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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, senyores diputades, senyors diputats, començam la
sessió d’avui, abans de començar demanaria si es produeixen
substitucions.

LA SRA. MORILLAS I NAVARRO:

Bon dia. María Luisa Morillas Navarro sustituye la Sra.
Aina Crespí.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Bon dia, Catalina Palau substitueix Pere Palau.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam idò a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui que
consisteix en el debat de les preguntes RGE núm. 8220, 8221 i
8229/09.

Assisteix el conseller de Turisme, Hble. Sr. Miquel Nadal i
Buades, que ve acompanyat de les persones següents: Sra. Irene
Rigo, cap de gabinet, i Sr. Pere Aguiló, cap de premsa.

1) Pregunta RGE núm. 8220/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Assumpta Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a parador nacional de Menorca.

Per formular la pregunta RGE núm. 8220/09, sobre parador
nacional de Menorca, intervé la diputada del Grup Parlamentari
Popular l’Hble. Sra. Assumpta Vinent per un temps de deu
minuts.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Primer de tot, vull agrair al
conseller i als alts càrrecs que l’acompanyen que avui per a les
tres preguntes que tenim destinades sobretot a Menorca hagin
pogut venir, essent el darrer dia d’aquesta etapa parlamentària.

Vaig fer precisament a aquesta mateixa comissió una
proposició no de llei relativa al suport al parador nacional a
l’illa de Menorca, en què també vaig exposar que des del 10 de
novembre del 2004 es parla d’aquest parador. El Parlament va
instar en aquella data a Turisme, en l’àmbit nacional, que es fes.
El consell insular també anteriorment en data 28 d’abril del
2003 ja havia iniciat aquesta proposta formal de demanar el
parador i després per part del Govern Balear també s’havia fet
aquesta feina. Després va sortir tot el tema de Lazaret, de
Lazareto,... com es diu? Llatzeret, perdó, perdó, els
normalitzadors... i resulta que és clar que aquesta ubicació era
la que tots els partits polítics veien bé, després va resultar que
no era possible fer-ho allà per diversos motius, entre ministeris
sembla ser.

Després resulta que va sortir el tema de fer el parador a
l’antic hospital Verge del Toro, cosa que ens va semblar -a
nosaltres com a partit polític- un vertader desastre que per una
banda entressin malalts i que per l’altre entrés turisme. Per tant,
no era un lloc prou emblemàtic per fer un parador, encara que
les vistes siguin precioses al port, però ens semblava que no
era... i fins i tot, tota la part de... ASHOME, és a dir, tota la gent

dedicada al turisme també va trobar -Foment, etc.- que un
edifici històric, que n’hi ha molts a Menorca, era més adequat
per fer un parador nacional, fins i tot amb menys habitacions
però bé, després de presentar aquesta proposició no de llei, no
n’hem sabut res més.

Per això, volíem saber si des de la Conselleria de Turisme
s’ha fet cap passa més per saber com està el tema del parador
nacional a Menorca, si està aturat, diversos ajuntaments ho han
demanat també, Ciutadella, Maó, bé, tothom vol el parador i
segur que a Menorca ens posaríem d’acord en el lloc, però no
sabem com està el tema. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Vinent, la situació és la
mateixa, no ha canviat en absolut. Per part de la conselleria hem
fet una sèrie de gestions, però fins a ara absolutament
infructuoses. El fet que coincideixi el color polític del Govern
de l’Estat i que hi hagi un secretari d’Estat que és de les Illes
Balears ens fa tenir esperances que aquest tema es pugui
resoldre, però avui per avui no s’hi ha avançat.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. Conseller, li agraesc que hagi fet les passes que
hagi hagut de fer, però crec que no és prou. Tal vegada,
l’animam que continuï insistint amb el suport almanco del Partit
Popular perquè fins i tot fa un any i mig la Sra. Barceló, avui
consellera de Treball, assegurava al diari El Mundo i a altres
diaris que l’illa “tendrá un parador nacional pero no dice
cuándo”, evidentment no podem estar eternament esperant, ni
sabent notícies de res. “No dice cuándo”, crec que els polítics
a vegades ens perdem a donar unes esperances que la gent no es
mereix. Per tant, creim que els ciutadans mereixen un respecte
i no uns titulars d’aquesta envergadura de dir “pero no sabemos
cuándo”. El sector turístic està prou malament a Menorca com
per encara fer titulars que sembla que ens riem de la gent i del
turisme. 

Per tant, una vegada més li demanam que si hem de fet cap
esforç per acompanyar-lo on sigui, sempre ens trobarà al seu
costat per veure si podem aclarir aquest tema d’una vegada. Si
diuen que no, que diguin que no, però que no donin falses
esperances quan en realitat és un no.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Sra. Vinent, el que li puc assegurar és que des de la
Conselleria de Turisme no ens en riem, d’aquest tema. Pensam
que és un tema molt seriós, que la situació que pateix en el tema
del turisme Menorca ens té preocupats. Hem tengut distintes
reunions amb representants del consell i de les associacions
hoteleres des de Menorca, vàrem tenir una reunió amb el
president del Govern i vam decidir visitar a Hannover i a
Anglaterra els principals majoristes de viatges per fer un pla de
xoc. 

Menorca té uns problemes estructurals importants en relació
amb el turisme i estam molt preocupats. Fem tot el possible, tot
el que està a les nostres mans per intentar solucionar aquesta
situació tenint en compte que les competències d’Ordenació
Turística són del Consell de Menorca des de fa molt de temps
i que la competència per crear nous paradors és de l’Estat, però
la Conselleria de Turisme del Govern de les Illes Balears està
preocupada per aquest tema, està preocupada per la situació del
turisme i fa reunions per solucionar aquesta temporada i
sobretot perquè no hi hagi una baixada de vols per a la propera
temporada. 

En el tema concret del parador, estam disposats a colAlaborar
tant amb la Secretaria d’Estat de Turisme com amb el Consell
de Menorca perquè, si es troba un lloc adient, fer les reunions
que siguin necessàries i estic segur que el president Antich
també s’hi implicarà perquè aquest parador sigui una realitat.
Ara, no li puc amagar que des del 2004 fins ara, encara que ens
hem reunit moltes vegades, no s’ha avançat el suficient. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

2) Pregunta RGE núm. 8221/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Assumpta Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a suport a Menorca per a la construcció
de camps de golf.

Passam a la següent pregunta RGE núm. 8221/09, sobre
suport a Menorca per a la construcció de camps de golf. Per
formular-la intervé la diputada del Grup Parlamentari Popular
l’Hble. Sra. Assumpta Vinent per un temps de deu minuts.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sr. Conseller, aquesta
pregunta, ja sé que moltes vegades vostè l’ha donat, el suport,
fins i tot als mitjans de comunicació i a mi mateixa m’ho ha dit,
però com que vaig presentar unes preguntes escrites sobre
quines reunions havien mantingut representats de la Conselleria
de Turisme del Govern amb entitats del sector turístic de l’illa
de Menorca per a l’elaboració del Pla de màrqueting turístic,
estan molt ben contestades, li agraesc que ens hagi contestat, i
aquest calendari de reunions i el llistat de tots els convocats. Per
tant, hem vist també que al Pla de màrqueting a Menorca
concretament diu que hi ha d’haver camps de golf, parla de
promocionar els camps de golf, el golf com a una sortida al
turisme important. 

El que volem saber és, com es pot desenvolupar aquest pla
de màrqueting al cent per cent sense apostar pel golf? És un
tema que preocupa molta gent, que molts de sectors turístics ho
voldrien, que molts de partits, els partits majoritaris a Menorca,
ho voldrien i que sempre estam en mans d’un partit minoritari
que no ho vol. Per tant, crec que aquí el Partit Socialista també,
el president Antich, s’ha d’implicar més en aquest tema perquè
és molt important que aquest pla de màrqueting es pugui
desenvolupar perquè si no, per què posam que hi ha d’haver
camps de golf a Menorca? S’ha reunit amb tota aquesta
quantitat de gent, amb tots aquests sectors i al final no serveix
per a res, més que per posar-ho damunt un paper i no per activar
aquest tema i cercar que totes les administracions estiguin
d’acord a fer un pla director. 

Vull dir, això és el que a nosaltres..., la contradicció que
veim entre el Pla de màrqueting i la poca voluntat que té el
Consell Insular de Menorca de tirar endavant un tema tan
important perquè, per altra banda, com ha dit bé abans, el
director general en l’àmbit de l’Estat, el Sr. Mesquida -això ho
he vist dins la revista de l’avió avui mateix i m’he permès..., ho
he arrabassat..., no, perquè era tan important com per dir que
aquest senyor ven el golf a Balears. El ven dient que “el golf es
un pilar básico dentro del turismo deportivo que cada año
atrae a nuestro país cerca de un millón de visitantes”. Parla de
la quantitat de milions d’euros que representa, quan nosaltres
avui ens trobam amb titulars tan tristos com que “la ocupación
bajó en mayo un 3% en Menorca incluso con menos plazas
ofertadas”, amb menys places. 

Els hotelers estimen un descens real del 7% respecte al
mateix mes del 2008, tot i que hi ha un 6% menys
d’establiments oberts, a més també cau el pes específic del
turisme espanyol. És a dir, que ens anam en candela, que deim
allà. És un tema molt preocupant que a Menorca estiguem
d’aquesta manera quan des del Partit Socialista per tot es veu bé
aquest tema i que sempre sigui Menorca el cul de sac i que no
ens deixin fer res. 

Per això, era més que res pel tema del Pla de màrqueting, es
podrà desenvolupar? Com pensa vostè que es pot desenvolupar
del tot tenint aquest handicap que Menorca no el vol? Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Vinent, li contesta l’Hble. Sr. Miquel Nadal,
conseller de Turisme per un temps màxim de deu minuts.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Vinent, m’ha dit massa
coses, no sé si podré contestar-les totes. Anem per parts, primer,
aquest govern va aprovar un pla de màrqueting amb el consens
del sector, amb els sindicats i amb les distintes administracions,
un pla de màrqueting que volem dur endavant, un pla de
màrqueting molt ambiciós. No sabem si tendrem els doblers
necessaris per dur-lo endavant al cent per cent durant aquest
any, però el volem dur endavant. Segon, aquest pla de
màrqueting diu que la promoció ha de ser per illes, que les
marques són Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. 

Tercer, un dels productes que s’ha de promocionar i que
hem acordat entre tots promocionar és el producte golf, com un
turisme específic, el turisme de golf bàsicament a l’illa de
Mallorca, que té 22 camps de golf a menys d’una hora de
distància entre uns i altres ha fet que venguessin quasi 120.000
turistes, d’aquest milió de turistes que vénen a Espanya 120.000
han vingut bàsicament a l’illa de Mallorca amb una despesa de
166 milions d’euros. És una quantitat molt important, és el
turisme que gasta més doblers i deixa més beneficis. És aquell
turisme de qualitat amb el qual sempre ens omplim la boca, el
que volem. Per tant, el Govern pensa continuar promocionant
aquest tipus de turisme.

El Sr. Mesquida, evidentment, en la política de tot Espanya
també vol promocionar aquest tipus de turisme perquè és un
turisme molt bo que deixa uns ingressos molt importants tant a
l’Estat espanyol com a les Illes Balears. Perquè es pugui
practicar a les Illes Balears, tenim avantatges però també tenim
inconvenients. Els avantatges que tenim són un clima fantàstic,
tenim moltes hores de sol i a Mallorca l’avantatge que tenim és
que tenim 22 camps de golf a menys d’una hora, que és el que
cerquen els qui vénen a jugar a golf. A la zona de Marbella, a la
zona de Cadis hi ha espais on hi ha 6, 7, 8 camps de golf i és
l’atractiu que tenen. És clar, Menorca no té més que un camp de
golf i per ser suficientment atractiu..., no ho és, però la
competència per decidir quants de camps de golf volen a
Menorca, és una competència dels menorquins i del Consell de
Menorca. Per tant, seran ells els qui han de decidir si en volen
més o si només en volen un. 

Des del Govern de les Illes Balears continuarem
promocionant aquest producte perquè el creiem bo, perquè les
xifres avalen que és bo perquè no competeix amb el turisme de
sol i platja perquè empra espais distints, perquè serveix per
allargar la temporada, serveix per complir això que tots deim,
però que és tan difícil de complir i de pronunciar, que és la
desestacionalització del turisme. Per tant, des del Govern
continuarem fent feina per promocionar aquest tipus de turisme.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Vol utilitzar el torn de rèplica Sra.
Vinent? Endavant.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Només és per agrair-li la resposta,
sabem que tenim el suport del Govern, no sé si de tots, però de
la Conselleria de Turisme veig que sí. Per tant, continuarem
també, des del Partit Popular, lluitant perquè això sigui una
realitat perquè l’únic camp de golf que hi ha a Menorca avui el
va començar o el va fer el Partit Popular. També hem de dir que
l’alcalde avui d’Es Mercadal, del PSM, se n’ha ben aprofitat i
fa una bona urbanització amb un hotel de cinc estrelles, senyal
que el PSM quan ho té, també veu que és una bona alternativa
i no ha dit que no de cap manera. No vull que em contesti a
això, només en vull deixar constància perquè és un tema que
crec que, on pugui constar, la gent ho ha de saber, que sí, que
vertaderament quan una cosa interessa, es fa.

Per tant, des de Menorca necessitam altres llocs on també hi
pugui haver camps de golf. Per això, simplement li vull agrair
la resposta. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Vinent. Entorn de contrarèplica té la paraula el
conseller per un temps de cinc minuts.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sra. Vinent, el que li puc
assegurar és que la política de promoció turística és unànime al
Govern i ho va dir el Sr. Barceló del PSM a la darrera comissió
que hi va haver en aquesta mateixa sala, a Comissió de Turisme,
que la política del Govern és unànime en la promoció del
turisme de golf. Cosa distinta són les competències en matèria
d’Urbanisme i Ordenació del Territori que corresponen a cada
consell i que cada consell decideix l’ordenació del seu territori,
però des del Govern de les Illes Balears amb un consens molt
ampli amb el sector, amb els sindicats i amb les distintes
administracions estam a favor de la promoció d’aquest turisme.

Les dades a les Illes Balears, sobretot a Menorca, són
preocupants. Ahir em passaven les dades provisionals
d’ocupació del mes de maig, tenint en compte la situació de
crisi que vivim a escala mundial, les Illes Balears es defensen,
en canvi Menorca ha passat d’una ocupació en el mes de maig
del 91,8% a un 85,4% tenint una planta oberta que ha passat
d’un 47,4% a un 44,7. És clar, si no feim res en el futur les
dades..., idò expressen aquesta situació.

També hem de dir que la situació de crisi que hi ha a escala
mundial és important, que els mercats que més estan afectats
són l’anglès i l’espanyol que són origen de turistes cap a
Menorca i que a més el tipus de canvi de la lliura, que ha tengut
una devaluació de més d’un 30% respecte a l’euro, no afavoreix
en absolut que els turistes britànics venguin a les illes i a
Menorca. Des del Govern de les Illes Balears amb consens del
Consell de Menorca i d’ASHOME feim gestions per intentar
solucionar aquesta situació.
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Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

3) Pregunta RGE núm. 8222/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Assumpta Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a escola d'hoteleria a Menorca.

Finalment per formular la pregunta RGE núm. 8222/09,
sobre Escola d’Hoteleria de Menorca, intervé la diputada del
Grup Parlamentari Popular, Hble. Sra. Assumpta Vinent, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, Sr. Conseller, aquesta pregunta
és perquè ja fa molta estona que havia fet una pregunta en el
plenari, dia 25 de setembre del 2007, al Sr. Buils, el seu
predecessor, i no en sabem res més. Hi ha un acord del pacte de
govern actual que diu en el darrer punt, quan fa referència al
turisme, diu “nova escola d’hostaleria a Menorca”. Diu a
Menorca però l’anterior legislatura el Partit Socialista havia
demanat amb propostes de resolució que fos una escola
d’hostaleria a Ciutadella; ara diu a Menorca però ja havien dit
la passada legislatura, i el Partit Socialista l’havia presentada,
que fos a Ciutadella. De totes maneres a nosaltres açò ens igual,
emperò sí que hem de dir que l’Ajuntament de Ciutadella va fer
un acord on ja donava uns terrenys a la proximitat de la ronda
sud de Ciutadella i on hi ha la futura ampliació també del port,
uns terrenys amb qualificació urbanística molt adients per a
aquest ús. 

Per tant no n’hem sabut res més. Ja des del setembre del
2007 farà un any i mig, quasi dos, i no sabem com es troba el
tema de l’escola d’hostaleria. Si anam en aquest pas per
descomptat molts de professionals no necessitarem, perquè açò
va decaient massa de veres, però, clar, essent uns dels punts que
surten al pacte de govern i considerant que el primer que va dir
l’anterior conseller era que no considerava prioritari construir
aquesta escola d’hostaleria, a nosaltres ens preocupa açò que
sigui un altre dels punts incomplerts en aquesta legislatura i que
la manca de professionalitat, que també ha fet palès que
l’hostaleria balear pateix un dèficit de professionals d’alta
qualificació -açò ho va dir la Cambra de Comerç-, per tant a
nosaltres ens preocupa també que açò pugui quedar en no-res,
i el que li volíem demanar, perquè amb vostès no he tengut
l’ocasió de parlar-ne, és com es troba aquest tema, si hi ha hagut
reunions consell insular, ajuntaments, o com es troba el tema
d’aquesta escola d’hostaleria que s’havia promès.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Vinent. 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):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Vinent, con vostès saben
aquest és un tema que s’ha allargat en les darreres legislatures.
De fet com a conseller de Turisme no tenc coneixement que hi
hagi cap projecte ferm d’escola d’hostaleria a Menorca. Crec
fermament que hauria de ser una iniciativa del Consell de
Menorca, el que hauria de proposar el projecte, ja que aquesta
seria -el Consell de Menorca- l’entitat que en el futur hauria de
gestionar l’escola, tal i com la gestió el Consell d’Eivissa a l’illa
d’Eivissa. 

Des del Govern de les Illes Balears es podria donar suport
necessari per dur a terme aquest projecte, tal i com també es va
fer en el seu moment, quan es va dur a terme l’Escola
d’Hostaleria d’Eivissa. I a mi no em consta que el Consell de
Menorca l’hagi demanada ni tan sols amb les inversions
estatutàries que està previst que s’anunciïn i es firmin
properament. Però podria ser una d’aquelles inversions en
matèria de turisme sempre que el Consell de Menorca ho vulgui.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Vol fer ús del torn de rèplica
la Sra. Vinent? Endavant, cinc minuts.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Moltes gràcies. Per part nostra ja farem les passes de
demanar-ho també al consell insular i a veure si ho podem
desembossar, i jo sí que he de dir que em vaig reunir amb
ASHOME fa pocs dies i que el president també va manifestar
que havia parlat amb vostè mateix i que també havien plantejat
poder emprar els hotels provisionalment com escola
d’hostaleria, i nosaltres en aquest cas tampoc no ho veuríem
malament per començar a iniciar a planificar un poc els estudis.
Però en qualsevol cas també entenc que és complicat perquè hi
ha d’haver un professorat i és una miqueta complicat aquest
tema.

Però, bé, jo crec que es podria ja començar a parlar tots de
veure com tiram endavant aquesta escola d’hostaleria que, com
bé ha dit vostè, a Eivissa la tenen, la Mallorca la tenen, i a
Menorca una vegada més estam en el mateix cas de no tenir res,
ni parador, ni camps de golf, ni escola d’hostaleria, i baixant,
baixant, baixant el turisme.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Vinent, jo he parlat
d’aquest tema amb el president d’ASHOME, però vull ser
absolutament escrupolós i respectuós amb les competències del
Consell de Menorca en matèria d’ordenació turística, i no
m’atreviria en cap cas a fer o a iniciar o a dur endavant
qualsevol iniciativa d’ordenació turística o de formació en un
tema tan important com aquest sempre que el consell no s’hi
implicàs. Per tant nosaltres estaríem disposats a colAlaborar,
nosaltres estam a disposició del Consell de Menorca per ajudar
i colAlaborar en qualsevol iniciativa que ells puguin dur
endavant, però la iniciativa, la decisió, el lideratge d’aquest
tipus d’actuació ha de ser el Consell de Menorca, i nosaltres
serem molt respectuosos, jo com a conseller de Turisme, amb
les competències del consell.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

I esgotat l’ordre del dia d’avui, sense haver-hi més
assumptes a tractar, agraïm la presència del conseller de
Turisme i dels càrrecs que l’acompanyen, i s’aixeca la sessió.
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