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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. PALAU I COSTA:

Catalina Palau substitueix Pere Palau.

LA SRA. MORILLAS I NAVARRO:

María Luisa Morillas sustituye a la Sra. Aina Crespí.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Toni Alorda substitueix Eduard Riudavets.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam, idò, al primer punt de l’ordre del dia d’avui,
consistent en el debat de les preguntes RGE núm. 1045, 1046,
1047, 1048 i 1049/09.

Assisteix l’Hble. Sr. Conseller de Turisme, Miquel Nadal i
Buades, que ve acompanyat de la Sra. Irene Rigo, cap de
gabinet, i del Sr. Antoni Oliver, gerent de l’INESTUR. Al llarg
de la comissió s’aniran incorporant altres membres de l’equip:
la Sra. Magdalena Vives, secretària general tècnica; el Sr. Joan
Sastre, director general de Promoció Turística; el Sr. Carles del
Salvador, director general d’Ordenació i Planificació turística;
i la Sra. Susanna Sciacovelli, gerent de l’IBATUR.

I.1) Pregunta RGE núm. 1045/09, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a perspectives de l'inici de la temporada turística.

Per formular la pregunta 1045/09, sobre perspectives de
l’inici de temporada turística, intervé el diputat del Grup
Parlamentari Popular Hble. Sr. Joan Flaquer i Riutort per un
temps de deu minuts.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats,
serà temps més que suficient. Bé, jo pens que en el moment en
què ens trobam, una vegada que ja han passat les principals fires
turístiques com a indicadors principals del comportament dels
distints mercats emissors, crec que és bo que el conseller pugui
comparèixer en aquesta cambra, en aquesta comissió, per
explicar-nos quines són les seves perspectives quant a aquesta
temporada turística. 

Tots tenim coneixement a través dels mitjans de
comunicació, a través de distintes declaracions, de les dificultats
amb les quals està topant aquesta temporada turística i és bo que
per part de la Conselleria de Turisme se’ns expliqui també la
seva visió sobre ella.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Flaquer. Li contesta el conseller de Turisme, Sr.
Miquel Nadal, per un temps de deu minuts.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Miquel Nadal i
Buades):

Gràcies, Sra. Presidenta. Primer vull aclarir que no crec que
venguin tots els càrrecs que ha citat, però són càrrecs de la
conselleria. Segon, vull agrair al Sr. Flaquer que faci aquesta
pregunta per donar la possibilitat de comparèixer en aquesta
cambra i explicar quina és la situació.

La veritat és que vivim temps difícils. La temporada turística
es planteja amb un grau important d’incertesa que en altres
moments no es plantejava. Hi ha una crisi important a tota
Europa; mercats com el britànic tendran un decreixement en la
seva economia, mercats com l’alemany també tenen un
decreixement de la seva economia; el tipus de canvi de la lliura
no afavoreix els països de zona euro, i per tant som realistes
amb les dificultats amb què afrontam aquesta temporada. 

Dit això també li he de dir que a pesar d’aquest realisme i
d’aquestes dificultats som relativament optimistes. Tenim una
molt bona planta hotelera, tenim punts forts que són coneguts
pels mercats emissors: la situació de la planta hotelera, la
situació de les nostres platges, la situació de les infraestructures,
la situació sanitària del nostre sector sanitari, i són aquests punts
forts que hem d’aprofitar per fer la promoció. Hem fet una sèrie
de plans de xoc per a mercats concrets, sobretot per al mercat
britànic i per al mercat espanyol, però sense oblidar el mercat
alemanys; continuam mantenint en el mercat francès i en el
mercat italià tasques de promoció, i estam explorant nous
mercats que eren més fluixos, com pugui ser l’escandinau, el
polonès o el mercat rus.

I aquesta seria... Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Vol fer ús del torn de rèplica?
Endavant, Sr. Flaquer.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
vull agrair la presència del conseller i dels membres del seu
equip que l’acompanyen, i també la seva resposta, i en primer
lloc la seva sinceritat. Jo crec que és evident que són temps
difícils, que hi ha una incertesa, que la temporada no està
arrencant com tots esperàvem que arrencaria. Jo vull recordar
que en el mes de novembre, durant la World Travel Market, les
perspectives eren ja difícils, complicades, però tothom tenia
l’esperança i la confiança que respondríem bé, que seríem
capaços de reorientar-nos, i de començar més o manco bé la
temporada.

La veritat és que jo també som conscient, i hi coincidesc
plenament, de la fortalesa del nostre destí en tots els punts que
vostè ha comentat, des de la qualitat, la professionalitat del
nostre sector i el seu sector en majúscules, que inclou
l’empresari, el treballador; les nostres condicions de seguretat,
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de proximitat als principals mercats emissors... Totes aquestes
fortaleses, les coneixem, les sabem, i sabem que són importants
per afrontar i per encarar el futur. Però dissortadament la realitat
és la que és, no està encara oberta dins el mes de maig tota la
planta hotelera d’aquestes illes, ahir mateix hi havia notícies
aparegudes en els distints mitjans de comunicació que parlaven
de la necessitat de fer ofertes fins i tot dins el mes de maig, dins
el mes de juny, i no se sap encara dins el mes de juliol com
respondrà el mercat, i per tant la realitat del mercat en aquests
moments és francament complicada.

Davant aquesta situació, jo crec que el més es pot demanar
a la Conselleria de Turisme són bàsicament dues qüestions, que
serien les que des del Grup Parlamentari Popular voldríem
transmetre a la conselleria, o tres, millor dit. Una primera crec
que és genèrica i que vostè sap que la té, que és el nostre suport,
que sàpiga que en aquestes qüestions de turisme des del primer
moment d’aquesta legislatura hem considerat des del Grup
Parlamentari Popular que estam en una qüestió d’estat, que és
una qüestió on hem de remar tots plegats, sap que ens té a la
seva disposició per a tot el que ens necessiti quant a les feines
que queden per millorar la nostra competitivitat de cara al futur.
Però al marge d’aquesta qüestió jo li pregaria dues qüestions
puntuals que per a nosaltres són molt importants.

En primer lloc, que no abaixi els braços quant a la promoció
turística; creim que és important en un moment com aquest
intensificar al màxim la nostra tasca promocional, creim que
mai com avui és tan imprescindible i tan important redoblar
aquests esforços. En un moment en què el mercat està
pràcticament pla, en què el mercat pràcticament no respira,
només a través d’una promoció innovadora, d’una promoció
imaginativa i d’una promoció, a més, que estigui dotada dels
recursos econòmics suficients, i aquí sap també el conseller que
compta amb el nostre suport, vàrem presentar fins i tot una
esmena als darrers pressuposts en què presentàvem un
increment important de la partida pressupostària de l’IBATUR,
només amb aquests reforços i amb aquests increments serem
capaços de despertar per ventura l’interès de determinats
segments i de determinats nínxols de la població dels mercats
emissors, que en aquests moments, pels motius que siguin però
quasi tots ells relacionats amb la difícil conjuntura econòmica
internacional, fan que no estiguin encara responent a les nostres
expectatives. 

Això per un costat, i per tant nosaltres li reclamam que
incrementi aquests esforços. Sabem que els fa, sabem que
aquesta setmana mateixa han fet un acte promocional a
Anglaterra, a Manchester en concret, creim que això és bo,
creim que això és positiu, però creim que necessitam encara
molt més. Coneixem també les seves campanyes, que estan a
punt si no s’han començat ja, en els principals mercats emissors,
però creim que tot això encara s’ha de reforçar un poc més.

I en segon lloc creim que vostè té també la responsabilitat
d’intentar transmetre als nostres empresaris, al nostre sector
turístic, la importància que té ser capaços de mantenir una
competitivitat a través del preu. En determinades ocasions és
molt fàcil el recurs d’intentar omplir amb ofertes, omplir amb
rebaixes, omplir amb descomptes als preus que ja són prou
ajustats, perquè tots coneixem les relacions i la forma de
treballar dels majoristes de viatges en relació a la nostra
indústria turística, i des d’aquest punt de vista jo crec que els

missatges que han de sortir sempre des de la Conselleria de
Turisme són uns missatges d’intentar defensar l’únic argument
amb el qual nosaltres podrem competir de cara al futur, que és
el de la qualitat, que és el de la nostra seguretat, el de la nostra
proximitat, i mai el recurs al preu, que aquesta serà una batalla
que tots coneixem, que per ventura ens donarà guanys per a
aquesta temporada però que de cara al futur ens crearà notables
problemes difícils de resoldre, i per tant nosaltres des del nostre
grup parlamentari l’animam i el convidam a fer feina en aquests
dos sentits que li expressàvem, l’increment i el reforçament de
la promoció, i el llançament d’aquests missatges cap al sector de
la necessitat de contenir les reduccions dels preus per almanco
no anar més avall del que pot ser la prestació d’un servei de
qualitat, que és el que ha de caracteritzar sempre el nostre
turisme.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Miquel Nadal i
Buades):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Flaquer. Jo estic
d’acord amb vostè que no hem d’alarmar la població, que no
hem d’alarmar amb aquesta situació, que el món del turisme és
un tema molt especial i que a més és un tema que ha d’estar per
damunt de les bregues i les batalles polítiques, i que en aquest
moment hem de transmetre dos missatges, un de confiança i un
altre d’unitat. Per això agraesc les seves paraules.

És vera que la temporada ha començat. Si analitzam la
temporada en línies generals, els tres primers mesos de l’any i
sense estudiar per illes concretes perquè cada illa té una
problemàtica distinta i diferenciada, en general el turisme
britànic ha davallat un 50%, però en total el turisme estranger ha
pujat, i ha estat el turisme espanyol el que ha baixat, i tenim en
conjunt un petit descens de l’ocupació turística d’altres anys, i
en canvi tenim un increment important de la despesa turística,
que era el que durant molt de temps, tant quan vostè era
conseller com en moments anteriors, s’havia demanat, i és que
s’incrementàs la despesa turística. Haurem d’analitzar com es
va produint aquest comportament a partir del futur.

Jo estic d’acord amb vostè que no hem de davallar la
promoció turística, crec que hem de fer un esforç important i
des de la conselleria el farem, des de la conselleria intentarem
arribar..., intentam prioritzar la despesa i llevar tot tipus de
despeses supèrflues de la conselleria, i destinar a promoció
turística una quantitat més important de la que inicialment
teníem en el pressupost. Nosaltres volem superar els 35 milions
d’euros dels 24 que teníem, i intentarem llevar d’altres tipus de
despeses que en aquest moment no veim com a tan importants.
En moments de dificultat dels nostres empresaris volem apostar
per la promoció turística, i volem apostar per la promoció
turística amb consens amb el que ells ens diuen; per això hem
aprovat aquest pla de màrqueting, per això hem creat aquest
club de producte, un club de producte en el qual estan
representats tots els empresaris, que presideix en el cas de
Mallorca el president de la Federació Hotelera, que a Eivissa -
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que ahir vàrem tenir una reunió- també presidirà un hoteler i a
Menorca també, i amb el seu consens i amb el seu suport decidir
a què es destinaran les despeses de promoció turística, totes
destinades a fer que el nostre destí, els punts forts del nostre
destí, de les nostres quatre illes, siguin coneguts en els mercats
emissors, i tot dirigit al consumidor final, al turista que ha de
triar les nostres illes. 

Pensem que el mercat està canviant, que tenim una situació
de crisi important, però que sociològicament els turistes estan
canviant els seus hàbits, que ara més de la meitat del mercat
britànic no tria les seves vacances a través d’un majorista de
viatges sinó que decideix el destí a través d’internet, i compra
bitllets i reserva hotels a través d’internet, i això està canviant
la forma de promocionar turísticament les nostres illes i que
hem de fer un esforç important.

Queda molta feina a fer, no només en promoció; hem de
parlar de gestió aeroportuària, hem de parlar de taxes
aeroportuàries, hem de parlar de gestió portuària, que són punts
importants i que incideixen, i crec que vostè ha fet una pregunta
més endavant i podrem parlar d’aquest tema. 

Per això jo crec que ara és un moment de no alarmar la
població, de no enviar notícies negatives, de transmetre
confiança, de transmetre unitat, i jo vull fer meves les paraules
de Carme Riu, una dels empresaris que són admirats pel sector
a tot el món i que és una empresària mallorquina, que ahir deia,
que dilluns deia a l’encontre internacional de turisme que es va
celebrar a Barcelona que ho passarem malament durant aquesta
crisi, que és vera que hi ha crisi, però que el que tenia més clar
és que en sortirem, i en sortirem millor del que hem entrat, i és
en aquest sentit i amb aquestes paraules que nosaltres a la
conselleria volem fer feina per superar aquesta situació.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.2) Pregunta RGE núm. 1046/09, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a balanç turístic dels mesos d'octubre, novembre i
desembre del 2008.

Per formular la pregunta RGE núm. 1046/09, sobre balanç
turístic dels mesos d’octubre, novembre i desembre de l’any
2008, intervé el diputat del Grup Parlamentari Popular Hble. Sr.
Joan Flaquer i Riutort per un temps de deu minuts.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Queda
formulada en els seus propis termes. És conèixer quin balanç fa
la conselleria d’aquest final de temporada del 2008, octubre,
novembre i desembre.

LA SRA. PRESIDENTA:

Li contesta el conseller de Turisme, Sr. Nadal, per un temps
de deu minuts.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Miquel Nadal i
Buades):

Gràcies, Sra. Presidenta. Les dades turístiques d’aquests
mesos, octubre, novembre i desembre de l’any 2008, no varen
anar tan bé com nosaltres esperàvem, dins el context i la
situació mundial de crisi. Aquestes dades són públiques, estan
a l’abast de tothom i si vol les hi podem fer arribar.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Vol utilitzar el torn de rèplica?, per
un temps de cinc minuts.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sra. Presidenta. És evident que la rendibilitat de les
temporades -i va lligat un poquet al que em deia vostè de
l’increment de la despesa turística- està lligada forçosament a
com siguem capaços d’estirar la temporada turística. El nostre
problema de l’estacionalitat és ben conegut per tots, no fa falta
reiterar-lo, i per tant les empreses turístics i sobretot i molt
especialment les posicions socials dels treballadors del sector
turístic pràcticament vénen determinades pel comportament dels
mesos inicials i finals de cada any, de gener a abril i d’octubre
a desembre.

Jo crec que és molt important en aquest sentit també per part
de la conselleria, quan parlam de la promoció i de tota la
reorientació -ahir vàrem assistir a la presentació del Llibre blanc
del turisme-, fer un esforç molt important en aquests mesos de
final i principi de temporada, que lamentablement l’any 2008
marquen un retrocés respecte dels anys anteriors. És vera, per
les notícies que vostè ens diu, que quant a la despesa turística
pareix que hi ha hagut un repunt, però en canvi respecte del que
era la prolongació de la temporada cap als mesos finals i cap als
mesos de principi d’any, pareix que durant l’any 2008 i aquest
principi del 2009 tendrà un retrocés en relació als anys anteriors.
A nosaltres això ens preocupa, francament, creim sobretot no ja
tant per la rendibilitat de les empreses sinó sobretot pels drets
dels treballadors, que molts d’ells per ventura no arribaran
aquesta temporada als mínims necessaris per poder tenir una
prestació per desocupació a partir de l’hivern que ve. És un
tema francament preocupant. 
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Des d’aquest punt de vista és des del qual volem, amb el
millor to i en la millor posició possible, incitar i animar la
Conselleria de Turisme i aquest govern a fer tots els esforços
necessaris per intentar centrar els seus esforços de promoció
també en aquests mesos i sobretot en la diversificació del
producte. Jo crec que vostè i jo coincidirem en el fet que serà
difícil marcar camí dins aquests mesos si prèviament no hem fet
una tasca de diversificació del producte. 

En aquest sentit jo crec que és molt important que la
segmentació del mercat a través d’aquesta diversificació vengui
propiciada i fomentada per les institucions públiques. En aquest
sentit ens preocupen determinades actuacions del Govern, on no
pareix que existeixi un criteri clar en relació a productes, com
pugui ser per exemple el golf, on és evident que aconseguim
aquest efecte de la desestacionalització i al mateix temps
l’efecte de l’increment de la despesa turística. En aquest sentit
sàpiga també que compta amb el Grup Parlamentari Popular per
tot això que pugui representar una millora de la nostra
diversificació, una millora de la nostra segmentació, que són els
únics camins possibles en aquest sentit.

Per això també vull expressar un poquet l’optimisme -no sé
si encara pot ser molt gros o petit- l’optimisme que em
representà ahir escoltar a través d’una emissora de ràdio la
notícia que el Consell Insular de Menorca per primera vegada
després de molts d’anys es planteja la possibilitat d’estudiar la
possibilitat de la construcció de camps de golf sense oferta
complementària a l’illa de Menorca. Em pareix, almanco que
l’estudiï, em pareix una bona notícia i jo el convid, a vostè,
perquè pugui també amb la seva influència, amb la seva opinió,
poder marcar aquest camí, que és l’únic camí possible per a la
lluita contra l’estacionalitat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Miquel Nadal i
Buades):

Moltes gràcies, Sr. Flaquer. Moltes gràcies, Sra. Presidenta,
moltes gràcies, Sr. Flaquer. Miri, pel que fa a la taxa
d’ocupació, tot depèn d’allò amb què ho comparem. Durant
aquests mesos d’octubre, novembre i desembre de l’any 2008
tot depèn d’allò amb que els comparem; si els comparam amb
el 2007, que va ser un any rècord en tots els sentits de tota la
història de l’evolució de les Illes Balears, hi ha un lleuger
descens; però si els comparam amb el 2005 ja hi ha un
increment, i donada la situació de crisi que tenim, bé, jo crec
que no hem de dramatitzar la situació.

Pel que fa al mes d’octubre Formentera i Mallorca han
augmentat una mica respecte del 2007, mentre Menorca i
Eivissa varen tenir una disminució; en canvi el novembre
Eivissa i Mallorca tenen una petita disminució d’un 3,2 i d’un
6,4%, i en canvi la baixada es va compensar amb una pujada
d’un 24,4 en el mes de novembre de Menorca. I pel que fa al
mes de desembre totes les illes varen experimentar una lleugera
baixada. 

Respecte a la despesa total de les illes durant els mesos
d’octubre, novembre i desembre, va arribar a la quantitat de 850
milions d’euros de despesa turística; en el mes d’octubre una
despesa de 541.000, en el mes de novembre una despesa de
154.000 i en el mes de desembre també una despesa de 154.000
milions d’euros. El balanç de la despesa total també és inferior
a les dades oficials que tenim del 2007. He de comentar també
que la despesa mitjana per persona augmenta a la quantitat de
513 euros, i que la despesa mitjana diària és la xifra de 56 euros.
L’estada mitjana és de 10 dies, i les pernoctacions a les Illes
dins aquest semestre van ser de 14.510, xifra que també és una
mica inferior, molt poquet -con la que está cayendo-, a la del
període de l’any 2007.

Pel que fa a l’entrada de turistes, a l’illa de Mallorca tenim
una disminució del 6,1% per via aèria i en canvi un augment
d’un 21% per via marítima; el total de Mallorca pel que fa a
entrada turística disminueix un 5,6%. L’illa de Menorca també
es veu afectada amb una disminució d’un 6% per via aèria i
d’un 23% per via marítima; també trobam una variació negativa
d’un 7% en comparació al mateix trimestre de l’any 2007. A les
Pitiüses, Eivissa i Formentera, també hi ha una lleugera
disminució d’un 11 i un 24%, i té una variació negativa del
14%.

Pel que fa a la seva intervenció i als seus darrers comentaris,
li he de dir que aquest govern de les Illes Balears en matèria
turística ha aprovat un pla de màrqueting on es té molt clar que
el turisme és molt important, que el principal producte a
promocionar..., que s’ha de fer una promoció per illes perquè les
marques conegudes són per illes, que Ibiza, Menorca, Mallorca
i Formentera s’han de promocionar de forma diferent, i que el
principal producte ha de ser sol i platja però que també hi ha
altres productes, com puguin ser mítings i reunions, com pugui
ser turisme de naturalesa, que inclou senderisme, cicloturisme,
que inclou també nordic walking... Hi ha un turisme nàutic que
també es vol promocionar, hi ha un turisme cultural i també li
he de reconèixer que hi ha, sobretot a Mallorca perquè reuneix
les condicions, un turisme de golf, i que aquest govern
promociona i té com un dels sis productes a promocionar
turísticament dins el seu pla de màrqueting consensuat amb el
sector el turisme de golf.

Li he de dir que Menorca té problemes importants, que la
temporada tal com ve, les previsions -que les previsions són
previsions, no vol dir que després al final no canviïn- són que
l’illa que pitjor ho té és Menorca i per això la setmana que ve,
amb el president del Consell de Menorca i el president de la
Federació Hotelera, anam a Alemanya a fer unes gestions
directes amb els principals majoristes de viatges per veure
quines solucions d’emergència es poden adoptar per solucionar
aquesta situació, i entenc que en aquest moment a Menorca
s’estiguin plantejant quines són les solucions que han d’adoptar
per combatre aquesta situació de dificultats, perquè si les coses
continuen com estan anant la temporada turística es reduirà a
tres mesos i els treballadors que són fixos discontinus no
tendran la possibilitat de cobrar l’atur més que cada dos anys, i
això serà un drama importantíssim, i m’agradaria ser prudent,
m’agradaria ser molt prudent en les afirmacions, però Menorca
mereix i necessita una cura especial i una intervenció especial
perquè si no turísticament la temporada és la que presenta
majors dificultats. 
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En aquest moment, encara que s’utilitzassin tots els avions
que hi ha per anar a Menorca durant els mesos de juliol i agost
no arribaríem al 80% d’ocupació de la planta hotelera, i això és
preocupant, i el Govern de les Illes Balears i jo com a conseller
estam molt preocupats, i el president Antich i jo vàrem tenir una
reunió amb tots els representants de les cadenes hoteleres, i per
això hem decidit fer mesures especials i una dedicació especial
per intentar solucionar els problemes de la temporada turística
de Menorca.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

I.3) Pregunta RGE núm. 1047/09, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a criteris de repartiment del Pla estatal de
dinamització del producte turístic.

Per formular la pregunta RGE núm. 1047/09, sobre criteris
de repartiment del Pla estatal de dinamització del producte
turístic, intervé el diputat del Grup Parlamentari Popular Hble.
Sr. Joan Flaquer i Riutort per un temps de deu minuts.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
tradicionalment el ministeri o la secretaria d’Estat on està inscrit
el turisme a nivell estatal, ha seguit, tant amb governs del Partit
Popular com amb governs del Partit Socialista Obrer Espanyol,
ha seguit un criteri de repartiment dels antics plans
d’excelAlència, ara plans de dinamització turística, on no s’ha
tengut en compte el pes específic de cada una de les comunitats
autònomes des del punt de vista turístic, que es podrien tenir en
compte factors molt objectius i clars com pugui ser el nombre
de places turístiques, el nombre de visitants, la despesa
turística..., jo crec que hi ha factors més que suficients per poder
marcar un poquet quines són les comunitats autònomes que
tenen un per específic en matèria turística.

Contràriament a això el que fa fet sempre el ministeri ha
estat pràcticament adjudicar un o dos plans per comunitat
autònoma fins arribar a l’absurd que la mateixa comunitat
autònoma de La Rioja, amb tots els nostres respectes, hi hagi
anys que tengui un o dos plans de dinamització de producte
turístic, els mateixos que pugui tenir la comunitat autònoma de
les Illes Balears. Jo record perfectament, essent conseller de
Turisme, haver plantejat aquesta qüestió a les meses sectorials
de turisme -al mateix ministre quan era el Sr. Montilla, el Sr.
Clos, i fins i tot al Sr. Rodrigo Rato durant els mesos que vàrem
coincidir- en aquest sentit. 

Vàrem presentar aquí en aquesta mateixa comissió ara fa un
parell de mesos una proposició no de llei on demanàvem que el
Parlament s’adreçàs al Govern de l’Estat per modificar els
criteris de repartiment perquè tengués en compte la
territorialització i sobretot el pes específic de cada una de les
comunitats autònomes en matèria turística. Dissortadament o
lamentablement aquesta proposició no de llei només va rebre el
suport i els vots del Partit Popular perquè tal com varen dir
expressament els distints portaveus tant del Grup Mixt, que
parlava el representant d’Unió Mallorquina, com el BLOC, com
el Grup Socialista, varen dir expressament que no era necessari
votar aquesta proposició no de llei perquè el Govern ja estava
fent aquesta reclamació davant el ministeri. 

Davant aquesta qüestió la pregunta és clara: quina opinió li
mereix, al conseller, aquest criteri i si ens pot explicar, i si és
documentalment molt millor, quines són les gestions o les
reclamacions que ha fet davant el ministeri i que varen motivar
en el seu dia que la resta de grups parlamentaris no
considerassin oportú donar suport a aquella proposició no de
llei. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Flaquer. Li contesta l’Hble. Sr. Miquel Nadal
per un temps de deu minuts.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Miquel Nadal i
Buades):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Flaquer, vostè ho ha dit, ho ha
explicat perfectament. Governi qui governi a Madrid, sigui del
PSOE o sigui del PP, acaba essent el mateix resultat. Jo sé que
vostè, que és un destacat membre del PP, fins i tot coincidint
govern del PP aquí i govern del PP a Madrid, no va aconseguir
modificar això. Segurament per això jo no som d’un partit ni PP
ni PSOE, i som d’un partit nacionalista i crec que la solució
vendria més per aquest sentit. 

I referint-me a la pregunta concreta, miri, li puc donar la
còpia de l’escrit dirigit en el seu moment, el mes de març de
l’any 2008, a la secretària general de Turisme, en què reclamava
que hi hagués més d’un projecte. Però la situació, que en aquell
moment era de fins a tres plans per comunitat autònoma, ha
empitjorat i molt.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de rèplica té la paraula el Sr. Flaquer.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, jo per
endavant ja li he dit que aquesta ha estat una qüestió i uns
criteris de repartiment que han aplicat governs del Partit Popular
i governs del Partit Socialista. Nosaltres vàrem coincidir durant
9 mesos, del juny del 2003 al març del 2004, vàrem plantejar
davant el Sr. Rodrigo Rato aquesta reivindicació, i de fet vàrem
aconseguir la incorporació no dins aquest tema del Pla de
dinamització, però sí la incorporació d’un pla pilot de reforma
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integral de la Platja de Palma, que tots sabem en aquests
moments on està.

Allò cert i vera és que jo no li deman si vostè ha reclamat
més plans, que és el que m’imagín que vostè ha demanat aquí.
Jo el que vaig reclamar amb aquesta proposició no de llei i se’m
va votar en contra era que es modificassin els criteris de
repartiment, que els criteris de repartiment no són equitatius,
que els criteris de repartiment s’haurien de modificat en el sentit
d’atorgar majors plans i majors inversions, per tant, a aquelles
comunitats autònomes que puguin acreditar un major pes
específic en matèria turística, i que hi ha criteris més que
objectius per mesurar aquesta qüestió. Això és el que nosaltres
volíem a través d’aquesta proposició no de llei i el que li
pregam que vostè faci en el futur si ho considera convenient. Jo
crec que hi ha motius i crec que hi ha possibilitat amb altres
comunitats autònomes que puguin tenir objectius semblants als
nostres, com pugui ser Canàries, com pugui ser Catalunya, com
pugui ser Andalusia, per plantejar aquesta reivindicació.

Jo no he tengut temps de llegir-me tot el conjunt d’aquest
document, el llegiré amb calma, però crec, em pareix, Sr.
Conseller, el que nosaltres vàrem plantejar en aquell moment.
No es tracta de demanar d’un a dos plans o de dos a tres plans,
es tracta de modificar substancialment el criteri i fer-ho amb uns
criteris que jo crec que han de ser favorables al que representa
el turisme a cada una de les comunitats autònomes.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Flaquer. En torn de contrarèplica té la paraula
el conseller per un temps de cinc minuts.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Miquel Nadal i
Buades):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Flaquer, bé, en primer
lloc li he de dir que ara ja no es diuen plans de dinamització de
producte turístic, perquè això evoluciona molt ràpidament; ara
han passat a anomenar-se plans de competitivitat en destí, i ja li
he manifestat en diverses ocasions que des de la Conselleria de
Turisme hem reiterat el nostre desacord amb els criteris de
repartiment que es fan des del ministeri a Madrid, quan
governava el PP i quan governa ara el PSOE. 

Bàsicament consisteixen, actualment, en l’aprovació de 17
plans de competitivitat en destí, un per a cada comunitat
autònoma, exclosa la de règim especial; o sigui, facin el que
facin, tenguin el nombre de places, el nombre de turistes, el
nombre de..., un per comunitat autònoma. Això suposa que a
més s’incompleix el criteri adoptat en principi pel mateix
ministeri d’aprovar un màxim de tres plans de competitivitat i
que en la pràctica s’ha reduït a un. Hem reivindicat al ministeri,
en diferents àmbits i en diferents moments, i per diferents
mitjans, la modificació d’aquests criteris sense saber encara si
es modificaran. Ara de moment un per comunitat. 

Pensam que la realitat turística de les comunitats autònomes
com la de les Illes Balears no és equiparable, com vostè ha dit,
i amb tots els respectes, a comunitats com La Rioja, com
Castella-La Manxa o com Cantàbria, per posar alguns exemples.
Les Illes reben més de 13 milions de turistes, més de 10 milions
dels mercats estrangers; tenim més de 400.000 places hoteleres
i uns ingressos directes, que paguen imposts a l’Estat, de 10
milions d’euros. Entenem que aquestes xifres i la seva
importància en el conjunt de l’Estat, prop d’un 25% del turisme,
és un aval suficient perquè el ministeri aprovi un pla de
competitivitat diferent. Evidentment les Illes no entren dins els
plans estatals de la mineria del carbó, o de la reestructuració del
sector pesquer. Amb la mateixa intensitat i per compensar
hauríem d’entrar en el que sí ens afecta, que és el turisme. 

I li puc dir, Sr. Flaquer, que no només hi ha aquest tema amb
què compartim ara el criteri; també en gestió aeroportuària,
també en gestió portuària, també en taxes aeroportuàries, també
en IVA turístic, també en el sistema de finançament de les
comunitats autònomes, que ens pareix absolutament injust. 

I per finalitzar li he de dir que nosaltres continuarem
reivindicant que canviïn els criteris.

LA SR. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

I.4) Pregunta RGE núm. 1048/09, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a causes de la no execució del projecte de turisme
social europeu.

Per formular la pregunta RGE núm. 1048/09, sobre causes
de la no-execució del projecte de turisme social europeu, intervé
el diputat del Grup Parlamentari Popular Hble. Sr. Flaquer per
un temps màxim de deu minuts.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument en aquest
cas. Es va anunciar per part del ministeri la posada en marxa
d’un projecte de turisme social europeu que havia de tenir una
zona pilot o una sèrie de zones pilot entre les quals hi havia les
Illes Balears, i després també a través dels mitjans de
comunicació vàrem conèixer que aquest projecte no
s’executaria, i era conèixer senzillament les causes d’això, si no
va ser incorrecta la informació als mitjans de comunicació.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Flaquer. Li contesta el conseller de Turisme,
Hble. Sr. Nadal, per un temps de deu minuts.
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EL SR. CONSELLER DE TURISME (Miquel Nadal i
Buades):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El motiu és que va quedar
desert el concurs que es va convocar per a això.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. En torn de rèplica... No vol utilitzar el torn
de rèplica?

I.5) Pregunta RGE núm. 1049/09, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a situació del sector aeri balear.

Per tant passam a la darrera pregunta d’aquesta comissió,
número 1049/09, sobre situació del sector aeri balear. Intervé el
diputat del Grup Parlamentari Popular Hble. Sr. Flaquer per un
temps de deu minuts.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Jo crec que ningú no pot
dubtar de la importància que té el sector aeri a les Illes Balears,
és una de les seves principals portes d’entrada i sortida, i per
tant tot el que afecti a les companyies aèries, tot el que el afecti
als nostres aeroports és cabdal per al nostre desenvolupament
futur. 

En aquest sentit l’existència d’una sèrie de problemes a
companyies aèries com puguin ser Futura, LTE, el canvi de seu
social d’Spanair, són temes que ens preocupen, com ens
preocupa també tota una sèrie de qüestions que van relacionades
amb els aeroports, com és el tema de la cogestió, com és el tema
de les taxes aeroportuàries, que ens poden fer tenir major o
menor competitivitat de cara al futur. 

En aquest sentit volíem conèixer l’opinió del conseller sobre
la situació, una anàlisi d’aquesta situació tant de les companyies
aèries com d’aquestes qüestions, els anuncis de cogestió que ha
fet el Sr. Rodríguez Zapatero i que no ha acabat complint, i les
reivindicacions que es fan també per part del sector i a les quals
nosaltres donam suport d’una reducció de taxes aeroportuàries,
especialment en els mesos de temporada mitja i baixa, on
podríem estimular un poquet les connexions amb els principals
mercats emissors.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Flaquer. Li contesta l’Hble. Sr. Nadal per un
temps de deu minuts.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Miquel Nadal i
Buades):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Flaquer, també ens preocupa
aquesta situació, però el que la regula és un poc el mercat. Tot
els casos que vostè ha dit d’empreses aeroportuàries, ningú no
podia pensar fa dos anys que Futura acabaria tenint una fallida,
una situació de concurs de creditors. El mercat s’està

concentrant a les Illes Balears o en el que afecta les Illes
Balears, i ho veim amb una certa preocupació. 

De fet un dels problemes que tendrà Menorca és aquest; per
primera vegada en la història no hi hagut aquest hivern xàrters
de companyies britàniques a Menorca. Clar, si no hi ha vols
difícilment podran venir turistes. I a més sobretot quan ha
canviat la forma sociològica que tenen els turistes de cercar les
seves vacances, que el que fan és cercar a internet, i si cerquen
a internet i no hi ha vols ja descarten i cerquen altres destins, i
aquest tema ens preocupa. No només em preocupa a mi com a
conseller de Turisme sinó que preocupa al Govern, i en seu de
Consell de Govern se n’ha parlat, d’aquest tema.

També li he de dir que, bé, estam en un sistema de lliure
mercat i que les interferències per part de les administracions en
el mercat nosaltres pensam que no són bones. Confiam que es
compleixi la promesa del Sr. Zapatero que participarem en la
gestió aeroportuària, confiam, continuam confiant. N’hem
parlat, l’altre dia va ser aquí a Mallorca la vicepresidenta del
Govern, Sra. Fernández de la Vega, i es va parlar del tema i el
missatge que va donar és que s’era conscient de la importància
que té per a les Illes Balears, perquè així ho va transmetre a tot
el sector turístic, els nostres aeroports, perquè són la porta
d’entrada. I poder participar en la gestió és molt important.
Aquest cap de setmana passat jo era a Manchester i parlava amb
el president del Consell de Manchester, l’àrea metropolitana de
la qual engloba una població de més de 6 milions d’habitants,
i m’explicava que ells són propietaris del 50% de tots els
aeroports que hi ha a la zona i que ells tenen tant d’interès com
nosaltres que hi hagi turistes que utilitzen els aeroports, i
Espanya, dins Europea, és l’únic país que té un sistema tan
centralitzat, tan estatalista com el que tenim nosaltres. 

Jo crec que això s’haurà d’acabar perquè hi ha models a
Europa molt distints, hi ha una empresa espanyola que gestiona
un dels aeroports de Londres. Podem gestionar un dels aeroports
de Londres i en canvi aquí els ha de gestionar una companyia
pública dirigida a través de l’Estat que acaba decidint les
inversions per criteris que no són els que convenen a cada una
de les comunitats autònomes? Hi ha el cas de Màlaga. Màlaga
presumia de tenir amb la meitat de trànsit que l’Aeroport de Son
Sant Joan tres vegades més inversions. Jo crec que aquestes
situacions s’han d’acabar i hem de poder participar en la gestió
del nostre aeroport perquè hi ha decisions que són molt
importants i que afecten les companyies aèries, en les quals ha
de participar la comunitat autònoma, les autoritats de la
comunitat autònoma. Pensi que amb els avantatges que els
donen a determinades companyies de baix cost, aeroports com
Reus, Girona, Múrcia, Alacant, aquestes companyies decideixen
volar a aquests indrets i no a les Illes Balears i ens acaben fent
una competència important. Per això aquest tema ens preocupa.

També sobre el tema de les taxes aeroportuàries vàrem fer
la reflexió a la vicepresidenta i a la presidenta d’AENA, ara ha
canviat el president d’AENA. Confiam que aquests dos temes,
tant la gestió i les taxes aeroportuàries hi hagi una reflexió i es
variï el criteri. Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula el Sr.
Flaquer per un temps de cinc minuts.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Jo crec que coincidim
bàsicament en el que estam comentant, però jo crec que hi ha
qüestions allà on el Govern d’aquestes illes podria fer bastant
més. Sobre el tema de les companyies aèries i sobre el tema
puntual i concret d’Spanair, nosaltres hem notat, havent-hi fins
i tot una direcció general específica de Transport Aeri en aquest
govern, hem notat una actuació molt relaxada per part del
Govern en l’actuació per intentar evitar almanco que una
companyia com aquesta que tenia la seu social aquí, ho deixés
anar. 

Tots sabem que ara els anuncis dels seus plans, de les seves
intencions diran el que voldran, però el canvi de la seu social
tots sabem, els que més o manco entenem d’aquest món, que a
mig o llarg termini ens acabarà afectant, per molt que ara diguin
que continuaran tots els vols, les seves freqüències, a poc a poc
aquells aeroports que han captat aquesta seu social implantaran
també la seva estratègia i això ens acabarà perjudicant. I jo he
trobat a faltar en aquest sentit per part del Govern i de
determinats departaments d’aquest govern, una actuació molt
més decidida, molt més clara de defensa d’una posició
estratègica com era tenir la seu social d’una empresa tan
important del transport aeri com era Spanair. Això per un costat.

En segon lloc, no podem oblidar que aquí tenim un govern
que, en teoria, s’autoqualifica d’amic del govern estatal i ja
duim dos anys. He de recordar que el Sr. Rodríguez Zapatero ha
vengut moltes vegades aquí a prometre per activa i per passiva
la cogestió aeroportuària. Però fets i resultats cap ni un. De la
mateixa manera parlam que Menorca té dificultats i que
Menorca quedarà reduïda a 2-3 mesos per manca de connexions
aèries. L’única possibilitat de realment poder resoldre això és
incrementar la seva capacitat de connexió amb els principals
mercats emissors. I és evident que una reducció de taxes
aeroportuàries facilitaria moltíssim que determinades
companyies aèries tornassin a apostar per alguns dels nostres
aeroports, especialment en aquest cas per Menorca.

En aquest sentit no acabam d’entendre massa bé per què un
govern amic, qualificat com a amic pel Sr. Antich, ens tracta
d’aquesta manera. Vostè té dins aquest govern una posició
important, vostè és un vot decisiu dins aquest govern, fins i tot
han justificat en determinades ocasions la decisió que
prengueren el mes de maig del 2007, en atenció fonamentalment
als beneficis que en podrien treure els ciutadans d’aquestes illes
com a conseqüència del mateix color polític a Madrid i a les
Illes Balears. I la veritat és que en temes tan importants com
aquest que vostè acaba d’esmentar..., això segurament des del
punt de vista de la nostra competitivitat, si tots apostam pel
turisme com la peça clau del nostre model econòmic i productiu,
són temes importantíssims, tant la cogestió, com el tema de la
reducció de les taxes aeroportuàries. En aquest sentit notam una
actuació per part del Govern de l’Estat de moltes paraules, de
moltes intencions, però fins a dia d’avui el més mínim
compromís i el més mínim fet. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Flaquer. En torn de contrarèplica té la paraula
el Sr. Conseller per un temps de cinc minuts.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Miquel Nadal i
Buades):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Flaquer, vostè ha estat conseller
de Turisme i sap les competències que té el conseller de
Turisme i que determinats temes de què vostè em parla, són
competència d’un altre conseller del Govern. El que li puc dir
és que en el Consell de Govern se’n parla d’aquests temes i que
hi ha preocupació per aquests temes, que el president del
Govern té el compromís de lluitar perquè les Illes Balears entrin
en el primer grup de la cogestió aeroportuària; que des del
Govern de les Illes Balears, tant el president com jo mateix,
parlant amb el Sr. Mesquida, la Sra. De La Vega i amb altres
membres del Govern, hem reivindicat contínuament i ens diuen
que s’està estudiant una moderació, una suspensió per a aquesta
temporada de les taxes aeroportuàries.

I li diré més, jo crec que una de les coses que més mal ens
fa, sobretot al turisme a les nostres illes, és el descompte de
resident que tenim en els vols aeris, tal i com el tenim plantejat.
En aquest parlament la passada legislatura, sent jo diputat,
vàrem defensar des d’Unió Mallorquina una proposició no de
llei en aquest sentit i que segurament seria la solució. La realitat
és que amb els doblers que l’Estat aporta per al descompte de
residents amb una quantitat fixa, el que fa és que com que el
descompte se dóna en funció de les tarifes que aproven les
companyies aèries en els seus vols, les companyies aèries
aproven unes tarifes publicades que són les més altes..., jo diria
del món, per quilòmetre recorregut. Un Madrid-Santiago,
comparat amb un Madrid-Palma, i la distància a recórrer és la
mateixa, la despesa per a la companyia aèria és la mateixa, val
deu vegades més un Madrid-Palma i per què? Perquè la
companyia aèria cobra en funció del descompte de resident de
la tarifa que té publicada. Si agafàssim tots els doblers que gasta
l’Estat i els repartíssim en funció dels vols que s’han utilitzat i
donàssim una quantitat fixa, estic segur que hi hauria
companyies aèries que volarien i que durien passatgers gratis o
pagant 3 o 4 euros. I això també s’ha reclamat no sé quantes
vegades, governi el PP o governi el PSOE i fins ara no s’ha
aconseguit.

Ja li dic, com a conseller de Turisme no perdem l’esperança,
per ventura no serà tan ràpidament com pensam que s’hauria de
fer, però confiam, continuam confiant que aquesta legislatura
veurem una reducció de les taxes i veurem la participació dins
la gestió aeroportuària. I dir-li més concretament com a
Conselleria de Turisme i dins les competències i el pressupost
que tenim amb aquest sistema de finançament i les possibilitats
que ens dóna, hem arribat a acords amb els majoristes de
viatges, per garantir que si hi ha demanda no es cancelAli cap
vol; i hem arribat a un acord amb Air Europa i Air Berlin per
mantenir línies, encara que siguin línies deficitàries, per a
promoció turística de les nostres illes.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

II. Compareixença RGE núm. 5847/09, solAlicitada per
quatre diputats membres de la Comissió de Turisme,
adscrits al Grup Parlamentari Popular, de l'Hble. Conseller
de Turisme, per tal d'informar sobre el Pla de màrqueting
turístic.

Tot seguit passam al segon i darrer punt de l’ordre del dia
d’avui, consistent en l’escrit RGE núm. 5847/09, presentat per
quatre diputats membres de la Comissió de Turisme adscrits al
Grup Parlamentari Popular mitjançant el qual solAliciten la
compareixença del conseller de Turisme per tal d’informar
sobre el Pla de màrqueting turístic. 

Té la paraula el conseller de Turisme per tal d’explicar el
tema objecte de la compareixença. Endavant, Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Miquel Nadal i
Buades):

Moltes gràcies, presidenta. Va ser durant el mes d’octubre
de l’any 2007 quan es va començar a treballar en quines serien
les línies estratègiques de màrqueting de cara a la temporada
2008, i va ser en aquest any 2008 quan es va acabar de perfilar
el nou Pla de màrqueting turístic per als anys 2009-2012. 

Aquest Pla de màrqueting va ser presentat el mes de gener
i té com a principal característica que està consensuat amb el
sector turístic de les Illes Balears, el sector hoteler, la Federació
Hotelera de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de Formentera i
de l’Associació de Cadenes; han estat moltes les persones de
totes les illes que han participat en l’elaboració d’aquest
projecte sense precedents.

Els principals resultats que s’intenten assolir mitjançant
aquest nou pla de màrqueting són: tenir un pla de màrqueting
específic per als principals sectors turístics de les Illes Balears;
destacar la singularitat com a marca de cada una de les illes,
segons els estudis realitzats, s’ha vist que la marca Balears no
és atractiva i que a determinats mercats ha perjudicat illes
petites com Eivissa, sinó que és millor fer una promoció
separada de Formentera, de Menorca, d’Ibiza i de Mallorca. De
fet, ja ho feim així des de la Conselleria de Turisme. Els podria
mostrar fins i tot la carpeta.

El Pla de màrqueting consensuat amb la indústria turística
ja és operatiu. I és innovador perquè proposa un sistema de
gestió d’aquest pla de màrqueting diferent, una gestió que és
privada. És un pla de màrqueting fet per professionals
especialistes de reconegut prestigi i que cerca arribar mitjançant
la promoció turística al destinatari final. La principal novetat
d’aquest pla de màrqueting és que la promoció es fa per illes,
Menorca, Eivissa, Formentera i Mallorca, i que es fa per
productes. Evidentment a Formentera i Eivissa el producte  golf
no es pot fer perquè no tenen cap de golf i el producte que es fa
és meeting.

Els sectors turístics han escollit com a prioritaris per a les
illes els següents clubs de producte. El principal i sense oblidar
que és el més important a les illes, raó fonamental per la qual
ens visiten 13 milions de turistes a l’any, és el sol i platja, com
a sector turístic fonamental a les Illes Balears. 

El turisme de meeting a Eivissa i a Menorca, però
principalment a Mallorca, suposarà un punt d’inflexió amb la
construcció del nou Palau de Congressos. 

El turisme de golf, com un altre producte, perquè és un
sector amb un alt poder adquisitiu, té un poder d’allargar la
temporada perquè no vénen els jugadors de golf els mesos de
juliol i agost, sinó que vénen durant la resta de l’any, aprofitant
que en els seus països d’origen la climatologia és molt pitjor i
no permet jugar al golf. 

El sector nàutic com a sector a les quatre illes que encara té
grans potencials, hi ha més de vint ports esportius a les illes. 

El turisme de natura i sobretot es vol potenciar i reforçar a
Menorca, amb la marca Menorca Reserva de la Biosfera. Dins
aquest turisme de natura s’inclou des del cicloturisme,
senderisme, nordic-walking, tot tipus de turisme que va
relacionat amb la naturalesa. 

I també el turisme cultural a les quatre illes. Allà on tenim
marques molt potents, com és el cas d’Eivissa Patrimoni de la
Humanitat. Entenem cultura en un sentit ampli, cultura
gastronòmica, cultura històrica, cultura en esdeveniments
culturals de tot tipus.

Mitjançant aquest pla de màrqueting es volen potenciar les
singularitats de cada una de les illes i resoldre els problemes que
tenim a cada una de les illes i que són particulars i diferents a
cada una de les illes, fent una gestió privada amb el club de
producte, en el qual intervenen els agents, empresaris,
treballadors i les administracions que hi participen en la gestió
d’aquest club de producte.

En relació amb la metodologia, el projecte ha comptat en tot
moment amb la participació i l’opinió del sector privat. Les
principals conclusions d’aquest pla giren al voltant de cinc
eixos. Primer, disposar d’una plataforma poderosa de
màrqueting on line, el màrqueting on line ha deixat de ser una
eina extra per convertir-se en una imperiosa necessitat;
necessitam la millor plataforma per al millor destí turístic i
també sobre aquest tema estam fent activitats amb E-Learning
i amb la campanya de Rafel Nadal.
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El segon eix seria oferir al mercat programes d’experiència
única, d’acord amb els següents criteris: a) Que es contribueixi
a allargar la temporada; b) Dirigides a nous segments de mercat;
c) Basades en la diversitat i autenticitat de les illes; i d) Que
siguin memorables.

El tercer eix seria executar un nou programa especial de
relacions públiques amb tres objectius concrets: reforçar la
imatge de Menorca, d’Eivissa, de Formentera i de Mallorca;
transmetre nous valors des de la destinació; i posicionar les illes
com a icona d’estil de vida.

El quart eix és disposar de clubs de producte, funcionant de
forma efectiva, on la colAlaboració amb el sector privat sigui un
element clau de la promoció turística.

I el cinquè eix, desenvolupar una excelAlent infraestructura
de màrqueting basada en un nou concepte en l’ús d’imatges i
bases de dades, amb un contingut altament emocional i dirigits
a nous segments de mercat.

En conclusió, durant aquests mesos de feina han sorgit
alguns conceptes que ens han cridat l’atenció i que són molt
interessants d’explicar.

Per acabar, vull destacar que tant el Consell de Menorca,
com el d’Eivissa i el de Formentera han estat convocats a totes
les sessions de feina que s’han duit a terme. Tants els conseller
de turisme com els gerents de les fundacions han estat presents
a totes les reunions. També han estat convocats en aquestes
reunions d’elaboració i posada en marxa del Pla de màrqueting
diferents ajuntaments i organismes oficials. També és important
destacar que tots els convocats han participat activament en
l’elaboració d’aquest pla de màrqueting. Així com també
recalcar que hi han colAlaborat més de 250 persones de totes les
illes.

Finalment, i com ja he dit diverses vegades, he d’afegir que
aquest pla de màrqueting no és el final d’un procés, sinó un
començament, és un procés molt ambiciós i de ben segur serà
favorable per al turisme de les Illes. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Procedeix ara a la suspensió
de la sessió per un temps màxim de 45 minuts, per tal que els
grups parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes
o observacions. Per la qual cosa es demana als portaveus si
volen una suspensió o si podem continuar? Podem continuar.

Per tal de formular preguntes o observacions intervé per part
del Grup Parlamentari Popular la diputada Sra. Assumpta
Vinent per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Vull agrair, Sr. Conseller, la seva
presència per explicar-nos el funcionament d’aquest pla de
màrqueting i la dels seus alts càrrecs que l’acompanyen. I també
agrair-li, perquè la darrera vegada li vàrem demanar que ens ho
fes arribar i tots els diputats hem rebut el pendrive i hem pogut
estudiar un poc aquest tema. Per tant, agrair-li-ho.

Tot el que ens ha explicat ho hem llegit en el pendrive i la
veritat, com ha dit vostè, és que els temps són difícils i
d’incertesa i, per tant, estam d’acord que aquest pla de
màrqueting era necessari i és un pla ambiciós i nosaltres li
donam suport totalment. Aquest pla de màrqueting, per altra
banda, ens agrada perquè és un pla que es preocupa de totes les
illes i afronta els problemes particulars de cada una diferenciant
clarament, també, la seva tipologia, la seva singularitat, però
sense descuidar el que necessita cada illa per millorar el seu
producte. Per això, nosaltres volíem saber realment, dins aquest
any 2009, quines són les actuacions que es pretenen dur a terme
d’aquest pla de màrqueting i com es desenvoluparan totes
aquestes actuacions aquest primer any, perquè és un pla que
abraça el període 2009-2012 i, per tant, és un pla que arribarà
cada vegada a punts més importants per a les nostres illes. 

Nosaltres volem estalonar totes aquestes iniciatives, sense
cap dubte tendrà sempre el nostre suport, però l’important és
que no tan sols es desenvolupi el pla de màrqueting sinó que
cada consell insular ha de ser imaginatiu i valent perquè sinó
aquest pla de màrqueting no serveix per a res. Des del moment
que s’ha consensuat amb tots els sectors privats i públics crec
que s’ha de desenvolupar per totes les illes tal i com ve escrit
dins aquest pla. Per tant, nosaltres creim que els consells
insulars, també en aquest cas, han d’estalonar totes les
actuacions que vénen marcades dins aquest pla de màrqueting
perquè si no, per exemple, Menorca, com ha dit vostè que era
l’illa que més decreix, necessita unes apostes més valentes i per
molt que facem un pla de màrqueting que veuen bé, per altra
banda, tots els partits polítics i tots els sectors de vegades no
serveixen de res si no s’afronten amb valentia les actuacions que
s’han de fer. 

Per açò volem saber, des del punt de vista del Govern,
aquest pla de màrqueting que s’estaloni totalment en els consells
insulars i es doni suport per tirar endavant en temes tan
importants com són els camps de golf que en definitiva els
camps de golf no són la panacea tampoc, però sí que entra dins
uns circuits, ja és una desestacionalització a l’hivern que és
quan vostè ha dit on la gent juga a golf, el turisme nàutic, el de
creuers, l’esportiu, cultural i de natura i també el turisme de
reunions. 

Simplement era això, com es pensa desenvolupar dins aquest
2009 per a cada illa, és clar, perquè totes les illes, com han dit,
tenen les seves peculiaritats i no tan sols Menorca que sembla
que va més enrere, també Eivissa i Formentera necessiten saber
com es desenvolupa aquest pla i per descomptat també
Mallorca. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Vinent. Per part del Grup Parlamentari
Mixt intervé el Sr. Josep Melià, per un temps de deu minuts.
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EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Sr. Conseller de Turisme, només i molt breument per
manifestar, per part d’Unió Mallorquina, l’absolut
reconeixement a la gran tasca que es fa des de la Conselleria de
Turisme en matèria de promoció turística. Aquesta tasca, aquest
pla de màrqueting lògicament s’insereix dins aquesta tasca de
promoció turística. Pensam que hem assolit èxits importants
amb el fixatge de Rafel Nadal, amb accions directes com la que
molt recentment es va fer a Manchester, es mantenen
lògicament les accions tradicionals a fires, etc., i per tant
consideram que som en el bon camí i que feim una gran tasca,
si bé també volem posar de manifest, perquè sabem que el
conseller comparteix aquesta opinió, que en moments de crisi i
en moment difícils en matèria turística i en matèria econòmica
seria important fer un esforç suplementari en qüestions de
pressuposts. Aquesta qüestió s’insereix en la matèria del
finançament autonòmic que ja sabem que és problemàtica,
difícil i que està per aclarir com acabarà l’augment que puguin
tenir les Illes Balears en matèria de finançament.

Per tant, tot i fer aquest apunt, consideram que dins les
possibilitats que tenim la matèria de promoció turística es
gestiona el més bé possible i volem que consti en el Diari de
Sessions el nostre reconeixement.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA.

Moltes gràcies, Sr. Melià. Per part del Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds intervé el diputat Sr. Gabriel
Barceló, per un temps de deu minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc vull agrair la
presència tant del conseller de Turisme Sr. Nadal, com de part
del seu equip que avui és present aquí tant per respondre en
primera instància les preguntes que s’han formulat com ara per
explicar aquest pla de màrqueting turístic. Efectivament, tots els
diputats vàrem rebre la informació, per tant, hem pogut veure
quines són les qüestions que es plantegen en un tema que en
moments difícils com els actuals, habitualment les Illes Balears
sempre lògicament una destinació turística necessita promoció,
però en moments de bonança econòmica aquesta promoció
quasi pot venir, com aquell que diu, pel boca a boca o tota sola,
però en uns moments com els actuals és més necessari que mai
fer aquest èmfasi, i crec que la diversificació que ens explicava
el conseller per productes és bastant encertada en el sentit de,
per una banda, ajuda a aquesta diversificació necessària, crec
que hem de vendre -tots ho tenim molt clar- el sol i platja, hem
de dirigir-nos al turisme familiar que és un turisme que interessa
molt, però sense deixar de banda altres qüestions que tenim en
aquests moments com puguin ser els mítings, els temes de
natura, els temes de cultura, els temes de camps de golf, per què
no? Si els tenim els hem de promocionar, és clar, una altra cosa
és si discrepam o no sobre si n’hi ha d’haver més o no, però els
que tenim lògicament els hem de promocionar, i igual pel que
fa al turisme de nàutica.

En definitiva, donar suport a aquest pla de màrqueting i a les
explicacions que avui ens ha donat el conseller de Turisme en
aquest sentit.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Barceló. Per part del Grup Parlamentari
Socialista intervé la diputada Hble. Sra. María Luisa Morillas,
per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. MORILLAS I NAVARRO:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Agradecer la
comparecencia del Sr. Conseller de Turismo y sus
acompañantes para explicar el desarrollo del plan de marketing
turístico puesto en marcha a principios de este año 2009. Es
importante que se haya destacado la singularidad y las
características diferenciadas de cada isla y también el consenso
adquirido por parte de todos los agentes sociales que están
implicados en la actividad turística teniendo en cuenta la
singularidad de ser un plan flexible, hecho importante por las
características tan especiales del sector, que está expuesto a los
cambios que se producen en la economía. 

El turismo ha supuesto el motor económico de las Islas
Baleares y el eje que ha vertebrado el desarrollo de nuestra
comunidad. La situación económica actual, provocada por la
crisis que a nivel mundial se padece y que ha hecho que el inicio
de la temporada de este año esté retrasando la apertura de los
hoteles en las zonas turísticas de las Islas Baleares donde la
afluencia mayoritaria de turistas son de sol y playa y donde la
actividad económica depende en exclusiva de la apertura de los
hoteles, de lo cual depende la economía de muchas familias de
nuestra comunidad, ha hecho que la confianza depositada en
este plan de marketing turístico sea importante porque hace
pensar que se hará todo lo posible para que la temporada alta se
alargue un poco más, o al menos se mantenga hasta la fecha de
los años anteriores, implicando a los hoteleros y haciéndoles ver
la responsabilidad social que tienen.

El buen funcionamiento del sector turístico depende, en
parte, de las buenas prácticas de todos los actores implicados en
la actividad. La innovación, otra característica de este plan de
marketing turístico, y el cambio de estrategias es
importantísimo dado el cambio, como muy bien ha dicho el
conseller anteriormente en la rueda de preguntas, producido en
la sociedad. Una nueva forma de viajar, de contratar destino, por
la revolución de las nuevas tecnologías, teniendo en cuenta los
diferentes mercados emisores, desarrollando estrategias,
atendiendo las particularidades de cada mercado se puede
conseguir que en parte se mantenga a lo largo de todo el año y
sobre todo los meses de invierno la actividad turística haciendo
atractiva la oferta a estos mercados turísticos con el turismo de
golf, el turismo náutico, el turismo cultural o el turismo de
congresos y el turismo rural. Éste último demandado por
muchos turistas que desean alejarse durante sus vacaciones de
las grandes masificaciones. 
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Las Illes Balears reúnen, desde la diversidad y
peculiaridades de cada una de ellas, las condiciones para que
todas estas actividades se puedan desarrollar porque es un
destino maduro, con historia y con un referente para otros
muchos destinos emergentes que nos estudian para aprender, de
ahí la importancia de una buena estrategia turística basada en la
innovación, la creatividad, la modernización de la planta
hotelera existente respectando el medio ambiente y el paisaje de
nuestras islas que es el mayor atractivo turístico y contando
siempre con la experiencia adquirida del sector turístico de las
Islas Baleares a lo largo de su historia. No hay que olvidar que
las Islas son un referente mundial en lo que se refiere al turismo.

También me gustaría comentar, por encima, la promoción
“Manchester descobreix les Illes Balears” dado los problemas
por los que atraviesa el mercado inglés con la devaluación de la
libra en relación al euro y siendo este mercado el segundo
emisor en importancia para las Illes Balears. Iniciativas de este
tipo harán posible la mayor afluencia de turistas británicos.
También, por supuesto, la participación en la feria de turismo
tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Destacar la
importancia del turismo social ya que este turismo mantiene
parte de la actividad turística durante los meses de invierno.

Sr. Conseller, sepa que nuestro grupo apoya este plan de
marketing turístico y todos los planes que se puedan desarrollar
para incentivar e impulsar el sector turístico. Sumando y
coordinando las experiencias y el buen hacer de profesionales
de esta comunidad lograremos este nuevo impulso tan necesario
para nuestra economía en la construcción del nuevo modelo
económico para las Illes Balears del cual el turismo es el pilar
básico. También quiero comentar la inversión del Gobierno
central sobre el Plan renove y un pequeño comentario sobre un
convenio, cinco convenios, que ha firmado el Secretario de
Estado, Joan Mesquida, con el Govern de les Illes Balears para
la promoción turística durante el 2009 en todas las Islas.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Morilla. Té la paraula el Sr. Conseller
per contestar totes les preguntes que li acaben de formular.

Moltes gràcies.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Miquel Nadal i
Buades):

Moltes gràcies. Començaré pel final. Quiero agradecer a la
Sra. Morillas del PSOE el apoyo al Plan de marketing y
manifestarle que la colaboración con la Secretaría de Estado
de Turismo es muy buena y que hacemos, aparte del Plan de
marketing, muchas cosas.

Vull agrair al Sr. Barceló el suport i també que expliqui,
perquè de vegades hi ha gent que es veu que no ho entén o no
ho ha vist, que el Govern dóna suport, el Govern sencer, dóna
suport a aquest pla de màrqueting i a la promoció de productes
a les Illes Balears. Vull agrair al Sr. Melià que hagi expressat
verbalment el seu absolut suport a la política que feim des de la
Conselleria de Turisme que, encara que és conegut, sempre és
agradable sentir-ho públicament. 

I a la Sra. Vinent també agrair-li el suport responsable a
aquest pla de màrqueting. Compartim amb vostè la necessitat
d’executar-ho i d’ara dur-ho endavant i que exigirà inversió de
més doblers i explicar-li, el Sr. Barceló ja ho ha explicat, quina
és la postura de tots els grups, per si vostè tenia qualque dubte,
del Govern en matèria de promoció del producte de golf. El
producte de golf ens du molts de visitants, a més, és un producte
que té molt de recorregut. A Menorca i a Eivissa no hi haurà
club de producte de golf que estarà juntament amb mítings i
reunions, i a Mallorca és el turisme que més despesa mitjana té
per dia, que més ingressos fa per turista i que més estada té a les
Illes. Per tant, és un producte que té recorregut, igual que els
altres quatre productes, i sense oblidar el sol i platja i que per
això des de la Conselleria de Turisme, perquè així ens ho ha dit
el sector, són els que proporcionarem.

Les accions que s’han realitzat són que s’ha creat el club de
producte de sol i platja, de golf, de congressos i de reunions. El
club de producte de sol i platja ja està constituït el de Mallorca
en el qual el president serà el president de la Federació Hotelera,
Antoni Horrach. A Eivissa ahir vàrem tenir una reunió molt
interessant a la qual vàrem convidar els dos consellers del
Consell d’Eivissa, tant el de Turisme com el d’Ordenació del
Territori perquè allà les competències estan repartides, i vàrem
fer la proposta que dels empresaris sorgís qualcú que volgués
liderar aquesta situació i que tenia el nostre suport.

El Pla de màrqueting engloba moltes idees i molts de
projectes i s’intenta, ara, adaptar al pressupost actual, que no ens
permetrà fer totes les coses que teníem previstes, volem veure
quines són les més importants i a qui s’ha de donar més
prioritat, però no és una decisió que prendrem des de la
conselleria únicament sinó que la prendrem en consens amb el
sector. S’ha firmat per primera vegada un conveni amb
Turespaña i amb els consells insulars, que seran els que
finalment tendran les competències en matèria de promoció
turística, per fer producte i imatge. Els consells insulars han
aportat un total ..., el global dels convenis puja a 3.500.000
euros i l’IBATUR aporta 1.200.000, he de dir que els consells
aporten amb els doblers que li aportam des de l’IBATUR, però
és important que ells puguin prendre les seves decisions.

S’ha firmat un conveni per fer una campanya conjunta
d’imatge Turespaña i l’IBATUR per un valor de 950.000 euros,
si després vol detall per illes o per aportació li puc explicar.
S’ha firmat, també, un conveni entre l’IBATUR i Turespaña
amb l’objectiu de fer publicitat en el mercat nacional. Intentam
implicar l’IBATUR per fer publicitat dins Espanya, però com
que les competències són de les comunitats autònomes exigeix
que cap de les comunitats autònomes no posi el seu vet. Es du
a terme una reorganització d’IBATUR, volem canviar l’antiga
organització d’aquest institut per estar actualitzat i poder
treballar cada equip amb les seves competències i més enfocat
en el club de producte.
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El Pla de màrqueting, com ja he explicat, treballarà sis
productes esmentats i volem tenir una organització enfocada a
obtenir resultats i és per això que se cerquen els caps de
producte i els que presidiran cada un d’aquests clubs de
producte. A finals del mes de maig es durà a terme una
campanya a les televisions nacionals per un import d’un milió
d’euros i la decisió de la data que iniciarà aquesta campanya va
ser una decisió que vàrem pactar en el club de producte perquè
les previsions que havíem fet inicialment amb els tècnics era de
començar-la abans, però com que les reserves es retarden
pensam que és millor, el moment idoni, és la data que vàrem
pactar. També hi haurà una campanya de premsa nacional a
finals del mes de maig fins a juliol per la suma d’un milió
d’euros, que igualment es farà de manera on line. Ja s’ha dit
abans que aquesta és una eina molt poderosa. 

Vull destacar també una campanya que es durà a terme amb
els principals majoristes de viatges per una quantitat de
2.000.000 d’euros on els majoristes de viatges aporten el 50%
d’aquesta quantitat. Vull destacar que aquests convenis sumen
la quantitat de 4.000.000 d’euros i que, a més, hem arribat a un
acord amb Air Berlin i amb Air Europa per fer promoció
turística i actualment es conversa amb la companyia Spanair. En
definitiva, hi ha moltes iniciatives i que estic, com a conseller
de Turisme, molt agraït pel suport de tots els grups a les
iniciatives d’aquest pla de màrqueting.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Vol fer ús del torn de rèplica
qualque portaveu?

Sra. Vinent, té la paraula.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, Sr. Conseller, gràcies per
contestar-nos les nostres preguntes i l’animam a seguir endavant
amb aquest pla, creim que és un pla ambiciós però que és
necessari per a les nostres illes i per tant en nosaltres sempre
trobarà un suport. El que seria lamentable és no aprofitar les
ocasions que tenim per poder tirar endavant productes diferents
que vertaderament desestacionalitzarien i donarien un impuls a
les nostres illes i sobretot a les que més costa arrancar.

Sí que és ver que hem sentit d’altres grups que els temes de
suport als camps de golf, etc., s’han de promocionar, però clar,
a nosaltres ens preocupa, diuen dels ja existents, però esperem
que es reflexioni i que totes les illes tinguem les mateixes
oportunitats i puguem ser iguals en tot, perquè si no açò no
arrancarà bé ja.

Res més, simplement agrair-li totes les seves explicacions i
esperam que es vagi desenvolupant, sempre tindrà el nostre
suport.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Vinent. Ja per tancar aquesta intervenció té la
paraula el Sr. Conseller pel temps que vulgui.

Idò, moltes gràcies per la seva presència i la del seu equip.

I una vegada esgotat l’ordre del dia, s’aixeca la sessió.



TURISME / Núm. 11 / 7 de maig del 2009 135

 



DIARI DE SESSIONS
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


