MANUAL

DE

FUNCIONAMENT

INTERN

DELS

SEGMENTS

ESTRATÈGICS

TURÍSTICS DE LES ILLES BALEARS
INTRODUCCIÓ
De conformitat amb l'Annex del Decret 7/2018, de 23 de març, de traspàs als
consells insulars de Mallorca, Menorca i Formentera de les funcions i els serveis
inherents a les competències pròpies d'aquests consells insulars que actualment
exerceix l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria
de promoció turística, i d'ampliació, adaptació i compleció de les funcions i els
serveis en aquesta matèria traspassats al Consell Insular d'Eivissa pel Decret
45/2015, de 22 de maig, entre les funcions i serveis que continuen essent exercits
pel Govern i l'Administració de la Comunitat Autònoma en matèria de promoció
turística cal fer especial menció a l'apartat D.1.d) que diu textualment:
d) La cooperació i la coordinació turística d'institucions públiques i entitats
privades per elaborar les bases de la planificació general de la política turística,
especialment per mitjà de les meses creades ad hoc.
Arran de l'entrada en vigor d'aquest Decret de transferències , es va modificar la
regulació de l'ATB (actual AETIB); segons l'article 5.3 del Decret 18/2018, de 22 de
juny, pel qual es reorganitza, es reestructura i es regula l'Agència d'Estratègia
Turística de les Illes Balears, l'AETIB és l'encarregada de la coordinació turística
d'institucions públiques i entitats privades per a l'elaboració de les bases de la
planificació general de la política turística, especialment per mitjà de les meses
creades ad hoc.
Per tant és adient aquest manual de funcionament intern, que s'ha aprovat per
Acord de les comissions executives, en data 3 i 4 d'octubre de 2018 (art.4.4)
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1. DEFINICIÓ I OBJECTIUS
DEFINICIÓ
Un Segment Estratègic Turístic (SET) és una aliança entre un conjunt de
prestadors de serveis i institucions públiques, per a desenvolupar amb les
màximes garanties un esforç conjunt que es tradueixi en un producte turístic de
major valor afegit. Aquesta aliança ha de mantenir-se en el temps i en totes les
baules de la cadena de valor, des que es planifica fins que es posiciona en el
mercat.
Els SETs defineixen l'estratègia i planifiquen les accions conduents a millorar la
posició competitiva de les Illes Balears afegint valor als productes turístics i
millorant la productivitat dels factors.
Els SETs s'organitzen en meses de treball especialitzades en un producte turístic
que fomenten i faciliten les possibilitats de trobada entre els professionals del
sector, per tal d'aprofitar les sinergies generades per la cooperació públicoprivada.
OBJECTIUS
Aquest manual pretén establir unes bases per a la millor coordinació i
funcionament dels diferents Segments Estratègics Turístics, d'ara endavant (SETs)
Aquesta col·laboració té com a objectius generals:


Fomentar la col·laboració públic-privada i la col·laboració privada-privada.



Afavorir que s'aprofitin les sinergies entre els diferents grups d'interès de
la cadena de valor.



Fomentar i facilitar les possibilitats de trobada entre els professionals de
cada segment estratègic per tal d'afavorir la interacció entre les empreses
associades.
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Fomentar i establir estàndards de qualitat per a les empreses del sector.
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Definir l'estratègia i planificar les accions pel posicionament de les Illes
Balears com a destinació de valor afegit i competitiva en cadascun dels
Segments.



Interactuar en matèria d'assessorament tècnic sobre les infraestructures i
serveis adequats a cada SET.



Impulsar i desenvolupar productes i destins turístics sostenibles que
afavoreixin la conservació dels recursos naturals i culturals, el respecte als
seus valors, la participació del turista en les vivències pròpies de les Illes i la
reinversió de la despesa turística en benefici de la comunitat.



Donar suport institucional a la promoció dels productes que exerciran els
Consells.



Donar suport al sector privat vinculat directament o indirectament amb el
producte turístic de cada SET.

2. ACTIVITATS
Per aconseguir els seus objectius, cada SET durà a terme les activitats definides
pels seus membres.
Aquestes activitats poden ser, entre d'altres:


De creació de producte.



D'estructuració i comercialització de producte.



De posicionament del producte.



De competitivitat de la destinació.



De comunicació.



De suport a la promoció.



De formació i millora de la qualitat.



Qualsevol altra activitat amb les característiques i interessos pròpies del
SET i en el desenvolupament dels seus plans d'acció.
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3. MEMBRES
3.1. Membres
Les persones/entitats/empreses/administracions públiques que tenen entre les
seves finalitats, activitats vinculades amb el sector de cadascun dels SETs i/o
proveïdors de serveis públics i privats relacionats, amb la voluntat de participar
activament en la creació i posicionament de productes turístics i que es
comprometen a col·laborar amb el SET en el desenvolupament de les seves
finalitats.
3.2. Tipologia
a) Membre titular: persones/entitats/empreses/administracions públiques que
compleixen els requisits exigits en aquest Manual i han estat admesos per l'Ens
Gestor amb el vistiplau del comitè executiu.
b) Membre preferent: Els Consells Insulars són membres preferents del SET, atès
que són membres nats.
3.3. Admissió de nous membres
L'admissió dels membres titulars al SET és competència de l'Ens gestor amb el
vistiplau del comitè executiu.
Poden sol·licitar l'admissió al SET, les figures físiques i/o jurídiques, públiques o
privades que així ho desitgin, que s'ajustin als requisits que, si escau, es
determinin en el marc de cada Segment i que presentin la següent documentació:


Declaració responsable.



Sol·licitud d'adhesió al SET.



Checklist dels requisits de pertinença complimentada.

En el cas del SET de luxe, la documentació a presentar serà la següent:
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Declaració responsable.



Sol·licitud d'adhesió al SET.

La sol·licitud haurà d'esser presentada a l'Ens Gestor i apadrinada davant
l'Assemblea del SET per un dels seus membres.
3.4. Cessament dels membres
Els membres poden donar-se de baixa en el SET corresponent, a petició pròpia o
per exclusió.
a) Petició pròpia:


Qualsevol membre del SET que desitgi renunciar a la seva qualitat de
membre ho ha de comunicar a l'Ens gestor per escrit.

b) Exclusió. Es dóna de baixa automàticament tot membre que:


Deixa de tenir com a activitat principal la que va determinar la seva
admissió com a membre del SET. A aquest efecte es considera fonamental
que el camp de mercat amb què fa feina continuï sent el corresponent a
aquest SET.



Realitza activitats que infringeixen el marc legal vigent o ha comès una
greu violació de la competència deslleial i les pràctiques comercials
honrades, així com un deteriorament en els serveis prestats per l'empresa
als seus clients.



Incompleix greument aquest Manual.



Realitza activitats o actituds que puguin danyar el bon nom de Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera o del SET i dels seus membres.

3.5. Drets dels membres titulars


Prendre part en les activitats que organitza el SET en compliment de les
seves finalitats.
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Gaudir de tots els avantatges i beneficis que el SET pugui oferir.



Participar en les reunions plenàries.
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Rebre informació sobre els acords adoptats.



Formar part de les comissions de treball.



Figurar a les publicacions que realitzi el SET.



Gaudir dels beneficis que es vagin generant pels membres del SET.

3.6. Drets dels membres preferents


Tots els anteriors.



Liderar i executar les accions de la seva competència.



Coordinar i dirigir les Comissions territorials.

3.7. Deures dels membres titulars


Cooperar en la consecució dels objectius del SET.



Complir els acords de les reunions plenàries i de les comissions de treball



Assistir a les reunions plenàries i participar activament en les comissions
de treball.



Incloure als seus impresos el logotip de pertinença al SET.



Contribuir amb el seu comportament al bon nom i prestigi del SET i de les
Illes Balears.



Promoure la incorporació de noves empreses que tinguin el perfil requerit.



Facilitar informació solvent i responsable per a l'elaboració d'estudis
relatius al producte.



Compartir informació beneficiosa pel conjunt del SET.



Garantir la confidencialitat de les dades subministrades.



Complir aquest Manual.

3.8. Deures dels membres preferents
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Tots els anteriors.



Formar part de la comissió executiva.
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Incorporar a l'ens gestor a les reunions i convocatòries de les comissions
territorials.



Informar a l'Ens gestor d'aquelles accions i/o projectes que puguin ser
d'interès als membres del SET per tal d'incorporar-los a la documentació a
presentar en les assemblees.

L'adhesió al SET pot implicar una aportació econòmica per part de l'empresa
adherida, si escau. El muntant d'aquesta aportació econòmica es proposarà per
part de la Presidència a l'Assemblea i serà aprovada per aquesta.
3.9. Responsabilitats dels membres
Cada membre titular és responsable dels seus serveis, actuacions i compromisos
comercials. En cap cas el SET respondrà de l'incompliment de les obligacions
particulars per part d'algú membre.
4. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA
Els SETs estaran integrats per tots els actors públics- privats vinculats al producte
turístic corresponent i que afavoreixin un millor posicionament d'aquest en el
marc turístic internacional o nacional.
Membres del SET:


President del SET



Membres titulars



Membres preferents



Ens Gestor

Meses ad hoc:
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Comissions Territorials



Comissions Executives



Assemblea



Comissions de Treball
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4.1. Assemblea
L'Assemblea està formada per tots els membres adherits, titulars i competents,
de cada SET així com per la Presidència i l'Ens gestor. L'Assemblea serà
convocada per l'Ens gestor en nom de la Presidència o quan ho demanen com a
mínim una tercera part dels seus membre com a mínim dues vegades a l'any amb
una antelació de 72 hores.
Són funcions de l'Assemblea:


Col·laborar en la definició de les directrius i l'estratègia per a la creació de
productes i el seu posicionament en el mercat, promoure iniciatives que
millorin la competitivitat de la destinació en matèria d'infraestructures,
transport, connectivitat, etc., desenvolupar accions de comunicació i
promoció, identificar les necessitats de formació i de suport al sector.



Conèixer i deliberar sobre l'activitat duta a terme pel SET i, si n'és el cas,
aprovar-la.



Aprovar el pla d'actuació anual del SET d'acord amb la proposta de la
Comissió Executiva.



Proposar les comissions de treball específiques que consideri oportunes
per al desenvolupament de les finalitats del SET.



Proposar la incorporació de nous membres.



Aprovar, si escau, a proposta de la presidència de l'assemblea, l'aportació
econòmica i quotes que hagin d'abonar les empreses adherides.



Qualsevol altra activitat amb les característiques i interessos pròpies del
SET.

4.2. Presidència
La

Presidència

del

SET,

serà

exercida

per

un

membre

del

sector

privat/empresarial amb una durada de 4 anys.
Són funcions de la Presidència:
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Representar el SET corresponent.



Presidir i assistir a l'Assemblea o delegar la seva presència en qualsevol
membre d'aquesta.



Ordenar convocar l'Assemblea.



Dur a terme la coordinació dels acords de l'Assemblea i de les comissions
de treball del SET, juntament amb l'Ens gestor.



Ratificar les decisions de l'Assemblea.



Proposar a l'Assemblea el pagament i import de quotes de pertinença al
SET, si escau.



Participar en les reunions de les comissions executives, o delegar la seva
presència en qualsevol membre d'aquesta.



Qualsevol altra que el SET consideri oportú conferir-li.

4.3. Ens gestor
L'Ens gestor del SET serà l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears
(AETIB).
Són funcions de l'Ens gestor:


Aportar el pressupost i gestionar pressupostàriament el SET.



Informar a la presidència i l'assemblea de la situació pressupostària.



Convocar l'assemblea per ordre de la presidència i confeccionar l'ordre del
dia.



Mantenir una comunicació directa amb els integrants del SET.



Traslladar a la presidència les peticions de convocatòria del SET per part
d'algun dels seus membres.
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Valorar i admetre nous membres a l'assemblea del SET.



Dinamitzar les comissions de treball.



Realitzar els informes d'activitat del SET.



Redactar el pla anual d'actuacions, segons el que decideixi l'Assemblea.
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Donar compte a la presidència i l'assemblea del grau de compliment del
pla anual d'actuacions.



Informar l'assemblea i la presidència de les sol·licituds de baixa/admissió
de membres del SET.



Liderar les comissions executives.



Participar en les comissions territorials.



Convocar les comissions executives, per iniciativa pròpia o d'un membre
preferent o de la presidència.



Informar a l'assemblea de les decisions i propostes de les comissions
executives i territorials.

4.4. Comissió executiva
Amb l'esperit d'una bona cooperació institucional i, sota els principis d'eficàcia,
eficiència i col·laboració institucional, el SET estableix una comissió executiva com
una eina de coordinació públic- públic i publico-privada, per a l'anàlisi i
desenvolupament d'accions vinculades a matèries competencials de cada
membre institucional dels SETs.
La comissió executiva estarà liderada per l'ens gestor i estarà constituïda per la
presidència del SET, un segon membre del sector privat, l'ens gestor i el membre
preferent de cada illa.
Són funcions de les comissions executives, amb l'objectiu principal de traslladar a
l'assemblea propostes d'acció consensuades:


Analitzar i decidir sobre les necessitats, propostes d'accions i col·laboració
que els membres preferents traslladin des de cadascuna de les seves Illes.



Analitzar i decidir sobre les necessitats, propostes d'accions i col·laboració
que l'ens gestor exposi a la comissió executiva.



Analitzar i decidir sobre les necessitats, accions i projectes proposats des
del SET.
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Donar conformitat als nous membres que proposi l'ens gestor.
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Dinamitzar les comissions de treball juntament amb l'ens gestor.



Informar d'aquelles accions i/o projectes que puguin ser d'interès als
membres del SET per tal d'incorporar-los a la documentació a presentar en
les assemblees.



Proposar a l'Assemblea el pla anual d'acció, en funció del pressupost
disponible.



Aprovar i modificar el Manual de Funcionament intern dels SETs.



La comissió executiva serà convocada per l'ens gestor o quan ho demanen
tres dels seus membres o, com a mínim, cada tres mesos amb una
antelació de 72 hores.

4.5. Comissions territorials
Les Comissions territorials són grups de treball liderats per cadascun dels
Consells Insulars, d'acord amb les seves competències i amb efectes dins del seu
territori.
Són funcions de les Comissions territorials:


Traslladar les necessitats, propostes d'accions i col·laboració de la seva illa
al comitè executiu, per ser incorporat als plans d'acció.



Informar a la comissió executiva de les actuacions, relacionades amb els
productes, que es faran al marge dels SETs.

4.6. Comissions de treball
Les comissions de treball són meses de feina que es poden crear a proposta de
l'assemblea del SET i/o en funció de les necessitats que la comissió executiva
detecti per tal de treballar projectes concrets que requereixen la participació
d'alguns dels membres del Segment estratègic turístic.
El nombre i contingut de les comissions pot variar, d'acord amb les necessitats de
feina del SET.
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Són funcions de les comissions de treball:


Elaborar informes, estudis i productes, entre d'altres, encomanats per
l'assemblea del SET.
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Desenvolupar accions estratègiques del SET.
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