
 

	
	
	
	

OPINIÓ	EXPRÉS	DEL	CERCLE	D`ECONOMIA	DE	MENORCA	
	
Traspàs	promoció	turística	al	Consell	Insular:	La	dotació	econòmica	ha	de	ser	progressiva	
	
La	 setmana	 passada	 vam	 conèixer	 dues	 notícies	 d'abast	 per	 a	 la	 nostra	 Illa.	 Una	 suposa	 una	
reivindicació	de	fa	temps	que	per	fi	s'ha	aconseguit:	els	recursos	per	a	la	promoció	turística	de	cada	
illa	 seran	 gestionats	 pels	 respectius	 Consells	 Insulars.	 El	 Cercle	 ja	 s'havia	 posicionat	 en	 reiterades	
ocasions	 sobre	 aquesta	 reivindicació	 i	 per	 tant	 ens	 alegrem	 que,	 finalment,	 la	 Comissió	 Mixta	
Govern-Consells	 hagi	 donat	 llum	 verda	 al	 traspàs	 d'aquesta	 competència	 que	 sembla	 entrarà	 en	
vigor,	 el	 proper	 1	 d'abril.	 Esperem	 que	 es	 faci	 un	 bon	 ús	 d'aquests	 recursos	 per	 tal	 de	
desestacionalitzar	 l'oferta	 turística	 i	 que	 s'inverteixin	 amb	 criteris	 de	 rendibilitat	 i	 eficiència,	 com	
exigeix	la	gestió	de	la	cosa	pública.	
	
El	 Cercle	 d'Economia	 de	 Menorca	 vol	 advertir,	 no	 obstant,	 que	 la	 dotació	 econòmica	 ha	 de	 ser	
progressiva	 i	 de	 cap	 manera	 es	 pot	 acceptar	 que	 es	 redueixi	 la	 partida	 econòmica	 que	 rebrà	 el	
Consell	Insular,	via	transferència	dels	Pressupostos	de	la	Comunitat	Autònoma,	per	exercir	aquesta	
matèria.	
	
Tarifa	plana	en	els	vols	interinsulars	i	OSP	amb	Barcelona	
	
La	segona	notícia	a	 la	qual	ens	volem	referir	és	al	pronunciament	de	 la	Comissió	Europea	sobre	 la	
tarifa	 plana	 per	 als	 vols	 interinsulars.	 La	 negativa	 d'Europa	 a	 la	 implementació	 d'aquesta	 tarifa	
constitueix	 un	 fet	 difícilment	 rebatible	 si	 	 com	 afirma	 el	 ministre	 de	 Foment,	 Iñigo	 de	 la	 Serna,	
vulnera	les	directives	de	la	Unió	Europea.	
	
No	obstant	això,	al	Cercle	d'Economia	de	Menorca	 sol·licitarà	el	dictamen	de	 la	Comissió	Europea	
que	sustenta	les	manifestacions	del	ministre	de	la	Serna	per	procedir	al	seu	estudi	i	valoració. A	més	
si	aquesta	és	la	raó,	ens	preguntem	per	què	s'està	aplicant	la	tarifa	plana	entre	Sardenya	i	algunes	
ciutats	italianes.	Brussel·les	hauria	de	donar	una	explicació	clara	i	contundent..	El	Cercle	insistirà	en	
aquesta	qüestió.	
	
D'altra	banda,	no	es	pot	negar	que	 l'entrada	en	vigor	de	 la	bonificació	del	75	per	 cent	en	els	 vols	
interinsulars,	amb	rutes	declarades	OSP	i	obtinguda	gràcies	a	 la	reivindicació	de	Canàries	durant	 la	
tramitació	 del	 projecte	 de	 Llei	 de	 pressupostos	 generals	 de	 l'Estat	 de	 2017,	 s'ha	 traduït	 en	 un	
increment	 notable	 del	 tràfic	 de	 passatgers	 residents,	 però	 no	 ha	 solucionat	 el	 problema	 dels	 no	
residents,	que	segueixen	pagant	una	elevada	tarifa.	Els	no	residents	haurien	de	poder	volar	amb	les	
mateixes	 condicions	 que	 els	 residents.	 Aquest	 és	 un	 dret	 que	 hauria	 de	 ser	 aplicable	 a	 totes	 les	
persones	per	garantir	la	mobilitat	en	el	territori.	
	
Però	mentre	es	debat	la	tarifa	plana,	és	imprescindible	garantir	el	descompte	del	75	per	cent.	No	és	
una	qüestió	menor	ja	que	podria	desaparèixer	de	cop	per	acord	del	Consell	de	Ministres.	No	és	fàcil	
que	 succeeixi,	 però	pot	ocórrer,	 llevat	que	el	Govern	 inclogui	 aquesta	bonificació	en	el	 futur	REIB	
que	s'està	negociant	en	aquest	moment	amb	el	Govern	d'Espanya.	És	un	tema	cabdal	en	el	qual	cal	
unir	els	esforços	de	les	institucions	de	Balears,	la	societat	civil	i	exigir	una	unànime	i	sòlida	posició	als	
parlamentaris	de	Balears	al	Congrés	dels	Diputats	i	el	Senat.	
	
	



 

	
	
	
	
Punt	 i	 a	part	mereix	el	 tema	de	 la	 connectivitat	amb	Barcelona,	 la	principal	 connexió	menorquina	
amb	l'exterior	insular.	Cal	insistir	que	aquesta	important	ruta	sigui	declarada	de	servei	públic,	de	la	
mateixa	manera	que	ho	és	la	de	Madrid,	valorant	per	a	l'aplicació	d'aquesta	mesura	tots	els	aspectes	
qüestionats	 en	 experiències	 anteriors,	 com	 la	 rebaixa	 en	 els	 preus	 dels	 bitllets	 amb	 l'aeroport	 de	
Barajas.	
	
La	 manca	 de	 freqüències	 a	 l'hivern	 i	 els	 preus	 dels	 bitllets	 en	 dates	 de	 forta	 demanda	 a	 les	
connexions	amb	l'Aeroport	del	Prat,	són	situacions	conflictives	que	el	Govern	Balear	no	pot	passar	
per	 alt	 enfront	 del	Ministeri	 de	 Foment.	 L'AVE	 dels	menorquins	 és	 l'avió	 i,	 per	 això,	 estem	 en	 el	
nostre	dret	d'exigir	un	 tracte	no	discriminatori	 enfront	de	 la	 resta	d'espanyols	que	 resideixen	a	 la	
península.	Cal	 seguir	 reclamant	una	 solució	definitiva	a	 la	mobilitat	per	 via	 aèria.	 El	 Consell	 ha	de	
treballar	 colze	 a	 colze	 amb	 el	 Govern	 perquè	 la	 connectivitat	 de	 Menorca,	 d'àmplia	 repercussió	
econòmica	i	social,	també	és	una	qüestió	de	"Estat".	
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