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LA SRA. PRESIDENTA:

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

Passam, idò, al primer punt de l’ordre del dia que... Sí.

LA SRA. MORILLAS I NAVARRO:

Maria Luisa Morillas sustituye a la Sra. Aina Crespí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam, idò, al primer punt de l’ordre del dia
consistent en el debat de les preguntes RGE núm. 1050, 2547,
2548, 2549 i 2550/09.

Assisteix el conseller de Turisme Hble. Sr. Miquel Nadal i
Buades, que ve acompanyat de les persones següents: Sra. Irene
Rigo, cap de Gabinet; Sr. Carles Del Salvador, director general
d’Ordenació i Planificació Turística; i Sr. Bartomeu Alcover,
cap de Departament dels Serveis Comuns. Als quals donam la
benvinguda.

I.1) Pregunta RGE núm. 1050/09, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a postura del Govern de l'Estat pel que fa a la
cogestió aeroportuària.

Per formular la pregunta RGE núm. 1050/09, sobre postura
del Govern de l’Estat pel que fa a cogestió aeroportuària intervé
el diputat del Grup Parlamentari Popular Hble. Sr. Joan Flaquer
per un temps de deu minuts.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Bé, nosaltres des del Grup Parlamentari Popular creim que la
cogestió aeroportuària és una fita molt important per a aquestes
illes, per a unes illes eminentment turístiques, i prova evident
d’això és que tots els grups parlamentaris d’aquesta cambra en
el passat, han aprovat diferents resolucions, diferents iniciatives
parlamentàries adreçades al Govern de l’Estat reclamant una
participació en la gestió dels aeroports d’aquestes illes, de
Mallorca, de Menorca i d’Eivissa, i , a més, fins i tot se va
constituir la passada legislatura una mesa del transport, on se va
parlar de manera especial de la cogestió aeroportuària, i una de
les conclusions més importants que es varen treure va ser la
participació del sector privat en la gestió d’aquests aeroports,
una vegada que es descentralitzi la seva gestió, en aquest
moment centralitzada mitjançant un ens nacional com és
AENA.

Estant tots els grups parlamentaris a favor d’aquesta política,
hem de recordar unes manifestacions del Sr. Rodríguez
Zapatero, president del Govern de l’Estat, que en campanya
electoral, fa poc més d’un any, es va comprometre també de
manera molt específica a aquesta descentralització i a aquesta
cogestió aeroportuària, però lamentablement també hem de
recordar que el passat mes d’agost, a un Consell de Ministres es
varen fixar els criteris respecte dels quals l’Estat pensa dur a
terme aquest procés de descentralització de l’ens públic AENA.
I la nostra sorpresa va ser majúscula quan vàrem poder conèixer

que dins aquests criteris no encaixava cap dels aeroports de les
Illes Balears.

Des d’aquesta perspectiva i tenint en compte la importància
que té per al sector turístic aquesta cogestió, l’important que
això seria per poder planificar la nostra política de transport aeri
d’acord amb els nostres interessos i les nostres estratègies per
reforçar la nostra competitivitat turística, creim que és molt
important conèixer l’opinió del conseller de Turisme, per les
repercussions que això té dins el seu sector. Per tant, quina
opinió li mereix aquest canvi de criteri per part del Govern de
l’Estat i de manera molt especial aquest incompliment, en tot
cas, d’una voluntat manifestada de manera unànime pel
Parlament d’aquestes illes?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Flaquer, ja hem assenyalat en
diverses ocasions quina és la postura del Govern de les Illes
Balears i d’aquest conseller de Turisme. La participació de la
comunitat autònoma en la gestió dels aeroports i d’una bona
gestió dels aeroports, és ben necessària. Clar, les informacions
del canvi de criteri que vostè ens diu són informacions que amb
les coses que han passat crec que han quedat un poc
desactualitzades. Posteriorment hi ha hagut un canvi de ministre
i fa pensar que la comunitat autònoma de les Illes Balears o els
aeroports de les Illes Balears entraran en el primer grup de la
cogestió i que el Govern de les Illes Balears participarà en la
gestió dels aeroports.

Participar en aquesta gestió per a una comunitat com la
nostra és importantíssim, és imprescindible. És l’únic model
centralitzat que queda a tota Europa, pensem que a França la
majoria dels aeroports depenen de les cambres de comerç, que
a Anglaterra fins i tot són privades, hi ha una empresa espanyola
que gestiona l’Aeroport de Luton, per exemple; i a tota Europa
la gestió dels aeroports no hi ha cap organisme tan centralitzat,
tan estatalista, més aviat ens pareix soviètic, com és AENA. Jo
estic convençut, ateses les promeses del Sr. Zapatero durant la
campanya electoral, en les quals jo com a conseller continuu
confiant i atès el canvi de ministre, que aquesta participació en
la gestió se farà realitat. Quan? El més aviat possible. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Vol utilitzar el torn de rèplica? Per
tant, Sr. Flaquer té cinc minuts per utilitzar la paraula.
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EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Sr. Conseller, canvi de criteri, que nosaltres coneguem plasmat
d’una manera oficial només existeix el del mes d’agost. Que hi
hagi hagut un canvi en el ministeri i hagi anunciat el seu
compromís, a nosaltres ens serveix de poc. En aquests moments
el que és molt clar és que l’únic pronunciament oficial del
Consell de Ministres ha estat en una direcció absolutament
contrària als interessos d’aquesta comunitat autònoma. 

Som a l’equador d’aquesta legislatura, crec que vostè hauria
de conscient que el crèdit comença a acabar-se, que aquell canvi
de govern que l’any 2007 es va justificar, entre altres motius,
sobretot en la necessitat d’aprofitar l’avinentesa de dos governs
d’un mateix color polític a Madrid i a les Illes Balears, com a
motiu de justificació clar i evident d’aquest canvi de govern, no
s’està concretant, Sr. Conseller, i vostè ho sap i a més, en moltes
àrees que corresponen al seu departament, moltes àrees que
corresponen a la seva àrea d’influència. A mi em pareix
excessivament conformista aquesta postura de dir que hem
canviat la ministra per un ministre, el ministre ha vengut aquí,
ens ha dit molt bones paraules, però el cert és que en aquest
moment no tenim cap criteri oficial marcat pel Govern de
l’Estat que marqui el camí de la cogestió aeroportuària, camí
que, per altra banda -m’he obligat de dir-ho abans-, no només
marca el Parlament de les Illes Balears sinó que fins i tot ho
marca el propi Estatut d’Autonomia.

En aquest sentit, jo li pregaria, Sr. Conseller, un poc més de
reivindicació en aquest sentit, creim que això és molt important
i permeti’m que nosaltres des del nostre grup només en el
moment que vegem un compromís materialitzat en el Boletín
Oficial del Estado, podrem donar crèdit, confiança i credibilitat
a les paraules del ministre, perquè fins ara coneixem molt bé
quins han estat tots aquests anuncis, totes aquestes intencions
que de moment es concreten en molt poques coses.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Flaquer, això del crèdit és
relatiu, hi ha gent a qui li deixen de pagar i tot d’una va als
jutjat, protesta i es queixa, i hi ha gent que és més bona gent i
confia que encara li pagaran, que per ventura ara tenen
dificultats. Pensi que acaben de canviar el ministre, també han
canviat la direcció d’AENA, tenen intenció de fer-ho, ho estan
estudiant. 

A mi el que em dóna tranquilAlitat és que el president del
Govern de les Illes Balears, Sr. Antich, ha donat garanties que
el Sr. Zapatero complirà la seva promesa, que la va fer. És
qüestió de temps, que a tots ens agradaria poder-hi participar
ja?, d’acord. Però estic segur que no és una voluntat d’un o d’un
altre conseller, sinó que és una voluntat de tot el Govern, que és
una necessitat per a les Illes Balears participar en la gestió dels

aeroports de les illes, que per a una comunitat turística com la
nostra, allà on la porta d’entrada del 95% de turistes és a través
dels aeroports, és molt important poder-hi participar, poder
decidir quines inversions es fan, i així li ho vàrem reivindicar a
la darrera visita de la vicepresidenta del Govern de l’Estat
espanyol, Sra. De La Vega, i ella es va comprometre que
Balears estaria dins la primera línia de la cogestió aeroportuària.
Per tant, en aquest moment no hi ha res que faci pensar que això
no s’hagi de complir.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.2) Pregunta RGE núm. 2547/09, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular,
sobre dades turístiques.

Per formular la pregunta RGE núm. 2547/09, sobre dades
turístiques 2008, intervé el diputat del Grup Parlamentari
Popular Hble. Sr. Joan Flaquer per un temps de deu minuts.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, normalment
en ocasió de la Fira Internacional de Turisme de Madrid
(FITUR) se solen presentar les dades turístiques de l’any
anterior, es va fer la presentació d’aquest document a Madrid i
m’agradaria una valoració per part del conseller sobre aquestes
dades i les tendències que marquen.

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, hi ha una doble
conclusió o una doble valoració. Pens que continuam sent el
mercat amb posicions de lideratge quant a demanda amb més de
13 milions de turistes. Es consolida una tendència del descens
en ingressos turístics, que ens preocupa des del punt de vista de
la rendibilitat econòmica. El nombre de turistes s’ha mantingut
molt proper a l’any 2007, que li vull recordar que va ser un any
de rècord històric. I això vol dir que Balears continua sent una
destinació preferencial. I això ens dóna esperances de futur.



140 TURISME / Núm. 12 / 21 de maig del 2009 

 

Pens que tenim una destinació atractiva, amb molts de punts
forts, sobretot en temporada alta, i com diu el Pla de màrqueting
elaborat amb el consens del sector, comptam amb una potent
maquinària turística i amb els millors professionals en el sector.
Amb aquestes dades, crec que podem afrontar els darrers anys
amb esperança i seguretat amb nosaltres mateixos.

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, Senyores i senyors diputats.
Nosaltres també hem estudiat aquestes dades, com no pot ser
d’una altra manera, i el que ens preocupa..., és evident que les
Illes Balears mantenen la seva situació privilegiada com a
destinació líder en el conjunt del nostre Estat i crec que per
molts d’anys ho continuarem sent, crec que és difícil malbaratar
tot aquest patrimoni que s’ha atresorat i consolidat durant
moltíssims d’anys i la posició en aquest sentit és evident i fora
de tota discussió. 

Però el que més ens preocupa d’aquestes dades és que
evidencien, encara que això nosaltres no ho atribuïm, i vostè ho
sap perfectament perquè ho hem debatut en altres ocasions aquí,
no ho atribuïm només a causes internes, sinó que hi ha factors
externs evidents que propicien aquest canvi, i el que sí és
evident és que aquestes dades mostren un canvi de tendència, no
hi ha ni un sol dels indicadors turístics que es manegen aquí que
registri un comportament en positiu o un comportament
ascendent. 

És veritat que la davallada de turistes és lleugera, al voltant
d’un 1%, malgrat que nosaltres creim que no és la dada més
preocupant ni la més important, perquè al cap i a la fi, aquest
registre d’entrada de turistes no computa temes tan importants
com la planta hotelera oberta, la planta hotelera ocupada, la
despesa turística, l’estada mitjana, l’ocupació laboral en el
sector turístic, etc. A mi em preocupen molts més tots aquests
factors que acab d’anomenar i que tots i cadascun d’ells
presenten a l’any 2008 en relació amb l’any 2007 un
comportament en negatiu. La planta hotelera oberta quant a la
mitjana de l’any 2008 en relació amb el 2007 cau un 1%.
L’ocupació d’aquesta planta hotelera, n’hi havia menys
d’oberta, també cau. Per tant, és evident com vostè deia, que els
ingressos i la despesa turística també han minvat. Un tema molt
important és que l’estada mitjana també disminueix, segons les
dades que apareixen en aquest document. I el que encara és més
important, el nombre o la mitjana de treballadors a cada un dels
mesos de l’any també disminueix l’any 2008 en relació amb
l’any 2007.

Jo crec que el que indica aquest document en definitiva és
que hi ha un canvi de tendència, vàrem créixer fins l’any 2007,
a partir del 2007 cap el 2008 el canvi de tendència és en negatiu,
ens preocupa moltíssim també que tots els indicadors de l’any
2009 continuen apuntant cap a aquesta mateixa direcció de
baixada, i tot això ens estimula a demanar que per part del
Govern es faci tot el que estigui a les seves mans quant a
política turística en majúscules, no només la millora del
producte, la millora de l’entorn, la millora de la competitivitat

de les nostres empreses, sinó també i de manera molt especial
la promoció turística. 

Crec que vostè com a conseller ha de ser conscient i ha de
saber transmetre adequadament al Govern i al Govern de l’Estat
també de la importància que té el turisme per a aquesta
comunitat autònoma. Hem sentit durant molts de mesos a aquest
govern dir que el turisme serà capaç de resistir i aguantar les
dificultats econòmiques que en aquest moment estam patint les
nostres illes, nosaltres també tenim una gran confiança en el
sector turístic d’aquesta comunitat autònoma, però volem
advertir que si no hi ha actuacions decidides, si no hi ha
actuacions fermes en tots els sentits, tant des de l’ordenació,
com des de la promoció turística, serà molt difícil aturar aquesta
dinàmica i aquesta inversió de les tendències que es produeixen
des de l’any 2008 i que lamentablement pareix que el 2009
continuarà per aquest camí.

Aquesta és una preocupació d’aquest grup parlamentari, ja
li vaig dir a una darrera compareixença seva aquí, que ens té a
la seva disposició per tot allò en què puguem contribuir i
colAlaborar en aquest camí en aquesta dinàmica d’intentar que
el turisme aguanti el millor possible aquesta situació, i en aquest
sentit i des d’aquest punt de vista absolutament constructiu i
positiu, li feim aquesta lectura. Una lectura que compartim amb
vostè que és la fortalesa del nostre sector, això no ho discutim,
però sí aquesta preocupació davant d’un canvi de tendència i
que sol començar sempre un any, però no sabem on pot arribar
i on tendrà el seu final.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Flaquer. En torn de contrarèplica té la paraula
l’Hble. Sr. Miquel Nadal per un temps de cinc minuts.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Flaquer, li agraesc la disposició
a colAlaborar, li agraesc el to constructiu, crec que aquest és un
tema important per a tots els ciutadans de les Illes Balears i és
un tema que requereix el consens màxim. La situació és com el
tassó, un el pot veure mig ple o mig buit. Nosaltres el veim mig
ple. Creim que hi ha una situació difícil en els mercats emissors
de turistes, el mercat alemany per primera vegada entrarà en
recessió, el mercat britànic està en recessió des de fa sis mesos,
amb una dificultat afegida que és el tipus de canvi de la lliura
amb l’euro que no afavoreix que venguin turistes britànics; el
mercat espanyol també té una situació complexa, amb molts
d’aturats i amb una situació econòmica que no permet fer
moltes alegries; en definitiva, hi ha una situació complexa a tot
Europa. I així i tot, les Illes Balears com a destinació turística
mantenim una posició de lideratge. 
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És veritat que les dades comencen a fer pensar que hi ha un
canvi de tendència i no sabem el temps que durarà aquest canvi
de tendència. Per això jo crec que iniciatives que la que vostè va
tenir i que nosaltres hem acabat, del Llibre blanc del turisme
serveixen per reflexionar, per obrir un període de reflexió dins
tot el sector, de quines són les actuacions que hem de fer en
aquesta comunitat autònoma per continuar mantenint aquesta
posició de lideratge, que és difícil, és difícil ser sempre els
líders en matèria de turisme. 

La política turística d’aquestes illes es va planificar en un
moment en què obrint els hotels s’omplien, quantes més places
hi havia, més turistes venien, però sense tenir en compte que la
gent, que els costums, que sociològicament els turistes canvien.
Cada vegada es compren menys paquets a través dels majoristes
de viatges; cada vegada hi ha més turistes que reserven les seves
places a través d’internet i reserven els hotels a través
d’internet; cada vegada hi ha més turistes que, encara que ho
facin a través d’un majorista, volen comprovar a través
d’internet com estaran les coses; cada vegada hi ha més turistes
que abans de comprar el seu bitllet es connecten a internet per
saber el temps que fa a Menorca, a Eivissa, a Formentera o a
Mallorca; cada vegada les reserves se retarden més perquè les
noves tecnologies permeten prendre decisions de darrer
moment, i quan es prenen les decisions en el darrer moment, de
vegades es tria el destí en funció de les places que hi ha. Jo
voldria venir dissabte de Hannover a Palma, però resulta que
Palma és ple, idò me’n vaig a Menorca, i agaf Maó. I si Palma,
Maó i  Eivissa són plenes, per ventura vaig a Benidorm.

Totes aquestes coses influeixen, per això és important el
Llibre blanc del turisme, i des del Govern de les Illes Balears
hem pres moltes mesures per començar un debat i una reflexió
de cap on hem d’anar. En matèria de promoció turística l’acord
a què hem arribat amb el sector és fer un pacte, un pla de
màrqueting consensuat amb ells de quines són les accions
promocionals que farem, amb plans de xoc en el mercat
britànic, en el mercat alemanys i en el mercat espanyol, i
intentarem obrir nous mercats, uns que intentam consolidar com
el francès i l’italià, i altres com el rus, el polonès i els
escandinaus.

Per una altra banda, per millorar la competitivitat de les
nostres instalAlacions hoteleres, tant ajudam els nostres
empresaris que es puguin acollir a les ajudes del Pla Renove
donant-los facilitats i subvencionant el 0,75%; això ha fet que
de tots els doblers que hi havia del Pla Renove a nivell nacional
dels primers 400 milions d’euros quasi un 30% ha vengut a
Balears, i estic convençut que dels 500 milions més també hi
haurà una quantitat important per a les Illes Balears. I amb el
Decret Llei 1/2009 que està en vigor donam facilitats perquè
aquestes millores de la competitivitat, aquestes adaptacions dels
establiments hotelers per ser més competitius es puguin fer amb
les màximes facilitats.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.3) Pregunta RGE núm. 2548/09, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a tot inclòs.

Per formular la pregunta RGE núm. 2548/09, sobre la
modalitat del tot inclòs, intervé el diputat del Grup Parlamentari
Popular Hble. Sr. Joan Flaquer per un temps de 10 minuts.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
en una pregunta que va formular aquest mateix diputat en el
plenari de dia 3 de febrer del 2009, on plantejàvem els efectes
que la modalitat del tot inclòs genera sobre el comerç, la
consellera de Comerç, Indústria i Energia va manifestar, tal com
consta en el Diari de Sessions, la conveniència de la regulació
d’aquesta modalitat de comercialització turística. En aquest
sentit voldríem conèixer si el conseller competent en aquesta
matèria comparteix aquesta opinió de la consellera de Comerç
o si és una mostra més dels desacords continus i constants
d’aquest govern.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Sr. Flaquer, aquesta és una pregunta trampa, “comparteix”.
Home, jo, com no pot ser d’una altra manera, compartesc la
política d’aquest govern, de tots els membres d’aquest govern.
Però el que li vull dir sobre el tot inclòs és que no és un
fenomen estès a les Illes Balears, i que no és un fenomen
majoritari que tampoc no és desitjable que s’estengui molt més.

No és una imposició del sector sinó que en determinats
casos és una demanda concreta de determinats turistes i en
determinades ocasions. A dia d’avui el turista o una part dels
turistes volen viatges tancats, sobretot amb un preu tancat,
sabent quan vénen amb turisme familiar que no gastaran més
d’una determinada quantitat, i així no tenir sorpreses de darrera
hora. 

Avui en dia són pocs els establiments que estan acollits a
aquest sistema de tot inclòs, que és més propi d’altres latituds,
d’altres destins turístics. És un tipus de comercialització que
potser funciona bé a Amèrica central, o al Carib, o per ventura
al nord d’Àfrica o a Turquia, però que a les Illes Balears hi ha
una molt bona oferta complementària, molts bons serveis que
ofereixen un atractiu turístic, gastronòmic i de serveis
suficientment atractiu com perquè això no sigui un problema, i
crec que és obligació dels poders públics ni fomentar ni oposar-
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se, sinó deixar que el mercat, que és molt savi, vagi regulant
aquesta situació.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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.
Sr. Conseller, no és cap pregunta trampa, si és que pensa vostè
segurament el mateix que jo pens i que jo pensava quan era
conseller de Turisme, i de fet vostè coincidirà amb mi que no hi
ha ara manco tot inclòs del que hi havia fa dos o tres anys, o
quatre anys, sinó que hi ha el mateix. 

Però ho dic perquè en aquella època, l’any 2005, un senador
d’aquestes illes actual, un senador autonòmic, el Sr. Sampol, i
un conseller d’aquest govern com el Sr. Gabriel Vicens,
conseller d’Ordenació del Territori i Mobilitat, es varen passejar
per totes les zones turístiques per comprovar l’existència del tot
inclòs, i varen anar a totes les zones turístiques reclamant,
reclamant en primera instància una prohibició del tot inclòs, una
moratòria del tot inclòs perquè estava arruïnant el comerç
d’aquestes illes i l’oferta complementària d’aquestes illes, i com
a mal menor, com a mal menor, almanco la regulació del tot
inclòs.

A nosaltres ens agradaria saber dins aquest govern, on
aquest partit polític i un d’aquests membres en forma part, què
ha canviat del tot inclòs de l’any 2005 al tot inclòs de l’any
2009 per avui, que s’està governant, no fer cap moratòria ni cap
regulació. Però en canvi allò de la regulació la consellera de
Comerç sí que ho va dir. 

Per tant jo no li he demanat la seva opinió sobre què és el tot
inclòs perquè jo ho sé perfectament i crec que coincidim. Jo li
deman si vostè comparteix o no l’opinió de la consellera de
Comerç i de determinats partits que formen part del seu govern
de la conveniència de regular el tot inclòs.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Flaquer. En torn de rèplica li contesta el
conseller Sr. Nadal per un temps de cinc minuts.

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

Jo el que pensen altres consellers del Govern, ho ha de
demanar a altres consellers del Govern. Jo com a conseller en
aquest moment trob que el tot inclòs no és un fenomen excessiu
ni destacable, ni que sigui preocupant en aquest moment. No és
molt diferent de la pensió completa. És una demanda del sector
en determinats casos molt localitzats de clients que el que volen
és limitar la seva despesa, i fins i tot hi ha hotels que
comparteixen els dos sistemes simultàniament, és a dir, turistes
que vénen en règim de pensió completa o tot inclòs, i que tenen

un paquet tancat i que saben que no gastaran més d’una
determinada quantitat, que conviuen i comparteixen amb altres
clients, en el mateix hotel i en el mateix restaurant, i que vénen
amb mitja pensió o només amb habitació i berenar.

Per tant crec que ni és necessari, ni és significatiu, ni és
preocupant, ni mereix una regulació especial ara en aquest
moment.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.4) Pregunta RGE núm. 2549/09, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a traspàs de competències de turisme als consells
insulars.

Per formular la pregunta RGE 2549, sobre traspàs de
competències en turisme als consells insulars, intervé el diputat
del Grup Parlamentari Popular Sr. Flaquer per un temps de deu
minuts.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
M’estalviaré, Sr. Conseller, el preàmbul d’aquesta pregunta, que
fa referència a l’Estatut, a les competències pròpies de cada un
dels consells, perquè crec que és un tema que vostè coneix
perfectament, i centraré la pregunta a demanar-li si s’han iniciat
ja aquestes negociacions, perquè hem passat ja dos anys
d’aquesta legislatura des de l’aprovació de l’Estatut, i és saber
si ja han començat, si estan molt enfeinats i no han tengut temps
per asseure’s a valorar el cost dels recursos humans, materials
i personals sobre aquesta transferència, i si ens pot donar
qualque informació sobre aquest particular.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Flaquer, sí, s’han iniciat els
tràmits per aconseguir la transferència plena de totes les
competències en matèria de promoció i ordenació turística,
ordenació a Mallorca, perquè Menorca i Eivissa ja la tenen, i
promoció a les quatre illes, i s’ha elaborat un calendari perquè
puguin ser efectives abans que acabi aquesta legislatura.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes 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, senyores i senyors diputats.
Hem d’entendre, idò, Sr. Conseller, que no és que no tenguin
temps, perquè m’imagín que hi ha temps, que el temps és més
que suficient per haver-ho fet, sinó que senzillament estam
davant el pacte d’un calendari que suposa incomplir l’Estatut,
perquè l’Estatut marca molt claríssimament que les
competències són ja dels consells, i que l’únic que s’ha de fer és
un decret d’assignació de recursos humans, econòmics,
materials, cap a aquests consells insulars. 

I vostè ha d’entendre que dos anys, i no diguem quatre, ens
pareix un termini més que excessiu, i per tant jo crec que la seva
resposta, la seva contestació el que ens evidencia avui és que hi
ha un pacte, hi ha un calendari marcat, amb independència que
hi hagi temps o no de fer-ho abans, que marca aquest traspàs
com a conseqüència d’un pacte de repartiments d’àrees, de
departaments entre distints partits polítics, que colAloca l’Estatut
en segon lloc, sempre en qualsevol cas subordinat als interessos
partidistes.

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. No, Sr. Flaquer, el que hi ha és un
pacte per complir l’Estatut, el que hi ha és un pacte perquè les
transferències en matèria d’ordenació i de promoció turística
arribin als consells, i el que hi són dificultats a l’hora de la
valoració, del cost efectiu, dels mitjans materials, humans que
s’han de traspassar, de la valoració de cada una de les matèries
que s’han de transferir, i això, que no és una feina senzilla, ens
hem marcat un calendari perquè en lloc de retardar-se més de
quatre anys assegurem que abans que passin quatre anys, passi
el que passi, s’hagi fet aquesta transferència. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.5) Pregunta RGE núm. 2550/09, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a venda d'Spanair.

I per formular la pregunta RGE 2550/09, sobre venda
d’Spanair, 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, senyores i senyors diputats.
Crec que vostè i jo coincidirem en la importància estratègica del
sector del transport aeri per a aquestes illes -ja en vàrem parlar
a una darrera compareixença seva aquí-, i per tant el fet que hi
hagi companyies aèries que tenguin la seva seu aquí, la seva
base d’operacions, és molt important. És molt important no
només des del punt de vista -que ja ho és molt- del mercat
laboral, per la creació de llocs de feina, sinó de manera molt
especial perquè vulguem o no vulguem el centre de la
planificació i l’operativitat d’aquesta companyia aèria sempre
té en compte allò on està radicada aquesta companyia aèria.

Des d’aquest punt de vista nosaltres creim que la presència
d’Spanair aquí va ser molt important durant moltíssims d’anys.
Lamentablement aquesta companyia va ser venuda a un grup
inversor català i voldríem conèixer quines repercussions creu
que té vostè o que pot tenir de cara al futur quant a aquest
transport aeri aquest fet. Inicialment es va dir que no hi hauria
cap canvi de la seu i l’operativitat de la companyia, però la
setmana passada mateixa vàrem conèixer ja que un departament
important ja es traslladava també, com no podia ser d’altra
manera i era absolutament previsible, a Catalunya.

En aquest sentit voldríem conèixer quina intuïció té vostè,
quina opinió té sobre repercussions que pugui tenir de futur
aquest canvi de seu social.

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):

Bé, com a conseller de Turisme i com a membre d’aquest
govern em preocupa, i em preocupa molt, el que pugui passar a
un sector de molta importància com és el sector aeronàutic a les
Illes Balears, i a més em consta que és no només una
preocupació d’aquest conseller sinó una preocupació de tot el
Govern, i em preocupa especialment perquè afecta un sector que
és estratègic per a les Illes.

No obstant això, en el cas d’Spanair la iniciativa privada
aquí a les Illes Balears va decidir no apostar per incorporar-se
o per intentar mantenir el capital a la venda d’accions de
l’empresa sueca SAS, i un capital català va decidir apostar per
la compra d’Spanair. Què el que més em preocupa? Que hi hagi
una part d’aquesta inversió que es faci amb una societat de
capital risc amb capital català i que això pugui interferir. Fins
ara, en totes les converses que hem tengut amb la companyia
Spanair, pareix que no interferirà, i el que li puc assegurar és
que em preocupa molt més que companyies com Futura, que
eren companyies que fa tres anys o quatre anys eren
capdavanteres i que pareixia que tenien un futur fantàstic i
magnífic, ara, avui en dia, hagin entrat en una situació
concursal, hagin fet fallida i hagin tancat, perquè per a les Illes
Balears no és bo que hi hagi empreses de les Illes que passin a
situació de fallida.
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També li he de dir, com a liberal, que el mercat és molt savi
i es regula ell tot sol, i que quan apareixen empreses que
tanquen ràpidament apareixen noves empreses que ocupen
aquesta part del mercat, i així ha passat des de fa molts d’anys.
Jo record Spantax, TAE, Transeuropa, i li podria parlar de
moltes empreses aeronàutiques que han format una part
important de la nostra història i que ara ja no hi són.

Moltes gràcies.

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. Seré molt breu, només per
dir que és vera que hi ha no només el tema d’Spanair, sinó
també el de Futura, el d’LTE; són una sèrie de companyies que
tenen en aquest moment problemes, vostè mateix coincideix
amb la importància estratègica d’aquest sector, i des d’aquest
punt de vista nosaltres trobam a faltar un poquet de feina del
Govern en el sentit d’intentar evitar aquestes qüestions,
d’intentar posar tots els elements que estiguin al seu abast, dins
el respecte més elemental, com no pot ser d’altra manera, al
lliure mercat i a la lliure iniciativa privada, però sí que creim
que el Govern hauria d’intentar, en la manera d’allò possible,
dins les seves possibilitats, que un sector tan estratègic com
aquest no comenci a fallar en un context de dificultats com el
que hem parlat en una altra de les preguntes.

És des d’aquest punt de vista que nosaltres volem insistir en
aquesta preocupació i traslladar al Govern la necessitat de
dissenyar també polítiques que siguin capaces d’evitar aquestes
polítiques empresarials. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Flaquer. En torn de contrarèplica i per tancar el
torn de preguntes li contesta el conseller per un temps de cinc
minuts.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Traslladaré al conseller de
Mobilitat la seva preocupació. En diverses ocasions en el
Consell de Govern hem parlat d’aquest tema del sector
aeronàutic, sobretot per les implicacions que té no només per la
mobilitat de les Illes sinó també per la relació amb el turisme.

Li he de dir que mantenim converses amb la companyia
Spanair, que ha obert una nova línia Palma-Alger perquè pensen
que hi ha possibilitats de negoci i pot fer que hi hagi turistes o
viatges que hi puguin viatjar; que per part de la companyia
Spanair estan disposats i oberts a mantenir totes les línies i fins
i tot a obrir-ne unes altres. 

I li he de dir que en aquest tema, que està molt relacionat
amb la primera pregunta que vostè ha fet de la gestió
aeroportuària, crec que participant en la gestió podrem fer més
actuacions que incideixin i que millorin en el tema aeronàutic
que no intentant intervenir en les empreses. Com a liberal crec
en el lliure mercat, crec que les empreses han d’actuar en
condicions de mercat i que és a través de la gestió aeroportuària,
donant facilitats o no donant-les, on s’incideix moltíssim. A
Girona, per posar un exemple, o a Reus, o a Múrcia, que són
aeroports molt petits i que no tenen trànsit, amb les facilitats que
donen a determinades companyies de baix cost i amb les taxes
aeroportuàries que estan cobrant, estan aconseguint fer
competència a destins com les Illes Balears, i pens que aquest
tema és molt més important.

I per part de la conselleria li he de dir que estam oberts a
arribar a acords en matèria de promoció turística amb les
principals companyies, com així ho hem fet fins ara.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

II. Compareixença RGE núm. 5848/09, 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 els criteris de
repartiment dels plans estatals de dinamització turística.

Tot seguit passam al segon i darrer punt de l’ordre del dia
d’avui, relatiu a l’escrit RGE 5848/09, presentat per quatre
diputats membres de la Comissió de Turisme del Grup
Parlamentari Popular, mitjançant el qual se solAlicita la
compareixença del conseller de Turisme per tal d’informar
sobre els criteris de repartiment dels plans estatals de
dinamització turística.

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

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Sra. Presidenta, per una qüestió...

Sí, moltes gràcies. Aquesta compareixença es va registrar
també amb una pregunta oral en comissió que es va fer fa dues
setmanes sobre el mateix tema. Hi degué haver un error, fins i
tot jo no tenia constància que..., no em vaig fixar en aquesta
qüestió i per tant la retiraríem, perquè va ser ja contestada en
pregunta oral a comissió, aquests criteris de repartiment dels
plans de dinamització, fins i tot es va aportar una documentació,
per escrit, per part del conseller.

Per tant, retiraríem aquesta solAlicitud.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, entenem que queda retirada aquesta petició de
compareixença.

No havent-hi més assumptes a tractar, agraïm la presència
aquí del conseller i del seu equip, i donam per tancada aquesta
comissió informativa.

Moltes gràcies.
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