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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, senyores i senyors diputats, començarem la
sessió d’avui i, en primer lloc, com sempre els demanaria si
hi ha substitucions en alguns dels grups.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Bea Gamundí el Sr. Ares Fernández.

LA SRA. PRESIDENTA:

Començam... en prenem nota, moltes gràcies. 

I. Adopció d’acord respecte de la sol·licitud de
compareixença, pel procediment d’urgència, presentada
pel Grup Parlamentari Ciudadanos, mitjançant l’escrit
RGE núm. 7700/19, del director de l’AETIB, Agència
d’Estratègi a Turística de les Illes Balears, per tal
d’informar sobre projectes a càrrec de l’ITS.

Començam pel debat relatiu a l’acord respecte de l’escrit
RGE núm. 7700/19, presentat pel Grup Parlamentari
Ciudadanos, mitjançant el qual se sol·licita la compareixença
urgent del director de l’AETIB, Agència d’Estratègia Turística
de les Illes Balears, per tal d’informar sobre projectes a càrrec
de l’ITS.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Marc Pérez-Ribas, per un temps
de cinc minuts.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, presidenta. Bé, demanem la compareixença del
director de l’AETIB, l’Agència d’Estratègia Turística de les
Illes Balears, atesa la controvèrsia que hi hagut en la decisió
dels projectes que formaran part de tot el que fa referència a
l’impost del turisme sostenible. Aquests projectes s’han
consensuat sense l’acord dels ajuntaments, sense l’acord de la
patronal hotelera i considerem que s’han de revisar. I també
hem de saber els criteris de selecció dels projectes i sobretot
dels pressuposts inicials i finals, transparència i compliment
de les bases de l’impost del turisme sostenible.

També demanen que en aquesta compareixença que ens
expliqui l’estat d’execució dels projectes aprovats a càrrec de
l’ITS, que és una qüestió que ja vam plantejar, aquest grup
parlamentari, el mes de setembre del 2019, que, de moment,
encara no tenim resposta.

Amb tot això, per donar més transparència a la gestió
d’aquest impost, considerem necessari que el director
comparegui aquí, en aquesta comissió de Turisme.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Correspon ara en torn de fixació de
posicions la paraula al Grup Parlamentari Popular, a la Sra.
María Salomé Cabrera i Roselló.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gràcies, presidenta, bon dia. Bé, nosaltres consideram que
és una petició adequada en funció del context en què s’ha
produït el darrer repartiment de l’ecotaxa, a més a més dels
altres dos que també s’han produït en una línia similar, i en
ares a la transparència consideram que és positiu. Per tant,
farem un vot favorable. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Quedarà a càrrec de la comissió la
vicepresidenta, perquè vull fer la meva aportació.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Per part del Grup Unidas Podemos som favorables a
aquesta compareixença perquè es puguin donar les
explicacions a totes les preguntes que hi pugui haver per part
dels diputats i diputades. Gràcies.

(La Sra. Vicepresidenta substitueix la Sra. Presidenta en
la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra Martín. A continuació té el torn de paraula pel
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, la Sra. Patricia Font...
no?...

(Remor de veus)

... ai, no!, no hi són, no, no, no hi són, és veritat, perdó. En
aquest moment MÉS per Mallorca no hi és, llavors és absent.

El representant del Grup Parlamentari VOX també es troba
absent.

Llavors és el torn en aquest moment del representant d’El
Pi Proposta per les Illes, el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, presidenta. El nostre grup parlamentari
donarà suport a la compareixença, sempre en virtut del
principi de transparència, i sobretot consideram la part més
interessant que expliqui el grau d’execució i el moment
d’execució dels projectes de l’impost de turisme. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. A continuació és el torn de
paraula de la representant del Grup Parlamentari Mixt, ara sí,
de la Sra. Font.
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LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies. Nosaltres també votarem a favor, creiem que
qualsevol compareixença per donar explicacions sempre són
positives. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Font. I per últim té el torn de paraula
el representant del Grup Parlamentari Socialista, la Sra. Pilar
Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, des del Grup
Parlamentari Socialista també votarem a favor de la
compareixença del director de l’AETIB, perquè consideram
que qualsevol explicació que pugui donar el Govern és positiva
de cara a aquest parlament i a tota la ciutadania.

Vull fer un incís, que ha fet referència la portaveu del
Partit Popular, no és l’ecotaxa, no es vendrà a parlar de
projectes d’ecotaxa, l’ecotaxa no existeix, vendran a parlar de
l’impost sobre estades turístiques, l’impost del turisme
sostenible, simplement només volia fer aquest incís.

Gràcies, bon dia.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sansó. Llavors acabat el debat passam
a votar el RGE núm. 7700/19. 

Vots a favor? Aprovat per unanimitat.

En conseqüència s’acorda de recaptar la compareixença
urgent del director de l’Agència d’Estratègia Turística de les
Illes Balears per tal d’informar sobre els projectes a càrrec de
l’ITS.

A continuació passem al segon punt de l’ordre del dia
relatiu al debat i votació de les proposicions no de llei RGE
núm. 7689/19 i RGE núm. 7734/19.

II.1) Proposició no de ll e i  RGE núm. 7689/19,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a la
revisió del traspàs de promoció turística.

 Començam amb el debat i votació de la Proposició no de
llei RGE núm. 7689/19, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a la revisió del traspàs de promoció turística.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula la Sra. Salomé Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, el traspàs del cost efectiu de
la promoció turística ha estat una demanda històrica des de les
Illes, en general, i, en especial, de les illes menors, Menorca,

Eivissa i Formentera, tant des del sector turístic com des dels
consells insulars. El motiu era millorar el posicionament de
cadascuna de les marques, la diversificació i especificació,
especialització en base a la identitat de cadascuna de les Illes
i a partir d’aquí generar un producte especial i, sobretot,
obtenir agilitat, eficàcia i eficiència en la gestió, si un sap de
què pot disposar a principi d’any o abans que s’iniciï l’any pot
planificar, optimitzar el fons, cercar col·laboracions
publicoprivades i ser molt més efectiu i dirigir la seva acció
cap allò que necessita cadascuna de les illes i les marques. I
l’objectiu final lògicament era desestacionalitzar, centrar-nos
en la desestacionalització i la millora de la connectivitat.

Durant la legislatura 2011-2015, durant la pitjor crisi
econòmica que ha patit mai la comunitat es va precisament
complir el compromís d’efectuar aquest traspàs de funcions
i serveis en matèria de promoció turística. En aquell moment
l’illa d’Eivissa va acceptar el traspàs i al mateix temps
Mallorca, Menorca i Formentera no el van acceptar perquè van
considerar que no s’adaptaven a les necessitats reals de
cadascuna de les illes en aquell moment.

A la legislatura passada, 2017, es va tornar a fer el traspàs
a la resta dels consells insulars de les funcions i serveis en
matèria de promoció turística, recordarem que la proposta
aprovada pel Consell de Govern del traspàs era per un total de
6.677.993 de base i, a més a més, una dotació addicional de 7
milions d’euros per distribuir a les illes durant el període
2018-2022.

Des del Partit Popular sempre vam expressar que aquesta
proposta resultava, al nostre parer, del tot insuficient ja que no
reflectia les necessitats reals de les illes per desenvolupar una
promoció efectiva, a més a més de ser regressiva al llarg del
temps, és a dir, que en el 2022 les Illes rebran 1.400.000
euros manco dels que ja van rebre el 2018 pel mateix
concepte, i açò són dades objectives i considerem que no té
cap explicació.

He de dir que el sector turístic tampoc no va considerar
correcte aquesta dotació i fins i tot va posar de manifest que
considerava desproporcionat el 30% que quedava a l’ATB, ara
AETIB, per dur a terme únicament les feines d’estratègia
turística, i no va ser una queixa gratuïta, les partides
proposades anaven per davall de la quantitat que recollien ja
els convenis que se signaven entre Govern i consells insulars
abans del 2011, per diferents colors polítics de govern...
governs de diferents colors polítics, i del que va proposar el
2014-2015 el Partit Popular. 

Per tant, les necessitats cada vegada són més, la
competència d’altres destinacions de cada vegada és més i, per
tant, la promoció creiem que s’ha de viure com a un element
fonamental a l’engranatge del nostre èxit empresarial,
productiu, al seu conjunt i un element molt important per
poder definir i decidir quin turisme volem.

D’altra banda, amb la fallida de Thomas Cook ens hem vist
en la necessitat que les administracions prenguin mesures
extraordinàries per pal·liar aquests efectes negatius de la
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pèrdua de places aèries, turistes, conseqüència de pèrdues de
llocs de treball, tancament anticipat d’empreses i els
problemes de supervivència que açò provoca. S’han pres per
part del Govern balear algunes mesures en uns àmbits, però
creiem que falta un impuls important de cara a la promoció
turística per ocupar aquest espai que ha quedat buit... que ha
deixat buit la fallida de Thomas Cook.

Per tant, els dos punts que presentam creiem que, encara
que no siguin fàcils, però creiem que són necessaris i són de
justícia diguem, no?, i, per tant, en el primer punt demanam
que s’iniciï el procés de revisió a l’alça en el traspàs del cost
efectiu de les competències en promoció turística a les illes,
adequar-lo a les necessitats reals i després també que
s’efectuï, de manera extraordinària i urgent, la transferència de
fons addicionals finalistes als consells insulars destinats a
reforçar les accions promocionals que cadascú consideri, en
funció de les estratègies de cada marca i les necessitats per
afrontar les conseqüències de la fallida de Thomas Cook.

Com dic, consideram que és una proposta...

LA SRA. PRESIDENTA:

Té un minut.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

... que no és fàcil, però entenem que és assenyada i esperam el
seu suport. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Cabrera. A continuació, en el torn de
fixació , en primer lloc, tendrà el torn de paraula la
representant del Grup Parlamentari Unidas Podemos, la Sra.
Antònia Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. S’ha de treballar en promoció
turística i s’ha de treballar en moltes altres qüestions que
tenen a veure amb aquest sector productiu.

La representant del Partit Popular ha anomenat la fallida de
Thomas Cook, gràcies a la feina feta per Unides Podem, ahir
es va aprovar en el Congrés dels Diputats que no siguin 8, sinó
15, els milions que arribaran a la nostra comunitat autònoma,
perquè fem aquesta feina i la fem on l’hem de fer.

En aquest sentit nosaltres consideram, podem dir, que no
estam d’acord amb la proposta presentada pel Partit Popular,
pensam que l’enfocament ha de ser diferent i en aquest cas no
li donarem suport. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Martín. És el torn ara del representant
del Grup Parlamentari  Ciudadanos, el Sr. Marc Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, presidenta. Nosaltres sí donarem suport als dos
punts de la proposició no de llei presentada pel Partit Popular,
considerem que els consells insulars han de tenir una dotació
correcta per poder fer la promoció turística de les illes
corresponents.

I bé, tots coneixem que la fallida de Thomas Cook ha
afectat aquesta promoció, ha fet variar segurament l’estratègia
i que tot això ha d’estar dotat perquè els consells puguin actuar
d’una manera eficient perquè la temporada propera, doncs,
sigui com a mínim igual a la que hem tengut enguany.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pérez. A continuació, atès que MÉS
per Mallorca i VOX-Actua es troben absents, passarem el torn
de paraula a...

(Se sent una veu de fons que diu: “acaba d’entrar”)

Acaba d’entrar, vol intervenir? El representant de... sí? Li
donam la paraula llavors al representant de MÉS per Mallorca.

EL SR. MAS I TUGORES:

Bé, un poc aquesta proposició no de llei que planteja el
PP, de revisar les competències en promoció als consells, per
a mi té dues parts importants: una és que les competències als
consells qui va aconseguir que tots els consells les
acceptassin, amb partides més o manco acceptables, varen ser
els consellers Barceló i Busquets, a la passada legislatura,
perquè recordem que era un procés iniciat la legislatura 11-
15, que el PP només va aconseguir que Eivissa acceptàs
aquestes competències. Nosaltres entenem que és bo que els
consells tenguin les competències de promoció, entre d’altres
coses, i entenem que a dia d’avui si qualcú ha de demanar que
es revisin aquests traspassos han de ser els afectats, per tant
els consells.

Per una altra banda, parla de com afecta la caiguda de
Thomas Cook, i jo crec que en la caiguda de Thomas Cook el
Govern de les Illes Balears ha posat damunt la taula tota una
sèrie d’actuacions, sobretot dirigides a emprenedors,
autònoms i treballadors, que són adequades i encertades, i els
consells han posat en marxa tota una sèrie d’actuacions de
promoció; de fet, per exemple, el Consell de Mallorca
anunciava uns 1.000 milions d’euros o no ho sé..., no, una
partida, eh?, 10 milions, 10 milions...

(Remor de veus)

..., no, no, ho anunciava la presidenta, al cap de poc temps de
la caiguda de Thomas Cook anunciava una partida important de
promoció per a precisament pal·liar els efectes aquests.

Nosaltres entenem que a dia d’avui, tal com estan les
coses, les actuacions fetes tant per part del consell com per
part del Govern són encertades, són les adequades, són les que
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es necessiten i que si qualcú ha de demanar la revisió de les
competències han de ser els propis consells, d’acord
evidentment amb el Govern. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mas. A continuació passem el torn de
paraula al representant del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes, el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Demanam al Grup
proposant que accepti la votació separada dels dos punts. 

En relació amb el primer punt, no li podem donar suport,
ens abstendríem, perquè efectivament sempre volem més
recursos econòmics, això totes les administracions voldrien
tenir més doblers per fer coses i per gestionar les seves
competències, però també és evident que aquí es va produir un
acord entre els consells i el Govern i, per tant, la competència
es va transferir, va ser assumida i, en principi, la dotació
econòmica es va considerar adequada. Tot es pot revisar i per
això ens abstendrem, perquè evidentment nosaltres estam
d’acord que la promoció turística és fonamental per al
funcionament econòmic de les Illes Balears. 

Al segon punt li donaríem suport, perquè efectivament és
una situació extraordinària que requereix mesures
extraordinàries. El Govern de les Illes Balears n’ha pres
algunes? Certament, i amb moltes de les mesures preses
estam d’acord, ara bé, no vol dir que això siguin les úniques
mesures que es puguin emprendre. Crec que fer també un
esforç en promoció turística des de la crisi de Thomas Cook
també correspon, també és pertinent i, per tant, ens sembla bé
la proposta del Partit Popular a aquest efecte.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. A continuació té el torn de
paraula la representant del Grup Parlamentari Mixt, la Sra.
Patricia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en el nou traspàs que es va fer
de promoció turística es va augmentar el finançament un
27,7% respecte de la proposta del PP que es va rebutjar el
2015, que recordem que era de 893.000 euros. Es parteix amb
1,5 milions d’euros als quals s’ha d’afegir la quantitat no
condicionada de 250.000 euros anuals, acordats a través de la
Llei de finançament dels consells.

També s’ha mantingut la partida que fins abans del traspàs
es destinava al Consell Insular de Menorca, per cert, tal i com
va demanar el PP en el seu moment, d’aquesta manera la
quantitat puja a 3 milions. Es va incloure també la variable de

territori protegit que compensa altres variables no tan
favorables per a Menorca, com és la població.

Any 2019, 3,7 milions destinats a promoció turística, és
a dir, un 60% més que el 2017. I cal recordar que el 2018,
Foment del Turisme de Menorca va aprovar el seu pressupost
amb l’abstenció del PP, açò pel que fa al primer punt. 

Al segon punt, també hi votarem en contra, pensam, com
ja s’ha comentat prèviament, que tant el GOIB com el Govern
d’Espanya han fet actuacions per tal de pal·liar els efectes als
treballadors on nosaltres realment pensam que feia falta
actuar.

I respecte de..., bé, a més a més, el mercat ja s’encarrega
de recol·locar, a través d’altres majoristes de viatges, de fet,
el primer de novembre va sortir publicada la notícia que el
grup xinès Fosun havia comprat la marca Thomas Cook, i jo
em deman, no és així com funciona el mercat capitalista? De
tota manera, també crec que la fallida de Thomas Cook ha
posat al descobert modes de negoci antiquats i, com sempre,
davant d’una crisi sempre s’hi pot veure una oportunitat de
replantejar-nos els models que tenim actualment.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA.

Moltes gràcies, Sra. Font. Per últim, té el torn de paraula
la representant del Grup Parlamentari Socialista la Sra. Pilar....

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

No, intervindré..., intervindré..., presidenta, intervindré jo,
d’acord? Bé, pel que fa al primer punt de la PNL he de dir que
la transferència de promoció turística que es va fer la passada
legislatura va ser justa, equitativa i negociada; aquesta va ser la
gran diferència entre el Partit Popular, el seu decret, i
nosaltres, perquè entre el Partit Popular ni tan sols es varen
posar d’acord amb ells mateixos. A la legislatura 2011-2015
tant el Govern com els consells eren del mateix color. I
malgrat que els pesi, ha estat un govern d’esquerres qui va
tancar aquest acord que va culminar amb una aspiració
històrica.

I els números són claríssims si ho comparam amb el
decret del Partit Popular que tenia previst en relació amb el
que nosaltres vàrem fer, Eivissa augmenta un 24,61%,
Menorca un 30,58% i Formentera un 16,34%.

La Sra. Cabrera ha parlat d’unes quantitats addicionals que
estaven previstes, que evidentment el PP ho ha utilitzat de
manera perversa, perquè quan érem prop de les eleccions no
deixaven clar si consolidava o no consolidava, però quan varen
passar a l’oposició resulta que consolidava. El cert és que en
el decret i en la literalitat del decret, en cap moment no es diu
que aquestes quantitats consolidassin. És més, quan aquest
traspàs es va dur als diferents consells insulars, li he de
recordar que el Partit Popular en alguns es va abstenir i fins i
tot en algun consell insular va votar favorablement. 
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Per tant, la passada legislatura vàrem complir un dels grans
compromisos de la legislatura i demostràrem amb fets
l’aposta ferma del Govern per desenvolupar el que estableix
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears. És més, es va
aconseguir no només fer el traspàs al Consell de Mallorca,
Menorca i Formentera, sinó que també es va revisar al mateix
temps el Consell d’Eivissa, per tal de preservar l’homogeneïtat
de les competències pròpies dels consells insulars en matèria
de promoció turística. I per primera vegada es va aconseguir
un acord global, que es va signar amb el Govern i els quatre
consells insulars. I aquest acord evidentment es va emmarar
dins un procés de cohesió de les Illes Balears i, a més,
s’articula dins el model de federalisme interior, provinent de
l’esperit també del mateix Estatut de les Illes Balears. A la
passada legislatura no només es va fer aquest traspàs, se’n
varen fer molts d’altres.

Per tant, a nosaltres en aquests moments ens sembla un
despropòsit plantejar que es revisi a l’alça. De fet, ahir hi va
haver una Conferència de Presidents i a la Conferència de
Presidents cap dels presidents dels consells insulars no va
demanar que es fes aquesta revisió.

Pel que fa al punt 2, dir que el Govern ha actuat de forma
àgil, ha actuat de forma eficaç i eficient per donar resposta a
la fallida del majorista de viatges Thomas Cook. En primer
lloc, mitjançant l’aprovació del Decret lle i sobre els fons
econòmics destinats a protegir en primera instància els
treballadors i treballadores; llavors s’ha establert una
subvenció de 3 milions d’euros, segmentada en diferents parts,
unes destinades a establiments d’allotjaments turístics,
d’altres a empreses de distribució i de transport; i el Govern
de l’Estat, tot i estar en funcions, també ha tirat endavant
reivindicacions d’aquest Govern i s’han posat 8 milions
d’inversió en infraestructura turística, que també és molt
important, sobretot per a aquelles zones madures o zones que
són estratègiques.

A part d’això també podríem parlar del fons ICO, que
evidentment va ser present a la fira de la World Travel Market,
on es varen promocionar les Balears com a destinació
turística, i que, evidentment, actualment els consells insulars
tenen la potestat de la funció de la promoció turística i en
aquest cas aquests poden decidir sense interferència del
Govern, l’àmbit i l’exercici de les seves competències i amb
els seus propis recursos on destinar la seva acció política.

Per tant, les seves peticions no es corresponen amb la
realitat, de fet em consta...

LA SRA. PRESIDENTA:

Li queda un minut.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

... -ai, disculpi-, em consta que ja hi ha consells que,
efectivament, inverteixen en temes de... o donen un major
impuls als temes de promoció, i amb els termes establerts a
la proposició no de llei no donaríem suport a la proposta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Gamundí. Té la paraula ara per
contradiccions, per part del grup proposant, la representant del
Grup Parlamentari Popular, la Sra. Salomé Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gràcies, presidenta. És una llàstima que no abordin aquesta
proposta en positiu, que no vulguin fer un vot favorable en
defensa dels interessos de les illes i apostar decididament pel
turisme.

Però bé, no és una novetat, els partits que no ens votaran a
favor, en principi veiem que habitualment tenen un discurs
cercant excuses per no impulsar mesures en aquest sentit. Per
tant, és igual, nosaltres consideram que les administracions
han de continuar fent feina per estar a l’alçada de la feina del
sector privat, s’ha de donar seguretat jurídica, s’han de prendre
mesures estructurals, s’ha d’invertir en zones turístiques, s’ha
de generar demanda i la promoció turística no és una
excepció.

Però la veritat, com he dit abans, veiem que aquest Govern
balear, els partits que li donen suport o que el conformen, no
aposten pel turisme, no hi creuen i prenen mesures i
polítiques limitadores i no facilitadores per al sector; llancen
missatges en contra del turisme; frivolitzen amb la
importància del sector turístic, que és responsable de 150
milions de llocs de feina a Balears i del 45% del PIB. Per tant,
en aquest sentit, ho lamentam.

Agraïm el vot favorable i aclarir un parell de coses. 

Respecte del tema del traspàs de promoció turística, e l
Partit Popular va fer la proposta que vostès diuen que no està
consolidat, és fals, està consolidat i les xifres es poden
demostrar. La partida del Partit Popular (...) per al 2020, la
diferència que hi hauria si s’hagués fet el traspàs amb el Partit
Popular seria de 5,5 milions més cap a les illes que el que
rebran el 2020, i açò es pot demostrar amb xifres, vostès
poden dir el que vulguin, però es pot demostrar en xifres. I, a
més a més, el traspàs de promoció turística que van fer vostès
va per davall dels convenis que es feien abans del 2011 i de la
proposta del Partit Popular. 

I, a més a més, li dic, és regressiva, que açò no s’entén de
cap de les maneres, que els consells insulars hagin acceptat un
traspàs de competències que ve mal dotat i, a més a més, ve
regressiu; és a dir, que cada any es cobra menys. I açò té una
única explicació, que vostès parlen d’una unitat i d’aconseguir
un acord global; aquí hi ha un acord de color polític, no hi ha
un acord de defensar els interessos dels menorquins, dels
eivissencs, dels formenterencs i dels mallorquins. I açò és
l’única explicació que hi ha, que vostès han aconseguit un
acord que tothom ha callat, els consells insulars han assumit
el que ha dit el Govern balear i no han aixecat cap per defensar
els interessos dels menorquins per un tema partidista. I açò és
molt greu senyors que conformen els partits del Govern.
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Creiem que el Govern té l’obligació de ser sensible amb
les diferents necessitats dels consells insulars i açò és una
petició assenyada, és una petició que vostès segur que dins les
seves converses internes ho veuen igual que nosaltres, el que
passa és que evidentment no és una cosa que puguin
externalitzar. I consideram, torn dir, que poca feina han fet en
el tema de Thomas Cook, han fet mesures de cara als temes
d’assistir els treballadors, la qual cosa està molt bé, una sèrie
de crèdits, que açò també està molt bé, però mesures per
pal·liar el buit que ha deixat Thomas Cook i els problemes de
promoció turística que tindrà de cara al futur i els problemes
de connectivitat que ha generat la fallida de Thomas Cook,
sobre això no hi ha hagut una acció decidida, 1,1 milions de
l’ITS, no li diré ecotaxa, de l’ITS, i prou, no hi ha hagut cap
impuls més. Açò consideram que no és suficient, que és prou
deficient i que demostra...

LA SRA. PRESIDENTA:

Un minut.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

... -insistesc-, una vegada més que l’aposta que té el Govern
balear de cara a la defensa i l’impuls del turisme, com el
principal motor econòmic que estira de la resta moltes
vegades, és prou precari.

Per tant, insistim, és una llàstima, agraïm, insistesc, els
vots favorables als punts, acceptam la votació per separat.
Però vull insistir en què la partida i la feina que es va fer per
part del Partit Popular en el traspàs va ser coherent, perquè
fins i tot les institucions del mateix color polític van
considerar per sobre dels interessos dels menorquins i dels
mallorquins i dels formenterers, per sobre de l’interès
partidista d’estar d’acord de cara a la galeria. Per tant, açò és
molt més important que una altra cosa.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Cabrera. Acabat el debat, passarem a
votar la Proposició no de llei RGE núm. 7689/19 i votarem
els dos punts per separat, perquè la representant del Grup
Popular ha dit que acceptava la votació per separat.

Passem a la votació del punt 1.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Sr. Secretari?

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor, 7 en contra, 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Queda rebutjat el punt 1.

Passarem ara a la votació del punt 2.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor, 7 en contra, cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Queda rebutjat també el segon punt.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 7689/19, relativa a la revisió del traspàs de
promoció turística.

II.2) Proposici ó  no de llei RGE núm 7734/19,
presentada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes Balears, relativa a fixació d’uns criteris objectius
d’assignació dels fons de l ’i mpost sobre estades
turístiques i canvi del paper de la Comissió d’impuls del
turisme sostenible.

Seguim la sessió amb el debat i votació de la proposició no
de llei RGE núm. 7734/19, presentada pel Grup Parlamentari
El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a la fixació d’uns
criteris d’assignació dels fons de l’impost sobre estades
turístiques i canvi del paper de la Comissió d’impuls del
turisme sostenible.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears té la paraula el diputat e l Sr.
Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Com és públic, notori i
conegut per a tothom, la Llei 2/2016 va crear l’impost sobre
estades turístiques a les Illes Balears, aquesta llei preveu la
creació d’un fons per afavorir el turisme sostenible, fons que
es nodreix de la recaptació total de l’impost sobre estades
turístiques a les Illes Balears. Existeix en aquesta llei una
sèrie de finalitats a les quals s’han de dedicar els doblers que
integren aquests fons.

L’elecció dels projectes a finançar a través d’aquest fons,
d’acord amb aquestes finalitats, correspon en un primer terme
a la Comissió d’impuls del turisme sostenible, que també crea
aquesta llei.

L’experiència acumulada d’aquests anys de funcionament
del fons i de la comissió no és satisfactòria, en la nostra
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opinió, i no és satisfactòria, en gran part, perquè el Govern de
les Illes Balears disposa d’una majoria total dins la comissió,
aprova els projectes que consideren fent ús de la seva majoria
i de la seva discrecionalitat, i provoca que moltes
administracions, especialment els ajuntaments, hagin fet un
esforç de redacció de projectes, de presentació a les
convocatòries corresponents i queden sempre exclosos del
finançament dels projectes. Això no només afecta els
ajuntaments, també hi ha multitud d’entitats privades que
participen en aquesta comissió, hotelers, grups ecologistes,
etc ., que tampoc no estan contents de com funciona el
repartiment d’aquests fons i l’elecció de projectes.

Per tant, davant aquesta insatisfacció que, ja dic, no només
és d’aquest grup parlamentari, sinó que és molt més general i
va molt més enllà d’aquest grup parlamentari, el que proposam
és que es produeixi un canvi normatiu per establir criteris
objectius en l’elecció dels projectes finançats, per afavorir la
transparència i per afavorir que cada operador jurídic sàpiga a
què s’ha d’atendre en cada convocatòria, cosa que en aquest
moment no passa.

Criteris objectius? Proposam que se n’estudiïn alguns, no
vol dir que aquests siguin els únics, o no vol dir que aquests
siguin els determinants, però pensam que sí hem de donar
alguns criteris que podrien servir per establir aquesta
objectivitat mínima a l’hora de fer les convocatòries de
l’impost de turisme sostenible. Per exemple, l’establiment
d’un percentatge mínim de recursos dedicats a projectes
presentats per l’ajuntament, no hem volgut fixar un
percentatge concret perquè el que volem és que sigui una
proposta oberta perquè el Govern de les Illes Balears i el
Parlament de les Illes Balears, en el seu cas, acabin d’afinar el
percentatge, però sí que, com a mínim, es pugui establir un
mínim de doblers que aniran a projectes presentats pels
ajuntaments. 

També hem volgut posar un percentatge mínim, tampoc
l’hem volgut fixar, perquè es financin projectes en relació amb
la zona turística que ha generat els recursos, perquè si no hi ha
zones turístiques que fan un esforç econòmic, que generen uns
doblers de recaptació i que no veuen cap projecte, cap inversió
com a compensació a aquest esforç. I per tant, els clients es
demanen què es fa amb els doblers que han abonat.

I un tercer criteri objectiu que proposam, que es prioritzi
i es posi un percentatge mínim de la finalitat fonamental
d’aquest impost, que és una finalitat mediambiental: protecció,
preservació, modernització del medi natural, rural, agrari i
marí. Pensam que si aquesta finalitat...

LA SRA. PRESIDENTA:

Un minut.

EL SR. MELIÀ I QUES:

... fonamental tengués un mínim, no l’hem volgut determinar,
però posem un 25, un 30%, almanco garantiríem que una bona
part de l’impost anàs per a la finalitat bàsica, perquè si no les

finalitats de la llei han quedat tan amples que al final tot hi cap,
i veiem com es financen a través d’aquest impost la realització
d’habitatges de protecció oficial, evidentment estam d’acord
que es facin habitatges de protecció oficial, però la veritat és
que no té una vinculació directa amb les externalitats
negatives, fruit del turisme, i altres inversions, com el metro
al Parc BIT, etc. Al final es reconverteix en una manera de
finançar la despesa ordinària de l’administració general de la
comunitat autònoma i, evidentment, aquesta no és la finalitat
de l’impost.

Per tant, pensam que a través d’aquests tres criteris
objectius, que, ja dic, no són exclusius, en podríem posar
altres, almanco podrien garantir i fer una ordenació més
assenyada sobre a què es dedicaran els recursos.

Finalment la nostra proposta també planteja la modificació
del funcionament de la Comissió d’impuls de turisme
sostenible, per què? Perquè el Govern de les Illes Balears
necessiti el suport de les associacions i altres administracions
que tenen presència a la comissió per aprovar els projectes,
perquè si no el Govern exerceix una espècie de rodillo dins la
comissió...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant per favor.

EL SR. MELIÀ I QUES:

..., té majoria i al final tria els projectes que vulgui. I,
evidentment, això no és el consens, volem una clàusula que
garanteixi el consens dins la comissió.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Ara en torn de fixació de posicions té
el torn de paraula la representant del Grup Parlamentari
Popular, la Sra. Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gràcies, presidenta. Bé, nosaltres, inicialment, dir que
farem un vot favorable perquè entenem que és una proposta
assenyada i, a més a més, amb el context que tenim de la
situació que vivim amb el repartiment de l’ITS, el darrer, i els
tres que hi ha, en definitiva. Són temes en què coincidim
denunciar, que es perd finançament, es financen projectes que
es deixen de finançar amb uns altres fons que han de venir
d’altres administracions, que són projectes inadequats, que hi
ha una lentitud en la seva execució. Hi ha un menyspreu als
ajuntaments que consideram que és inacceptable. I, a més a
més, s’afegeix aquest ús pervers, que al nostre parer es fa amb
el tema de l’ITS, per quadrar el pressupost d’enguany.

Falta consens en el darrer repartiment a la mateixa
comissió, per tant, hi ha una situació d’indignació
generalitzada. I veiem que no es prioritzen els temes
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mediambientals i turístics. Per tant, com he dit, faríem una
votació a favor.

Respecte del punt 1 , fer una valoració que tal vegada
consideram que seria bo afegir una esmena in voce, en el
sentit d’afegir, a més a més, en el consens aquest entre
consells i la FEM, agents econòmics i socials, perquè pensam
que ajudaria a donar un poc més de pluralitat. Proposaríem
aquesta esmena in voce.

En el punt 2 consideraríem també que és correcte dur a
terme aquests estudis alternatius perquè donin resposta a la
societat i s’ajusti precisament a l’esperit de la llei.

I precisament en aquest sentit en el punt darrer, en el punt
c), consideram que també estaria bé al final del paràgraf també
una altra esmena in voce que digués “i el foment del turisme
sostenible”, si ho consideren adient.

I el punt tercer doncs també consideram que és
correctíssim, en el sentit que bé, la comissió, el Govern ha fet
valer la seva majoria per impulsar els projectes que ells
necessitaven per poder acabar de quadrar el pressupost, sense
tenir en compte els vots en contra i la manca de consens que
hi ha hagut en aquest sentit.

Per tant, com he dit, deixaria al seu criteri si s’accepten
aquestes dues esmenes in voce o no. En qualsevol cas
votaríem a favor. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Cabrera. És el torn ara del Grup
Parlamentari Unidas Podemos, la Sra. Antònia Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta. Bé, el nostre grup polític considera
que una modificació de la comissió i de les qüestions que es
recullen dins aquesta PNL, haurien d’implicar una modificació
de llei, amb una feina de més calat de la que es proposa en
aquests moments. Per tant, per la nostra part no donaríem
suport a aquesta PNL i, bé, podem encetar, si de cas, el camí,
fer feina plegats per millorar l’ITS, perquè al final és una
qüestió que ens interessa a totes i a tots i aniria en benefici
d’aquesta comunitat, però pensam que hauria de ser via
modificació de la llei. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Martín. És el torn ara del representant
del Grup Parlamentari Ciudadanos, el Sr. Marc Pérez.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, presidenta. El Grup Parlamentari Ciutadans no
estem d’acord amb la implantació de l’impost de l’ITS, i
encara menys d’acord quan es van doblar a la temporada
passada els seus imports. I més, sabent que es fa un ús pervers
d’aquest impost, que realment és un frau tant per als turistes

que paguen pensant que estan finançant millores per al medi
ambient com per als empresaris que estan recaptant aquest
impost que tampoc no veuen com el benefici d’aquesta feina
repercuteix positivament al seu entorn.

Què fa el Govern? Idò utilitzar aquest impost com a calaix
de sastre per posar diners en partides que ja havia acordat,
però que no tenien suport econòmic i que, per tant, no s’ajusta
a la finalitat... a la filosofia que tenia aquest impost; aplicar
partides a la Caixa de Música, al metro, a habitatges de
protecció oficial no té, per molt que es vulgui justificar, cap
mena de finalitat mediambiental.

Per tant, votarem a favor d’aquesta proposició no de llei
presentada pel partit El Pi i sobretot volem recalcar que les
decisions que prengui la comissió idò derivin del consens.

Per tant, considerem molt important aquest tercer punt
perquè, ja que és un impost que redueix la competitivitat del
nostre sector turístic, com a mínim que tinguin veu i vot real
en la decisió final sobre a quins projectes va destinada la
recaptació d’aquest impost.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. És el torn ara del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr. Joan Josep Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Bon dia, gràcies, presidenta. Ja a la legislatura 1999-2003
quan es va intentar posar en marxa una taxa, que en aquells
moments es va anomenar ecotaxa, hi va haver debat,
controvèrsia tan en l’aplicació com en la destinació del que es
recaptàs. Això mateix va passar a la legislatura passada quan es
va plantejar l’ITS, i cada any, a l’hora de decidir els projectes
que són finançats, hi ha hagut discussió, debat, controvèrsia,
etc . I, és clar, com que és un impost finalista que cada any
s’han de triar els projectes, cada any tendrem projectes
interessants que quedaran fora.

 A dia d’avui hi ha criteris objectius, el que passa és que el
problema és que hi ha més projectes que euros i, com que hi
ha més projectes que euros, tothom es pensa que el seu
projecte és el millor, tots els que presenten projectes es
pensen que el seu projecte és el millor. Per això hi ha una
comissió que decideix en funció de les necessitats  i les
prioritats de cada moment.

El Pi ens du una vegada rere l’altra el tema aquest que s’ha
de gastar on es recapta, és un dels punts que du a la proposició.
Els turistes de cada vegada es mouen més, es mouen més per
tot, per tant, la petjada que deixen no només és on pernocten,
és per totes les illes, per tot.

És un impost autonòmic, per tant correspon al Govern
decidir a cada moment, dins els paràmetres que li marca la
llei, si hi ha qualcú que troba que els projectes aprovats surten
dels paràmetres que marca la llei té els canals adequats per
denunciar-ho, és el Govern -com deia- a través de la comissió,
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qui ha de decidir a cada moment, amb els paràmetres que li
marca la llei, a quins projectes destina els euros.

És evident, després de quatre anys... després d’uns quants
anys que ens hem de mirar bé que..., o sigui, o tenir cada any
aquests problemes, cada any tenir aquesta controvèrsia i cada
any parlar durant uns quants mesos després que s’aprovin els
projectes, parlar durant uns quants mesos del tema, o veure si
acceptam o... ja d’una vegada tal i com està plantejat l’impost.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mas. És el torn ara de la representant
del Grup Parlamentari Mixt, la Sra. Patricia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Pel que fa al primer punt, estam
d’acord a redefinir què es pot finançar, acotar-ho i concretar-
ho, per açò ens sembla bé que es revisi la llei, però no estam
d’acord amb el que entén El Pi per criteris objectius, i que
ampliaré en el segon punt, per aquest motiu ens abstindrem al
primer punt.

Segon, els dos primers criteris poden ser objectius, però
no són objectius pel que fa a la matèria, sinó pel que fa a qui
gasta o a qui ingressa i creiem que açò és incompatible amb la
filosofia de l’impost. Nosaltres creiem que els criteris
objectius han de referir-se al què, quines actuacions o quin
tipus d’actuació volem finançar amb l’ITS, i no referir-se a on
s’ha ingressat o a qui farà la despesa, aquest on o aquest qui
van en contra de la filosofia de l’impost, per la qual cosa en
aquest sentit votarem en contra.

I el tercer punt, ens semblaria bé que es redefinís la
composició de la comissió i que es disminuís el pes del
Govern, però tampoc no volem que aquesta comissió es
converteixi en una repartidora, i l’ampli consens pot conduir
a fer lots que acontentin cada uns dels agents presents i que
s’acabin finançant petits projectes quan la idea seria que l’ITS
servís per desenvolupar grans projectes estratègics per als
quals serà difícil trobar finançament al pressupost ordinari.

Creiem que aquest tema s’ha de replantejar en una
modificació  de la llei que és el que ens proposa al primer
punt. Hi votarem en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Font. Ja per últim és el torn de la
representant del Grup Parlamentari Socialista, la Sra. Pilar
Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Melià, nosaltres som el poder
legislatiu, per tant, tenim potestat que si veiem que una norma
no s’ajusta a la realitat, que si una norma no ens agrada des
d’aquí podem plantejar aquesta modificació, i vostè en aquesta
proposició no de llei planteja o insta el Govern de les Illes

Balears que dugui a terme aquesta modificació. Jo l’inst a
vostè, des del nostre grup instam el partit d’El Pi que presenti
una proposició de llei, es plantegi aquí una modificació i tots
els grups ens hi posicionarem. 

Presentant una proposició de llei, no una proposició no de
llei, es podrà parlar i negociar amb els ajuntaments, amb els
consells, amb les patronals dels sindicats, amb totes les parts
que cada grup consideri oportú. Per tant, es podria enriquir
aquest projecte que vostè proposa que faci el Govern. Si
vostès no estan d’acord amb aquesta llei presentin una
proposició de llei i llavors tots els grups ens posicionarem pel
que fa a la nostra posició.

Aquest impost és autonòmic i qui recapta és el Govern de
les Illes Balears, per tant, té dret a decidir on redistribueix els
ingressos obtinguts, a part els  estableix amb els criteris
establerts a la llei. 

Vostè al punt 3 diu que aquesta normativa ha de garantir
també un suport majoritari perquè puguin decidir més
directament o perquè el Govern no tengui capacitat de decidir
en aquests projectes, on invertir aquest projectes. Li he de dir
que jo crec que l’autonomia de les administracions ha de ser
que puguin invertir on considerin oportú segons els seus
ingressos. No crec que el Govern de les Illes Balears digui als
consells insulars ni als ajuntaments on han d’invertir els
ingressos de cadascuna de les administracions, per tant, crec
que l’autonomia en aquest cas és del Govern de les Illes
Balears, perquè parlam d’un impost autonòmic.

Pel que fa al primer punt, de consensuar els projectes amb
els membres de... els representants de la FELIB i dels consells
insulars, crec que s’han de negociar els projectes, ara bé, els
consells, cada consell i cada ajuntament mirarà pels interessos
de cadascun dels seus municipis i de les seves illes, i el
Govern de les Illes Balears ha de mirar pels interessos de tots
els ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears. Per tant, crec
que té una visió més global i més objectiva que puguin tenir
els organismes més petits, que crec i crec que així es fa, i em
consta que es fa, que sí es negocien els projectes amb la resta
d’administracions.

Vostè, en el segon punt, estableix el repartiment dels
ingressos de l’impost establint percentatges, un percentatge
mínim de recursos dedicats a projectes que presentin els
ajuntaments. En aquest cas no es podran fer objectes de gran
envergadura, perquè si s’ha de dedicar un tant per cent a uns
projectes concrets de cada ajuntament, s’haurà de renunciar a
projectes grans que puguin beneficiar les Illes, a tots els
ciutadans de les Illes, en general.

A més, vostè parla com si els ajuntaments si es fa aquest
percentatge s’estableixen criteris més objectius, jo no entenc
que siguin criteris més objectius quan cada ajuntament estirarà
perquè surtin els seus projectes, com passa ara.

Després, també demana un percentatge mínim de
recaptació a la zona turística que més recapta, això nosaltres
ho veiem molt injust perquè, com ha dit el Sr. Mas, la petjada
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turística no només es produeix on s’allotja el turista, més aviat
el contrari, el turista es passeja per tot i hi ha moltes zones
que no tenen..., bé, que no tenen allotjaments turístics que sí
que tenen molts de visitants. A Mallorca tenim l’exemple d’Es
Trenc o de la Serra de Tramuntana i els pobles de la Serra de
Tramuntana; a Eivissa tenim el parc natural de Ses Salines; a
Menorca S’Albufera d’Es Grau; a Formentera hi ha tots els
indrets, la majoria d’indrets que també hi ha una animalada de
turistes i tampoc no tenen allotjament turístic.

LA SRA. PRESIDENTA:

Trenta segons.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Per tant, en aquest sentit tampoc no podem estar d’acord. 

I insistesc, bé, nosaltres votarem en contra d’aquesta
proposició no de llei i consider que si vostès realment, que ho
duen cada vegada o cada cert temps duen un plantejament
d’aquest tipus, de modificar aquesta llei, els inst que presentin
una proposició de llei i es pugui discutir i no instar el Govern
que aplica una llei que està establerta i, a més, amb els criteris
-veig que no em queda temps-, però vostè diu que també
s’estableixi un percentatge mínim...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, per favor.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

... a projectes -ja acab, Sra. Presidenta- a projectes
mediambientals, quan la mateixa llei diu que en aquest impost
hi ha diferents criteris de repartiment, entre els quals hi ha la
millora de la formació i la desestacionalització, entre d’altres.
Per tant, el repartiment es fa segons  la llei. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Sansó. Ara ja té la paraula per contradiccions
el representant del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes, el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, presidenta. Agraïm el suport dels grups
parlamentaris que votaran favorablement la nostra proposta i
realment consideram patètics els arguments per votar-hi en
contra de la resta de partits. 

A MÉS per Menorca, m’agradaria saber si li aniria bé que
no s’invertís ni un euro a Menorca, perquè, com que no és
important on, no és important on, no importa invertir a
Menorca, perquè pot haver-hi projectes més importants. Bé
varen tenir cura a la llei de garantir que una part fos per a on,
fos a cada illa, bé se’n varen preocupar, i ara ens vénen amb
aquest argument. Per favor, per favor!

L’impost és una presa de pèl així com està el repartiment,
i si vostès no volen que sigui finalista i no volen que hi hagi
una comissió que participi de la selecció dels projectes, el
que han de fer és llevar el caràcter finalista i llevar la
comissió, i almanco no faran perdre el temps miserablement
als ajuntaments i a altres entitats. Perquè, Sr. Mas, és que
resulta que cap ajuntament no és capaç de fer un projecte
interessant, és impressionant, eh?, és impressionant que cap
ajuntament no sàpiga fer un projecte  interessant
mediambientalment, perquè sempre són exclosos. No deu ser
un problema de com estan fets els projectes ni de la seva
finalitat, sinó que hi ha un criteri d’eliminació dels projectes
dels ajuntaments; aquesta és la realitat.

Per tant, hi ha un criteri d’eliminar qui ha fet el projecte,
no l’objecte del projecte. No ens prenguin el pèl!, és que ens
prenen per beneits, això és així! Vostès han..., si ho han
explicitat, ho han dit públicament, que no finançaran cap
projecte de l’ajuntament per molt interessant que sigui, perquè
han cregut que el criteri de qui havia elaborat el projecte era
important. 

La zona on s’allotgen, els turistes es mouen. És clar que es
mouen, nosaltres..., no sé què entenen per un percentatge
mínim, un percentatge mínim no vol dir que tot l’impost es
dediqui a la zona on s’ha generat el recurs, vol dir que una part
es dediqui on la petjada es produeix amb més intensitat, que és
on s’allotgen, evidentment que és on es produeix amb més
intensitat.

Les lliçons que som davant d’un poder legislatiu, no, no,
això ja em sembla de pati d’escola. El Govern de les Illes
Balears té iniciativa legislativa? El Govern de les Illes Balears
no va impulsar aquest projecte de llei que es va convertir en la
Llei d’estades turístiques? Nosaltres ja en vàrem fer esmenes,
podem fer una proposició de llei, però si tanmateix vostès no
l’admetran ni a tràmit. Que es dediquen a fer-nos perdre el
temps quan vostès saben perfectament que no tenen cap
voluntat ni una política de canviar aquest sistema que és
absolutament insatisfactori per a les entitats socials i per als
ajuntaments?

La iniciativa que vostès haurien de tramitar és l’eliminació
del caràcter finalista de l’impost i l’eliminació de la comissió,
atès que no creuen en cap de les dues coses, atès que
tanmateix el Govern vol fer el que vulgui i ho vol dedicar a
totes les finalitats per tapar tots els forats pressupostaris que
tenen.

Efectivament, no acceptam com està plantejada la llei en
aquest moment, per això hi vàrem presentar esmenes i per
això continuarem fent feina per oposar-nos a aquesta situació.
Ens crida l’atenció que el Consell de Menorca manifesti en
ple la seva oposició a com es fan les coses, però aquí tanquin
files per protegir el Govern.

El que passa és que els doblers de l’impost de turisme
sostenible no s’inverteixen en matèria turística ni en matèria
mediambiental sinó que fugen en altres qüestions, evidentment
legítimes, evidentment importants, però que no haurien d’estar
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relacionades amb els doblers que es recapten a través
d’aquesta figura tributària. I vostès continuen erra que erra
creant aquesta insatisfacció a tots els operadors que participen
en aquesta comissió i a tots els operadors...

LA SRA. PRESIDENTA:

Un minut.

EL SR. MELIÀ I QUES:

... que presenten projectes. Crec que això és inacceptable i que
s’ho haurien de replantejar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. L’únic és que no ens ha deixat clar si
accepta les esmenes del Grup Parlamentari Popular i com
quedaria.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Bé, s’han d’acceptar per unanimitat i nosaltres no tenim
cap problema d’acceptar-les. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Perfecte. La votació es fa conjunta o per separat?

EL SR. MELIÀ I QUES:

Tampoc no tenim cap problema que es voti per separat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Com volen, per separat o conjunta? No ho sé. 

(Se sent una veu de fons que diu: “per separat”)

Per separat? Passem a votar, doncs. Començam la votació,
votam els diferents punts. 

Vots a favor del punt 1?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor, 6 en contra, 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA.

Passem ara a votar el punt número 2.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI.

7 vots a favor...

LA SRA. PRESIDENTA:

No.

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor, 7 en contra, cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passarem ara a votar el punt 3.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor, 7 en contra, cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. En conseqüència, queda rebutjada la
Proposició no de llei RGE núm. 7734/19, relativa a la fixació
d’uns criteris objectius d’assignació dels fons de l’impost
sobre estades turístiques i canvi del paper de la Comissió
d’impuls del turisme sostenible.

Volem aprofitar per felicitar la nostra presidenta de la
comissió, la Sra. Martín, és el seu aniversari, desitjam que
acabi de passar un bon dia.

I no havent més assumptes, s’aixeca la sessió.
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