesc Buils, per un temps de deu minuts.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Francesc Buils i
Huguet):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, senyores i senyors
diputats, Sr. Flaquer, molt bon, dia a tots. Bàsicament no hem
modificat substancialment la dinàmica de la conselleria en
aquest sentit; és cert que la conselleria té tendència a fer balanç
a període passat, és a dir, d’alguna manera feim comptes en
acabar les temporades i, per tant, les impressions, les dades que
ara pugui anar donant són dades que sempre s’han de posar en
quarantena, es basen en previsions. El sector turístic és un sector
especialment sensible als canvis i, per tant, qualsevol moviment
fins i tot dins l’any podria modificar aquestes previsions o
aquestes sensacions que avui per avui tenim.

Hi ha tota una sèrie de condicionants macroeconòmics que
crec que també hauríem de tenir en compte, i avancen en
general un any 2008 complex pel que fa al sector turístic
espanyol. És cert també que la comparació amb anys anteriors
és difícil, donat que aquesta Setmana Santa va tenir un període
absolutament diferent, va ser molt més a principi, i per tant
modifica substancialment moltes de les actituds dels mateixos
hotelers a l’hora d’obertures i a l’hora de tenir unes ocupacions
diferents. Sí que tenim dades d’ocupacions dels tres primers
mesos, dades d’ocupacions, encara no de despesa, i aquestes
dades d’ocupacions hi ha un creixement que està en aquests
moments al voltant d’un 3%. 

Les incerteses, també, que condicionen l’escenari econòmic
actual obliguen també a una cautela a l’hora d’interpretar les
expectatives empresarials i realitzar les prediccions, com he dit
abans. Ara bé, passades, com vostè molt bé diu, la World Travel
Market, Fitur i la ITB de Berlín, és cert que hem tengut una
sèrie, exhaustiva, diria jo, de contactes amb els agents que són
el motor turístic, tant per les impressions pel que fa referència
als mateixos receptors, com el que són els majoristes i agents de
viatges.
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Es produeix la paradoxa que segurament el refredament
econòmic que hi ha en aquests moments produeix, d’una
manera pareix que ja sensible, que Balears es converteixi en
aquests moments en un destí refugi, que davant la capacitat que
té avui per avui la Unió Europea, i bàsicament els dos mercats,
fins i tot el tercer, més importants, que són l’alemany, el britànic
i l’espanyol, no hi ha una voluntat, i així ho reflecteixen
diferents enquestes com la d’Exceltur i altres, que es produeixi
un canvi en la manera d’actuar de la gent pel que fa referència
a les seves vacances. Les vacances han passat a ser en aquests
moments una necessitat bàsica per a la gent i han deixat de ser
una necessitat que es pugui eliminar. Per tant el que sí que és
probable, com vostè molt bé apunta, és que haguem d’estar molt
vigilants pel que fa referència a la despesa d’aquest turista o
d’aquesta persona que pugui estar arribant aquí.

De totes maneres, i en certa referència pel que tenim en
aquests moments, no hi ha diferències negatives avui per avui.
Les previsions continuen essent, i les enquestes així ens ho
demostren, d’un manteniment de la tendència a l’alça en les
vendes i als beneficis de les empreses en el conjunt del 2008, si
bé, amb les previsions dels empresaris i amb les dades que avui
per avui tenim, a ritmes molt moderats. En concret podríem
estar parlant que més del 87 (...) dels empresaris enquestats
estan manifestant la seva confiança en el fet de registrar
augments en les vendes i en els beneficis, si bé el cent per cent
dels enquestats manifesta que això no superarà el 5%, la qual
cosa suposaria que estaríem amb increments pròxims al nivell
d’inflació.

En referència als diferents mercats emissors no hi ha
diferències de comportament pel que fa referència a l’any
anterior, si bé serà molt, molt difícil arribar a creixements tan
importants com el que va dur endavant el mercat espanyol.

Resumint molt breument, tenim la sensació i les dades que
ens diuen que tendrem un bon any pel que fa referència a
l’ocupació i flux de turisme, i que ens mantendrem a nivells
molt similars pel que fa referència a la despesa.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. El Sr. Flaquer vol utilitzar el seu torn
de rèplica?

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta, molt breument per agrair
les explicacions del Sr. Conseller de Turisme. Evidentment,
com no pot ser d’una altra manera, haurem d’esperar al final
d’aquesta temporada turística per fer el balanç i per conèixer
efectivament el flux de visitants que hem tengut, i per conèixer
el que jo apuntava com a més important encara, el nivell de
rendibilitat d’aquesta indústria en el conjunt de l’economia de
les Illes Balears, però sí que és bo conèixer quines són les
previsions, quina és l’opinió del Govern en aquest sentit. 

Nosaltres en aquest sentit agraïm les explicacions del
conseller. És vera que hi ha un context macroeconòmic que en
aquests moments dificulta poder fer previsions molt exactes.
L’anàlisi del començament d’aquesta temporada turística
efectivament també està condicionada pel fet que la Setmana
Santa ha caigut molt prest, i per tant qualsevol anàlisi que es
pugui fer del primer trimestre del 2008 és una anàlisi baix el
meu punt de vista incomplet, en la mesura que ha incorporat
l’actiu de la Setmana Santa, i segurament el segon trimestre,
abril, maig i juny, tendrà el dèficit de no haver pogut incorporar
la Setmana Santa. 

Jo en una sèrie de qüestions sí que m’agradaria fer una
especial referència. Crec que s’hauria de fer un èmfasi molt
important en el mercat britànic. Tenim des del Partit Popular,
des del Grup Parlamentari Popular, una certa preocupació en
relació a aquest mercat. El context de devaluació de la lliura en
relació a la nostra moneda és un context negatiu per al destí
turístic; al turista britànic, al ciutadà britànic, enguany li
costaran presumiblement les seves vacances entre un 15 i un
20% més cares que l’any anterior. Jo crec que això pot tenir una
repercussió important a zones bàsiques de l’illa de Mallorca i de
manera molt especial a l’illa de Menorca; crec que s’hauria
d’intentar fer un esforç especial de darrer moment en el mercat
britànic de coneixement per on evoluciona, de quines accions es
poden fer a curtíssim termini per intentar evitar un problema
dins aquest mercat tan important per a tots nosaltres.

Coincidesc, per altra banda, amb el conseller de Turisme que
el turisme, la necessitat de viatjar s’ha convertit o deixat de ser
ja un luxe per convertir-se en una necessitat pràcticament de les
famílies, però no podem oblidar tampoc que durant aquests
darrers anys s’havia arribat a un punt on s’havien fraccionat
moltíssim els viatges, les famílies sortien més d’una vegada a
l’any de viatge; això no era molt freqüent fa 10, 15 anys, i és
possible que hi hagi un retall no en el viatge però sí en la
freqüència de viatges a les famílies, i per tant jo crec que hem
d’estar un poquet pendents i un poquet a l’expectativa
d’aquestes evolucions del mercat i de la situació
macroeconòmica.

Efectivament, com deia el conseller, serà a final d’any quan
podrem fer un balanç final de la situació, un balanç final que
necessàriament, com li he dit al principi, ha de passar per
l’anàlisi de la rendibilitat del sector. Tenim en aquest sentit
dubtes importants sobre la rendibilitat. Vostè coneix millor que
jo que hi ha hagut un increment important dels costos de
l’explotació dels establiments; l’increment de l’IPC, l’increment
d’una sèrie de matèries primeres fan que els costos d’explotació
hagin incrementat notablement. Vostè sap també perfectament,
perquè així li ho han explicat els majoristes de viatges -jo vaig
tenir coneixement d’això, també, a les fires a les quals he pogut
assistir-, que en aquests moments un component important de
les vendes que s’han produït, s’han produït amb el que es coneix
com a early bookings, com a reserves anticipades, reserves
anticipades que com vostè coneix perfectament es caracteritzen
per un retall o un descompte en el preu, i per tant hem de ser
capaços també d’analitzar si la rendibilitat d’aquesta temporada
està a l’alçada del que tots esperam d’un destí turístic com el
nostre. 
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En qualsevol cas jo voldria acabar aquesta intervenció sobre
aquesta pregunta agraint al conseller de Turisme les seves
explicacions, i efectivament serà a final d’enguany, quasi bé
durant la propera fira de turisme de Madrid, quan podrem fer el
balanç definitiu, però jo crec que és bo que dins aquest
parlament puguem parlar de les previsions, puguem fins i tot
intercanviar opinió i judicis sobre el que en aquests moments
creim que està passant a una indústria tan important com el
turisme per a la nostra comunitat autònoma. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. En torn de contrarèplica té la paraula el Sr.
Conseller.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Francesc Buils i
Huguet):

Crec que en les línies generals tenim coincidència. A mi el
que sí m’agradaria avançar és una sèrie d’accions que ja hem
emprès, que ja estam fent, pel que fa referència al reforçament
de darrer moment d’una sèrie de mercats. Crec que la setmana
passada vàrem presentar, i ja està avui per avui en marxa a tot
l’Estat espanyol a diferents mitjans de comunicació i suports,
una campanya que per primera vegada agrupava més del 80%
del turisme espanyol duit a Balears amb majoristes de viatges,
campanya que s’ha fet amb una sola imatge i que agrupa
Horizonia, Travelplan, Soltur, i bàsicament també el majorista
de viatges El Corte Inglés, i hi afegirem també aquests propers
dies un cinquè operador. 

Estam, per tant, fent una campanya en el moment que
pensam que és més delicat de la temporada, dins el que fa
referència des de Pasqua fins al començament de l’estiu,
campanya que llavors es perllongarà els mesos de setembre...,
a partir de setembre i fins al novembre, campanya que en
aquests moments, al marge de les ofertes que pugui fer
específiques cada operador, és d’una imatge única i que per tant
està valorada en aquests moments i pagada a parts iguals entre
els majoristes i la conselleria fins a 2.400.000 euros. En aquests
moments ja tenim referències que està a totes les ciutats
d’Espanya, a moltíssims diaris, a opis, tanques, metros, i que per
tant pot ser un reforç important d’un dels elements que crec que
ha demostrat més els passats anys que ha estat un dels puntals
de reforçament d’alguna recessió en altre tipus de mercats. 

Directament pel que vostè apuntava de Menorca,
l’apuntalament del turisme o de la baixada que ha tengut els
darrers anys el turisme britànic, s’ha suportat amb l’increment
important que ha tengut sobre el turisme espanyol i, per tant, si
bé en mercats determinats hi ha hagut una baixada a Menorca,
als finals de temporada i fins ara Menorca no ha sofert
increments en el seu nombre total de passatgers sigui quin sigui
el mercat, i per tant sí que hi ha un canvi de tendència ni un
canvi d’hàbits pel que fa referència als hotelers per tal
d’adaptar-se al mercat que en aquests moments està destacant
com a més positiu.

També, de totes maneres, pel que fa referència al mercat
britànic, hem emprès una sèrie d’accions que crec que són
importants. Tenguérem la setmana passada més de 600 agents
de viatges d’un dels grups més importants que hi ha, tal vegada
el segon després d’ABTA, que és el grup Triton, que agrupa tres
grans macrocadenes d’agents de viatges individuals del mercat
britànic. Les sensacions que tenim de la mateixa World Travel
Market i de les referències que tenim des de l’Oficina de
Turisme i de les enquestes, si bé és cert, com diu vostè, que les
reserves fetes estan fetes en base a temps previ i per tant
mereixen un descompte, també hem de..., i moltes d’elles no són
amb garanties perquè els mateixos hotelers no les volen així
avui per avui, estan apuntalant les reserves en base a altre tipus
d’acords, la veritat és que les referències que tenim és que estan
fent un preu realment superior al de l’any passat, i les
tendències, tot i que sigui cert que hi ha un increment del cost
per la diferència de moneda en aquests moments del mercat
britànic, no ens donen el parer que el mercat britànic estigui a
la baixa, ans al contrari.

Al marge d’això és certa la dificultat que tenim, no d’ara,
històricament, en les comunicacions amb l’illa de Menorca, i ja
no com a conseller, sinó com a membre d’un partit, moltes
vegades ha plantejat el meu partit en aquest parlament la
necessitat de canviar el viatge entre illes de concepte i passar del
descompte al preu fix. Això, que pot semblar no tengui
referència o no tengui relació amb el turisme, serà una de les
solucions que a llarg termini s’haurà de donar a les illes petites.
Estic convençut que en la mesura que arribem a tenir un
transport entre illes realment potent, amb unes freqüències
importants, tot i que això en un moment donat pogués suposar
a les arques de la comunitat una pèrdua de doblers, seria un
reforçament importantíssim a l’economia d’aquesta comunitat
en base que aeroports com el de Menorca o fins i tot el d’Eivissa
sempre tendran més dificultats de volum de tenir les freqüències
adients per mantenir. I a hores d’ara, que venir d’Alemanya a
Palma suposi un cost d’entre 40 i 60 euros, és pràcticament
inassumible pegar el bot a altres illes per un valor superior del
que costa venir d’Alemanya. El dia que entre tots també serem
capaços de fer passes en aquest sentit crec que estarem fent
passes en el reforçament del mercat turístic de les illes petites.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

2) Pregunta RGE núm. 2209/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a calendari de construcció del Palau de Congressos
a Palma.

Ara per formular la pregunta 2209/08, sobre calendari de
construcció del Palau de Congressos de Palma, intervé l’Hble.
Sr. Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular, autor
de la mateixa, per un temps de deu minuts.
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EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
aquesta és una pregunta molt senzilla que fins i tot, segons la
resposta del conseller, no tendrà ni rèplica per la meva part. La
vàrem formular fa pràcticament un mes i mig, quan encara no
havien començat les obres de la construcció del Palau de
Congressos. El que desitjaríem conèixer és quin és el calendari
que té previst el Govern en aquest sentit i quins són els terminis,
segons les seves previsions, en què aquest palau de congressos
podria estar en funcionament a la ciutat de Palma.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Flaquer. Li contesta el Sr. Conseller de Turisme.
Endavant.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Francesc Buils i
Huguet):

Bé, també per diferents declaracions meves poden haver
sabut quina estat la diferent tessitura, problemàtica que hem
tengut amb aquesta referència. A data d’avui, a data que he de
contestar la pregunta, l’acte de replantejament es va produir el
passat 17 d’abril, on la UTE va acceptar aquest replantejament.
Segons la direcció d’obres, segons el plec de condicions de la
UTE guanyadora en aquests moments el termini de l’obra és
d’uns trenta mesos.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vol utilitzar el seu torn de rèplica, Sr. Flaquer?

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyores
diputats, efectivament són trenta mesos, això ho coneixia, entre
altres coses perquè vaig participar en l’elaboració del plec de
condicions, però bé, tots coneixem que durant aquest darrer any
hi ha hagut alguns..., o almanco jo he pogut sentir, tampoc no ho
he viscut en primera persona, algunes petites modificacions,
alguns canvis que s’han suggerit.

No ho sé, ens agradaria conèixer l’opinió del conseller si en
relació amb tot això, en relació amb quina ha estat en aquest
moment la participació de l’Ajuntament de Palma en la posada
a disposició del solar, la concessió de les llicències, si ell
estima, si el conseller estima que aquest termini de trenta mesos
podrà ser complert i, per tant, si podríem dir que d’aquí a dos
anys i mig el Palau de Congressos estarà en funcionament o no.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de contrarèplica té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Francesc Buils i
Huguet):

Bé, bàsicament jo el tema de Palau de Congressos és un
tema que, sobretot pel que fa referència al que ha estat la
llicència administrativa dins l’Ajuntament de Palma, tant
l’ajuntament com la gerència ens hem trobat amb una sèrie de
dificultats, dificultats que passaven bàsicament pel plantejament
amb què hi havia hagut el canvi de plica, (...) el que dèiem el
segon hotel, que estava plantejat a un solar que no era públic i
que per tant les negociacions que va mantenir l’ajuntament i la
seva dificultat impedien de totes totes la construcció del Palau
de Congressos o de l’hotel, que van junts dins la mateixa obra,
dins aquell solar, i per tant ens ha obligat també, en base al fet
que la llicència prèvia, una vegada vàrem assumir el que és
també l’hotel del Palau de Congressos, no estava atorgada
tampoc per la conselleria i els serveis jurídics varen haver de fer
algunes modificacions pel que feia referència als actes fets pels
serveis tècnics de la mateixa conselleria.

Ens ha duit realment dificultats, Sr. Flaquer. Jo en aquest
sentit ens ha costat. Crec que hem solucionat amb nota tant
l’ajuntament..., hi ha hagut una colAlaboració extraordinària en
el que fa referència a la coordinació dels equips tècnics i jurídics
de la conselleria i de l’ajuntament; crec que hem pogut evitar,
i sí que és cert, amb negociació amb la UTE, les dificultats que
pugui tenir la modificació in  itinere del projecte, que al final
s’ha modificat amb un canvi de densitat dins el mateix solar del
mateix hotel.

Problemes al marge hi ha un compromís per part de la UTE
i per part de l’administració d’anar treballant en la modificació
del pla general que serà necessària, però en aquests moments la
UTE té llicència per començar les obres i tenim acords signats
que permeten interpretar que els terminis per a la seva execució
són absolutament possibles i per tant hem de ser optimistes. Les
obres comencen ja, hi ha voluntat de dur-ho endavant,
paralAlelament s’aniran fent les modificacions que toquin, i crec
que estam en aquests moments on time des del 17 d’abril per
dur això endavant en els dos anys i mig (...).

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. 

3) Pregunta RGE núm. 2210/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a transferència de competències en matèria de
promoció turística als consells insulars.

Passam al proper punt. Per formular la pregunta 2210/09,
sobre transferència de competències en matèria de promoció
turística als consells insulars, intervé el Sr. Joan Flaquer, del
Grup Parlamentari Popular, autor de la mateixa, per un temps
màxim de deu minuts.

Aquí hi ha una errada de transcripció, deu ser /08. Gràcies.
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EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Molt bé, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors
diputats, aquesta pregunta té un contingut un poquet més polític,
malgrat tengui la sensació de conèixer ja la resposta que em
donarà el conseller, però crec que és important que es pugui
insistir en aquesta qüestió. Estam a punt de complir el primer
any de legislatura, creim que en aquests moments tenim en
vigor un nou estatut, un nou estatut que és molt clar quant al
repartiment competencial entre el Govern i els consells insulars
en una sèrie de qüestions, i la promoció turística és una d’elles.
És evident, és clar que la promoció turística correspon a
cadascun dels consells, de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de
Formentera. És evident que en aquests moments hi ha tota una
sèrie de recursos que s’han d’assignar, materials, humans i
econòmics als distints consells, i ens temem que en aquests
moments encara no s’hagi començat cap tipus de tasca en aquest
sentit, i per tant voldríem conèixer, una vegada més, quina és la
previsió que té el Govern respecte d’aquest procés de
transferència de competències en matèria de promoció turística
als consells insulars.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Li contesta l’Hble. Sr. Francesc Buils,
conseller de Turisme, per un temps de deu minuts.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Francesc Buils i
Huguet):

Jo en aquest cas, Sra. Presidenta, ja li anuncii que no
acumularé el temps. Sí dues referències. És cert que duim un
any de legislatura, som conscients del que diu l’Estatut, el que
diu a tots els articles, no només l’article 70, però també -ho he
anunciat prèviament- hem iniciat un camí que durà al
compliment de l’Estatut, que segurament és el camí amb més
traçat i més profunditat que s’ha mantingut mai a la conselleria,
o en el Govern en aquest sentit pel que fa referència a les
competències, que ho hem fet en base als acords amb els
diferents consells de cadascuna de les illes. Puc anunciar ja que
hi ha pràcticament acord també amb el Consell de Mallorca pel
que fa referència a posar en marxa plans que van de moment
conveniats, que ens ensenyaran un poc el camí i que ajudaran a
cadascun dels consells a anar assumint aquestes competències,
que ja els són pròpies, i que per tant també els dotaran de
recursos per poder-ho fer d’una manera decidida en
colAlaboració amb la societat civil i privada, i que per tant crec
que serà la millor solució que pugui tenir la comunitat.

És un camí que anant caminant en base a l’acord, com he dit
fins ara, i per tant serà aquesta la nostra voluntat de mantenir-lo
fins al final de legislatura.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula
el Sr. Flaquer per cinc minuts.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
no serà tampoc necessari esgotar el temps. Tenim, Sr. Conseller,
efectivament, coneixement d’aquests convenis, els hem pogut
conèixer a través dels mitjans de comunicació, i això ens
demostra que, temps, no n’ha faltat; això ens demostra que,
negociació i diàleg, n’hi ha hagut entre Govern i consell, i jo el
que em deman és que, si hi ha hagut temps per negociar, pactar
i signar un conveni, per què no hi ha hagut temps per negociar,
signar i tancar un traspàs de competències, que és el que mana
l’Estatut?

Jo crec que hem de donar passes clares de compliment i de
demostrar que creim en aquest estatut, i ja he insistit en
repetides ocasions en aquesta legislatura, aquí, en el plenari, en
el Consell de Mallorca, que creim que és un error supeditar
l’Estatut als pactes polítics entre les distintes forces
parlamentàries, i jo crec que estam davant un cas claríssim on
els interessos dels partits estan avui per damunt dels interessos
o el que marca l’Estatut.

Per tant no és una qüestió de falta de temps. En qualque
ocasió se m’ha dit dins aquesta mateixa sala que això és un
procés que du molt de temps, que s’ha d’asseure el Govern, que
d’asseure el consell, que han de valorar els recursos... Si hi ha
hagut temps per signar, per posar-se d’acord a fer conveni, hi ha
hagut temps també per a una qüestió que és similar, com és
tancar el procés de competències. No és tan difícil; els que hem
tengut responsabilitats sabem que la valoració dels recursos
humans, econòmics i materials du un termini, du un temps, però
en qualsevol cas un any és més que suficient i per tant avui no
hi torna haver un compromís clar i directe del conseller de
Turisme en relació al fet que hi ha una voluntat de compliment
de l’Estatut.

Vostè sempre es refugia dient que durant aquesta legislatura
compliran l’Estatut. L’Estatut no marca aquest termini, l’Estatut
marca immediatament, immediatament, que aquestes
competències són dels consells insulars, i per tant, de la mateixa
manera que vostè ha tengut temps per signar convenis, hagués
tengut temps, si hi hagués hagut voluntat política, per tancar el
traspàs de competències amb els consells.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Flaquer. En torn de contrarèplica té la paraula
el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Francesc Buils i
Huguet):

Sr. Flaquer, jo entenc que sigui una preocupació per al Partit
Popular el compliment de l’Estatut en aquest cas, i ho entenc i
ho accept d’una manera important.

Però hi ha un parell de detalls que no em pareixen correctes.
És a dir, vostè em diu que no ha sentit assumir un compromís
per part d’aquest conseller; jo crec que el compromís hi ha estat.
El termini..., i sé perfectament el que diu l’Estatut, però també
hi ha una norma, i vostè és jurista, jo no, que diu que s’han
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d’assumir les competències i que per tant hi ha d’haver un acte
d’assumpció d’aquestes competències pròpies per cadascun dels
consells, que en aquest moment han decidit de comú acord, i
l’Estatut també és un acord polític basat en diferents partits que
hi arriben, com pugui ser un acord de governabilitat, que el camí
per assumir aquestes competències és el que hem decidit en
base als acords i als convenis.

Tampoc no és cert que no haguem tengut temps de parlar de
com quedaran les diferents competències perquè paralAlelament
a haver treballat els convenis, hem parlat de moltes més coses,
i ho hem fet en base a acords importants, en base a acords que
impedeixen la superposició d’activitats en promoció, en base a
no desmembrar la comunitat pel que fa referència que continuï
sent una comunitat líder turística dins Espanya i dins el món. 

Per tant, aquests acords estan fonamentats en aquesta no
superposició, en un pla de màrqueting comú als quatre consells,
comú però diversificat a cada una de les illes, amb les seves
exclusives diversificacions perquè són evidències pròpies de la
nostra comunitat. Per tant, és un camí d’acords, de convenis,
molt superior al que s’han marcat en anteriors legislatures, o
amb el mateix REB quan estava atorgat per l’Estat espanyol
governat pel Partit Popular que va esperar aquest acord escrit
durant anys sense haver-lo rebut. En aquest cas no és així
perquè la comunitat i els consells tenen acord perquè el camí
sigui aquest i ho hem fet en base a aquesta potència de la
comunitat i aquest acord signat amb cadascun dels partits que en
aquest moment conformam el Govern actual de les Illes Balears.

Per tant, no veig altra complicació perquè al final del camí
acabarà en una comunitat que no haurà tengut més que passes
positives pel que fa referència a la promoció turística.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

4) Pregunta RGE núm. 2777/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Assumpta Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a previsió de disminució de turistes a
Menorca.

Passam al proper punt. Per formular la pregunta RGE núm.
2777/08, sobre previsió de disminució de turistes a Menorca,
intervé l’Hble. Sra. Assumpta Vinent i Barceló del Grup
Parlamentari Popular, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Primer de tot donar les gràcies al
conseller i alts càrrecs que ens acompanyen per venir a contestar
aquestes preguntes que avui van a l’ordre del dia. La primera
em pens que fa referència -ha dit- a la pèrdua de turistes. Quina
opinió li mereix al conseller que Menorca perdi prop de 25.000
turistes estrangers cada any des de l’any 2001? Tots sabem per
les dades que hi ha d’ASOME, de CAEB que la conjuntura
econòmica, mentre a Espanya en el seu conjunt creix a un ritme
d’un 4%, a Menorca creix a un 1,5; però enguany vertaderament
ja no sé si hi arribarem perquè aquest 1,5 és degut a la
construcció i ara sabem tots que el tema de la construcció va
molt per avall, nosaltres tenim seriosos problemes a Menorca de
cara als propers anys i sobretot en el mercat turístic.

Menorca des de l’any 2001 ha perdut, com he dit, uns
25.000 turistes cada any perquè l’illa en aquestes dates del 2001
arribava als 873.000 turistes i a l’any 2006 es va reduir ja a
721.426, la qual cosa suposa una caiguda d’un 17%, que és
moltíssim per a Menorca perquè ja en teníem molt poc. Per tant,
tots els que ens visitaven, com és el mercat britànic i alemany,
van retrocedint i, per tant, augmenten a les altres illes. Almanco
aquestes són les dades que figuren més o manco a nivell de
mercat. L’altre dia ja en vàrem parlar al plenari, jo li vaig fer la
pregunta i vostè va reconèixer que vertaderament no podem ser
optimistes i que s’han d’impulsar polítiques. Amb açò hi estam
d’acord, però clar nosaltres volem saber vostè què troba sobre
aquesta situació?, que anem reculant i anem perdent aquesta
gran quantitat de turisme a Menorca. Clar, també vivim del
turisme i no acabam d’arrancar.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Vinent. Li contesta el conseller de Turisme,
Hble. Sr. Francesc Buils per un temps de deu minuts.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Francesc Buils i
Huguet):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Vinent, jo li promet que ho
intent, però no l’acab d’entendre i no l’acab d’entendre perquè
em sabria greu que de tant de cridar el mal l’arribéssim a tenir,
i el turisme és un món extraordinàriament sensible. No és cert
que Menorca hagi perdut turistes, no és cert. Menorca l’any
1997 va rebre per via aèria 862.200 turistes, l’any 2007, deu
anys després, n’ha rebut 1.070.900 turistes. Aquestes dades són
les agafades per tots els consellers i governs. Suposa un
increment d’un 20% a la darrera dècada. 

És cert, com diu vostè, que el mercat menorquí és amb
diferència per volum el que més dificultats pot tenir. Per tant,
com a representant del Govern no em queda altra obligació,
tenint llums que m’indiquen alguna dificultat, de tenir tota la
cura del món i per tant posar-hi tot el saber que puguem. El
problema del mercat britànic, que és cert que l’ha perdut en
línies generals, ho ha suplert amb escreix mitjançant el mercat
espanyol. Per tant, tot i que tradicionalment a Menorca sempre
hem tengut perspectives els deu darrers anys lleugerament a la
baixa, la realitat dels deu darrers anys han estat positiva. 

Campanyes específiques en el mercat britànic i en el mercat
espanyol, ja li he anunciat que tant de producte com
d’específiques pròpies de la conselleria amb els diferents agents
les estam posant en marxa, juntament amb tot un seguit
d’accions concrets de cara a reforçar l’illa de Menorca, per
aquesta consciència que era la que tenia més dificultats. Però li
reiter, Sra. Vinent, no cridem el mal, estiguem alerta,
tradicionalment també el menorquí ha tengut una altra
idiosincràsia i li ho diu un mig menorquí o quasi sencer, hi ha
una altra voluntat, una altra percepció d’allò que és el turista
dins l’entorn de l’illa. Ho dic amb tot l’afecte, moltes vegades
ens hem cregut els propis menorquins que no vivíem del turisme
i això ha creat una altra percepció. 
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Però avui per avui, de veritat, Sra. Vinent, no s’han perdut
turistes, estam reforçant el mercat britànic perquè som
conscients de les seves dificultats. Però no cridem el mal perquè
aquest acabarà venint i crec que no val la pena, si no tenim
dades més objectives de pèrdua real de turistes dins les xifres
globals. Ens adaptarem als canvis de mercat, jo estic ben
convençut de la capacitat dels menorquins.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sra. Vinent, vol utilitzar el seu
torn de rèplica? Endavant.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo crec que millor que els
menorquins que vivim a Menorca i podem contactar amb la gent
que viu del turisme, crec que és el que surt diàriament damunt
els diaris. Si parla amb qualsevol persona del sector, aquesta
percepció tan optimista que vostè té, a Menorca no hi és. Em
sap greu dir-ho, però nosaltres no la veim.

Cada dia surten notícies en contra, bé en contra d’allò que
vostè diu. Vull dir que no són optimistes, ni tan sols el conseller
Sr. Criado és optimista. No ho és el president d’ASOME, no ho
és l’hoteler per excelAlència avui per avui de Balears, el Sr.
Escarrer, ja troba que a hores d’ara un 10% menys. Jo no sé
quines dades es mira vostè, però les dades que es perceben i que
la gent que viu vertaderament del turisme, tots els hotelers, tot
el sector..., s’estan donant la culpa uns amb els altres, ja estam
arribant a un punt vertaderament preocupant. ASOME troba que
el comerç, el comerç que l’altre... 

Per tant, és un moment en què hem de posar mesures...
Vostè és el conseller de Balears, jo el que veig quan llegesc
coses d’allò que vostè fa, que fa molt bona feina i nosaltres fins
i tot moltes vegades, com ja li ha dit el Sr. Flaquer i jo mateixa,
que estam encantats de consensuar qualsevol tema que sigui en
benefici de les nostres illes, jo crec que vostè aposta pel turisme
d’alt standing, de turisme nàutic aquí, i allà també necessitam
açò i ens agradaria que el mateix que aposta per Mallorca, que
també té un consell insular, com també el té Eivissa, Formentera
i Menorca, encara que hi hagi els quatre consells insulars crec
que les polítiques decidides de Balears s’han de dirigir també
des de la seva conselleria.

Per tant, nosaltres demanam açò, que vertaderament..., és
que no veim la mateixa perspectiva. Jo visc a Menorca i el que
la gent diu pel carrer, a qualsevol comerç que estan tancant no
és el que vostè em diu, tant de bo! Jo els transmetre allò que
vostè m’ha dit, però dubt que els animi perquè veig molt de
desànim sobre aquest tema. Jo esperava que vostè em digués,
vertaderament és veritat que hi ha una baixada i un retrocés,
vostè mateix l’altre dia va dir que fa molts d’anys que parlam
d’aquest problema i que és difícil a Menorca. Ara sembla que
no, que tot va molt bé i que cridam el mal temps. A mi em
sembla que vostè amb nosaltres no tendria cap problema,
sempre i quan anés de la mà amb propostes vertaderament
valentes, de la mà del consell, de la mà dels ajuntaments perquè
açò fa falta a Menorca.

Res més. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Vinent. En torn de contrarèplica té la paraula
el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Francesc Buils i
Huguet):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Vinent, vostè em demana
quines dades maneig com a conseller, les mateixes dades que va
manejar el Sr. Flaquer, ho dic perquè és l’únic conseller que és
aquí ara, però des del 2001 un rera l’altre, dels instituts que hem
posat, les mateixes, exactament les mateixes, agafades amb el
mateix sistema, pels mateixos funcionaris. I és cert que des del
2001 s’ha anat reduint turisme estranger i ha anat pujant el
turisme espanyol. Però les dades reals són que l’any 2007 tenim
un 20% més de turistes en global, perquè l’espanyol és també
turisme com l’estranger, fins i tot li diria que millor a nivell de
despesa que el britànic o que l’alemany.

Per tant, jo vaig ser clar en la resposta de l’altre dia de no
tirar campanes al vol, però no tenim cap dada que ens digui que
hem de ser pessimistes pel que fa referència a les dades
d’evolució de l’any passat. Tots els agents econòmics tenen les
seves motivacions per donar unes dades o unes altres i
segurament són en part certes. Les reals, la vinguda de turistes
a Menorca i jo som molt prudent, 1997-2007 un 20% més de
turistes, evidentment hi ha d’haver una adaptació al tipus de
turista que ha canviat en relació al que venia.

Què feim a Menorca? A mi em sap greu que vostè em
digui..., em surt canviar l’accent, que no feim res per a Menorca
i que només ho feim per a Mallorca. Acabam d’aprovar un pla
de dinamització del producte turístic, d’acord amb l’Estat
central i d’acord amb el Consell de Menorca, amb una inversió
en gestió, informació, turisme eqüestre, mar i natura, congressos
i convencions, turisme cultural, nàutic i esportiu, accessible per
a discapacitats, amb un valor d’1.050.000 euros per a l’illa de
Menorca, dels quals 100.000 enguany, 400.000 l’any que ve, Pla
de dinamització del producte turístic d’Es Mercadal en marxa,
Pla de dinamització del producte turístic d’Alaior en marxa;
nous plans, com el d’Es Castell que estam intentant tramitar,
ajudes a temes concrets a la promoció d’ajuntaments. 
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Escolti, no em digui que només som el conseller de Mallorca
perquè la veritat és que crec realment que açò no és així, i la
veritat és que a mi m’agradaria, de veritat, Sra. Vinent, que tot
i que hem de ser conscients que les dificultats poden ser-hi, hem
de ser optimistes perquè crec que estam posant, entre tots, les
fites perquè això funcioni el millor possible. No hi ha cap dada
que ens digui que enguany serà pitjor que l’any passat. Tenim
els llums encesos, som conscients que tenim més dificultats a
Menorca que a la resta d’illes i hem posat més cura també en els
productes, seran els primers pel que fa referència a majoristes
de viatges i companyies aèries, que en aquests moments es
treuen a través del conveni amb Turespaña. 

De veritat, tal vegada venguin menys estrangers, però les
xifres globals són prou importants com per pensar que seguirem
mantenint l’economia de Menorca en base al turisme.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

5) Pregunta RGE núm. 2778/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Assumpta Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a pèrdua de turistes  a Menorca.

En relació amb la pregunta RGE núm. 2778, li demanaria a
la Sra. Vinent si la manté o la retira perquè aquesta presidència
entén que l’hem englobada dins l’anterior. O si més no, el títol
és molt similar, va referida a pèrdua de turistes a Menorca. La
manté o la retira?

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

La mantenc perquè així...

LA SRA. PRESIDENTA:

Endavant. Té un torn d’intervenció per deu minuts.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Seré més breu perquè ja ho hem englobat quasi tot. Gràcies,
Sra. Presidenta.

Simplement crec que hi ha un tema que s’ha d’aclarir aquí,
vostè em parla d’unes dades que són entrades a l’aeroport, no
estades hoteleres, ni dades dels comerços, de PIME, o CAEB.
Vostè em ralla d’entrades a l’aeroport i tal vegada vengui més
gent, açò sí, però les estades poden ser més curtes i la gent pot
no gastar tant. Açò també existeix.

Per altra banda, els espanyols és veritat que són iguals que
els altres turistes, però les puntes són des de juliol fins a finals
d’agost, els espanyols es reparteixen les vacances durant aquests
dos mesos. Per altra banda, jo li puc dir que molts de turistes
espanyols es va fent cases allà, al principi diuen que vindran
cada mes i acaben venint només el mes d’agost. Conec
moltíssima gent a qui passa açò. Per tant, crec que no és del tot
cert..., es pot interpretar de moltes maneres, però el que
nosaltres veim és aquesta perspectiva, les entrades són més a
l’aeroport, les estades són curtes. Per tant, tot es veu

incrementat, en els hotels no hi ha tanta gent, en els comerços
tampoc. Tant de bo! Jo és que ho vull ser, optimista, nosaltres
sempre li hem dit si vostè i el Consell Insular de Menorca i tota
la resta de consells insulars aposten, no tan sols per la promoció,
perquè la promoció està molt bé, però darrera hi ha d’haver un
producte, si no hi ha producte vertaderament la gent ho troba car
i no els donam res, vénen de la platja a les cinc del capvespre i
no saben què han de fer, més que anar a sopar, menjar una
caldereta i quan ja en vas rodó de caldereta..., tant de bo tothom
en mengés! No hi ha gaire cosa més per a un que ve a fer un
mes. Està bastant deixat de la mà de Déu...

(Remor de veus i algunes rialles)

Comprenc que els faci gràcia. 

Per tant, el que nosaltres esperam, també ho espera ASOME,
PIME, CAEB, cercar solucions valentes, però de tots els
menorquins, amb l’ajuda, és clar, del Govern balear. Per tant,
nosaltres voldríem saber un poc el tema aquest, ja ens ha
contestat, però si ho pot ampliar li ho agrairem.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Vinent. Li contesta el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Francesc Buils i
Huguet):

Sra. Vinent, de veritat, no tenc tendència a manipular-les,
però pel que fa referència a la resta de resposta, em reiter
exactament en allò que ja he dit. No ho vull ampliar, crec que
està prou explicat. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vol fer ús del seu torn de rèplica Sra. Vinent? Endavant.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Molt bé que s’hi posin molts de doblers, açò ho veig bé.
Però no basta amb açò, jo crec que hem d’apostar fort, hem de
ser valents. Per tant, aquests doblers que està molt bé que hi
siguin, 1.050.000 euros. Però no es visualitza ni es percep allò
que es farà amb aquests doblers. Per tant, la gent, el producte
turístic no existeix prou a Menorca i açò és d’allò que es queixa
tothom, hotelers, comerciants, fins i tot el conseller del consell
insular dóna la raó als hotelers. És açò, són les mesures que han
de ser concretes i valentes.

Res més. Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Vinent. Sr. Conseller, vol utilitzar el seu torn
de contrarèplica? No.

6) Pregunta RGE núm. 2779/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Assumpta Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a escola d'hoteleria a Menorca.

Per tant, per formular la pregunta RGE núm. 2779/08, sobre
l’Escola d’Hoteleria a Menorca intervé la Sra. Assumpta Vinent
i Barceló del Grup Parlamentari Popular, per un temps de deu
minuts. Té la paraula la Sra. Vinent.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Seré breu. Ja a principis de
legislatura li vaig demanar sobre l’Escola d’Hoteleria a
Menorca, precisament a Ciutadella, vostè em va dir que seria un
tema..., li demanam precisament per açò, perquè vostè a la seva
resposta va dir que ara era imprescindible que el model de
l’escola fos pactat amb el sector, amb l’Associació Hotelera,
amb el foment, la fundació, les administracions, etc. I volíem
saber exactament, quan ja duim quasi un any de legislatura, com
està aquest tema, el que s’ha parlat amb les diverses
administracions i associacions i les actuacions que s’han duit a
terme perquè es pugui dur l’Escola d’Hoteleria a Menorca.

Gràcies.

LAS SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Vinent. Li respon el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Francesc Buils i
Huguet):

Bé, substancialment la resposta és la mateixa que li vaig
donar en aquell moment. És a dir, jo crec que manca un acord
entre les institucions a l’illa de Menorca. Crec que hi ha temes
importants que a mi em creen algun dubte en principi. És cert
que el volum de l’Escola d’Hoteleria a Menorca sembla difícil.
També és cert que tenim actualment contactes amb la UIB i les
conselleries d’Educació i Treball, estam treballant conjuntament
perquè en el moment que hi hagi un acord entre les institucions
a l’illa de Menorca nosaltres puguem estar disposats a intervenir
i ajudar en la mesura que puguem.

Però d’entrada estam en la mateixa situació en aquest cas
concret. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula la Sra. Vinent
per un temps de cinc minuts en torn de rèplica.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, no m’ha aclarit gaire coses,
seguim igual, s’està negociant, no sabem quines reunions s’han
fet, però bé. Miri, nosaltres no tenim un caprici perquè sigui a
Ciutadella, però és que a la passada legislatura el Partit
Socialista mitjançant una esmena en els pressuposts va ser el

que va plantejar l’Escola d’Hoteleria a Ciutadella i açò no ho
havíem dit mai perquè després va sortir aquí a Menorca i la gent
es va pensar que era un caprici de la gent de Ciutadella. Però no
és així, el mateix Partit Socialista fa un any va fer una esmena
als pressuposts anteriors dient que es fes l’Escola d’Hoteleria a
Ciutadella.

Per tant, a nosaltres ens sembla ja que és un acord de..., és
una cosa que veuen bé els seus socis de govern, crec que és el
moment adequat perquè es comenci a posar fil a l’agulla, que
sigui a Ciutadella o a un altre lloc, però ells són els que ho varen
proposar en els darrers pressuposts. També he de dir que el
president d’ASOME també ha fet unes declaracions dient que
per a ells Menorca segueix necessitant..., és una reivindicació
històrica que hi hagi aquesta Escola d’Hoteleria. Per tant, totes
les coses que es van fent allà són bones, com són els mòduls de
cuina Maria Àngels Cardona, a l’Escola de Turisme o allà on
sigui. Però entengui també que fa molta falta millorar la
formació del personal i que sigui de Menorca. Per tant, per a
ells, des del personal de base, com els comandaments, fa falta
urgentment i és molt necessària aquesta Escola d’Hoteleria.
Tots els menorquins que volen fer feina pel turisme i per açò
estam fent feina i nosaltres com a diputats li demanam a vostè
que ens ajudi i que entre tots siguem capaços de tirar-ho cap
endavant.

Per tant, volíem saber si sobre aquest tema s’havia avançat.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Vinent. El Sr. Conseller vol fer ús del
seu torn de contrarèplica? Endavant.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Francesc Buils i
Huguet):

Miri, Sra. Vinent, la passada legislatura el PP es va fer
enrera després de veure que l’Institut d’Estudis d’Hoteleria
Maria Àngels Cardona no treia el nombre suficient d’alumnes.
Vàrem fer gestions en aquell moment per mudar l’Escola
d’Hoteleria a l’Alberg Juvenil Sa Vinyeta. El passat director va
admetre que no tenia potencial d’alumnes suficient per assumir
la infraestructura. El ple de l’ajuntament, de dia 13 de setembre,
aprovà l’acord de tots els grups la seu de l’Escola d’Hoteleria.
Hi ha tot un seguit de contactes fets, amb la Universitat, amb el
batle de Ciutadella, Llorenç Brondo, diferents batles de l’illa de
Menorca, el Consell de Menorca i hi ha també necessitat de
consens amb tots els colAlectius implicats.

Nosaltres no volem fer promeses que després no puguem
complir, és un tema que a la passada legislatura no es va poder
resoldre i varen passar quatre anys. No ha passat un any de la
nostra posada en marxa i el que nosaltres no farem i per tant,
seré molt caut en les declaracions que li faci, és fer promeses
que després no puguem dur endavant, fins que no hi hagi una
voluntat, no només d’un ajuntament, sinó d’un model (...) i que
tengui un compromís inequívoc amb el model d’educació
turística hotelera que volem, amb els estàndards de formació
que volem, la metodologia i els continguts que tenguin
compromís social, que estigui vinculada, que sigui sostenible,
responsable, ètica i per tant, tengui un currículum dins els seus
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objectius que faci d’aquesta escola un element emblemàtic de
l’illa de Menorca.

Mentrestant, com a conseller, pens que jo he de mantenir la
prudència perquè el consens existeixi dins l’illa de Menorca i no
avançar-me en el contingut d’aquestes negociacions que podrien
fer que anulAlàssim el consens que crec que al final podem tenir
perquè sigui una realitat l’Escola d’Hoteleria.

D’entrada, amb tota la prudència del món, estam en una
situació similar que la que vàrem tenir a la darrera conversa dins
el Parlament amb vostè mateixa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

7) Pregunta RGE núm. 2780/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Assumpta Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a repercussions de la situació del
transport aeri al sector turístic.

Finalment, per formular la pregunta RGE núm. 2780/08,
sobre repercussions de la situació del transport aeri en el sector
turístic intervé la Sra. Assumpta Vinent i Barceló del Grup
Parlamentari Popular, per un temps de deu minuts. Endavant.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Ja també n’hem parlat em sembla
a la primera pregunta del Sr. Flaquer. Però bé, nosaltres el que
volíem saber és què troba vostè i en quina mesura creu que els
preus i les freqüències que hi ha no tan sols entre les illes sinó
també entre les illes i la península afecta l’activitat turística de
les illes menors, de Menorca, Eivissa i Formentera.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Vinent. Li respon el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Francesc Buils i
Huguet):

Procuraré ser molt breu també en la resposta. Crec que ja
n’hem parlat, però vull agrair especialment a tots els diputats la
paciència, també, a vegades en l’extensió de les meves
respostes. Crec que els temes a vegades són complicats, però
vull agrair especialment la seva atenció en aquesta espècie de
frontó que mantenim amb la primera taula del Partit Popular.
Crec que n’hem parlat, hi ha dades que crec que són importants,
crec que el nombre de vols per dia i la capacitat de les naus
estableix un sostre real. És cert que l’encariment del preu del
petroli serà un element fonamental i és obvi que les
repercussions que té el transport aeri, i ho he comentat fins i tot
amb el pensament que tenim des d’Unió Mallorquina del que ha
de ser el vol entre illes, que les illes menors puguin funcionar
com a..., amb el hat de l’illa de Mallorca, realment podria ser un
tema de cohesió territorial i de sostenibilitat econòmica del
nostre model.

Per tant, qualsevol afectació del model, i a unes illes com les
nostres, de transport, té una repercussió immediata a tota
l’economia i a tot el teixit social de la nostra comunitat. El que
passa és que difícilment podem saber fins a quin punt pot ser
realment possible saber quants de visitants han quedat a casa
seva, quants han anat a un altre lloc perquè no han trobat vol,
però realment pareix ser que té una relació directa. Per tant, crec
que també reiteraria molta part de les respostes que li he anat
donant al llarg de la matinada parlamentària.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula la Sra.
Vinent.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, crec que tots els diputats que hi
ha aquí, si escolten..., és molt bo que escoltin perquè hi ha
problemes a Mallorca, a Eivissa, a Menorca i per tot. Jo som
diputada per Menorca i també és la meva obligació perquè ens
han votat els ciutadans i la nostra feina és demanar i fer feina
conjuntament, fins i tot per millorar les coses si és possible. Per
tant, és la nostra feina i la feim amb molt de gust i si en qualque
moment es cansen els diputats, idò, que ens excusin. 

Jo, el que veig també és que el Sr. Criado, que és el nou
conseller de Menorca, sí que troba que és preocupant el tema,
no? Ell explica que les aerolínies necessiten que es doni una
situació important, que canviïn bastants coses a Menorca per
poder incloure Menorca a les rutes perquè, és clar, el risc
econòmic per a les companyies hi és i la rendibilitat dels vols
també. Vull dir que això és clar. Per tant, el que hem de fer
nosaltres és despertar interès, jo estic molt d’acord que vostè em
doni unes dades que siguin optimistes, jo ho vull ser, optimista,
però si els mateixos consellers del Consell Insular de Menorca
no ho són, perquè diu que hem de despertar perquè les
companyies aèries tenguin interès a venir a Menorca. 

Per tant, l’únic que nosaltres demanàvem era que si el
turisme, els preus i les freqüències que hi ha avui dia afecten
també l’activitat turística perquè si no és un peix que es
mossega la cua, si no feim res, no vénen les línies i si són cares
i poques tampoc. Per tant, és aquest tema que ens interessa
també poder dur endavant, com que vam dir que posàvem fil a
l’agulla, no?, i vostè va dir que va cosint, idò, hi ha moltes coses
a cosir perquè hi ha bastants de forats i sets per tot.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Vinent. En torn de contrarèplica i per tancar,
té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Francesc Buils i
Huguet).

De totes maneres, supòs que vostè farà moltes de les
preguntes que em fa a mi, sobre  declaracions del Sr. Criado, les
hi traslladarà quan tengui oportunitat perquè estaria bé que ell
respongués les declaracions que fa. De totes maneres, la vull
tranquilAlitzar en el sentit que, amb el Sr. Criado, i amb el
Consell de Menorca, els directors generals estan treballant en
campanyes específiques de producte, amb les dificultats que
vostès saben que tenim de poder fer campanyes determinades
dins companyies aèries per tot allò que fa referència al Tractat
europeu, la dificultat que això no suposi subvencionar cap
empresa o cap aerolínia i que, per tant, dins les dificultats
tècniques tenim maneres d’anar superant aquestes normatives
per poder incentivar les companyies i els majoristes de viatges
a incentivar, a crear i a potenciar els seus vols, no amb l’illa de
Menorca, amb totes les Illes Balears i en aquest cas específic
molt concretament a través d’acords puntuals amb Thomas
Cook, amb TUI, amb British Jet -si no vaig molt malament i
crec que me’n deix alguna-, però estam fent feina específica
perquè puguem potenciar i mantenir al màxim les freqüències
que puguem i els avions que puguem a l’illa de Menorca.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

No havent-hi més assumptes a tractar, només ens queda
agrair la presència del conseller de Turisme i del seu equip, dels
seus acompanyants.

S’aixeca la sessió. Moltes gràcies.
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