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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, senyores i senyors diputats i personal de la
cambra. Començarem la sessió d’avui i, en primer lloc,
procedeix demanar si hi ha cap substitució per part dels grups
representats. No? Cap ni una?

Compareixença RGE núm. 7700/19, del Sr. Manuel
Porras Romero, director de l’Agènci a d’Estratègia
Turística de les Illes Balears, sol ·licitada pel Grup
Parlamentari Ciudadanos (article 46), pel procediment
d’urgència, i  aprovada a l a sessió de la Comissió de
Turisme i Treball el dia 29 de novembre del 2019, per tal
d’informar sobre els projectes a càrrec de l’ITS.

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui relatiu a la
compareixença del Sr. Manuel Porras Romero, director de
l’Agència d’Estratègia Turística de les Illes Balears,
sol·licitada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, mitjançant
escrit RGE núm. 7700/19, i aprovada a la sessió de la
comissió de dia 29 de novembre de 2019, per tal d’informar
sobre els projectes a càrrec de l’ITS. 

El desenvolupament de la sessió s’ajustarà a les regles
establertes en la Resolució de la Presidència, reguladora de
les compareixences, previstes en els apartats 3r i 4t, de
l’article 46, del Reglament d’aquest parlament. 

Assisteix el Sr. Manuel Porras Romero, com hem
comentat, director de l’Agència d’Estratègia Turística de les
Illes Balears, acompanyat de les següents persones, a qui don
la benvinguda, la directora general de Turisme, Sra. Rosa Ana
Morillo; el director adjunt de l’AETIB, el Sr. Vicenç Torres;
l’assessor tècnic, el Sr. Hugo Saenz, i l’assessor, Sr. Gabriel
Garcías.

Té la paraula el Sr. Manuel Porras per tal fer l’exposició
oral, sense limitació de temps. Gràcies.

EL SR. DIRECTOR DE L’AGÈNCIA D’ESTRATÈGIA
TURÍSTICA DE LES ILLES BALEARS (Manuel Porras i
Romero):

Muy buenos días a todos. Muy buenos días a todos, Sra.
presidenta. Señores y señoras diputados. 

Comparezco hoy aquí para dar cuenta de la labor realizada
desde la Agencia de la Estrategia Turística de Baleares, la
AETIB, en torno al impuesto del turismo sostenible así como
para informar de sus principales líneas de ejecución.

En agosto del año pasado recibí el encargo de dirigir la
AETIB y desde que tomé posesión de mi cargo he continuado
con las líneas marcadas desde principios de legislatura, que
forman parten de los Acords  de Bellver, y que están
claramente encaminadas a conseguir una serie de objetivos:
apostar por la calidad turística, crear sinergias con otros
sectores económicos, diseñar los planes de acción de la
AETIB que permitan crear estrategias turísticas orientadas a

posicionar y fortalecer a las Islas Baleares en los principales
mercados turísticos del mundo. 

Todo ello ha llevado a la agencia a ocupar un papel clave en
el turismo de las Islas Baleares. Sin ir más lejos, en el 2019
la AETIB participó en decenas de ferias de producto en el
exterior, tiene más de 500 empresas certificadas en el sistema
integral de calidad turística en destinos, SICTED; lanzó una
nueva edición del anuario del turismo así como estudios
específicos sobre mercados emisores y proyecciones sobre
ocupación y conectividad aérea. 

Al mismo tiempo la AETIB también ha participado en
proyectos europeos diversos y lo que es más importante, fruto
de la búsqueda de temporadas más largas y de potenciar la
actividad turística más allá de los meses de verano, un objetivo
capital a corto y medio plazo para Baleares ha desarrollado los
SET, los Segmentos Estratégicos de Turismo. Se trata de una 
iniciativa que desde el principio ha implicado al sector privado
y que sirve para definir una estrategia sólida y de cooperación
que permite el posicionamiento de cada producto turístico.
Actualmente las Islas Baleares contamos con ocho SET:
cultura, deportes, ecoturismo, gastronomía, lujo, turismo
activo, turismo de salud y bienestar y turismo MICE.
Actividades todas ellas que pueden tener un desarrollo y una
práctica perfecta todos los meses del año por lo que suponen
un reclamo perfecto para desestacionalizar. 

Como ustedes saben la AETIB es también la encargada de
gestionar y supervisar los fondos procedentes del impuesto de
turismo sostenible, ITS, que se aplica desde el 1 de julio de
2016 a todas las estancias en alojamientos turísticos reglados
de las Islas; concretamente es la Ley 2/2016 la que crea este
nuevo impuesto en las Islas Baleares. Es un impuesto finalista
destinado básicamente a inversiones vinculadas con el
desarrollo y la protección medioambiental y con el turismo
sostenible.

Con esta ley se creó también la Comisión de impulso del
turismo sostenible de las Islas Baleares, encargada de elaborar
un plan anual que fija los objetivos anuales prioritarios del
impuesto con criterios medioambientales. Mediante este plan
la comisión se encarga de analizar, valorar y seleccionar los
proyectos correspondientes a actuaciones que presenten las
administraciones y el resto de entidades que forman parte de
la comisión que son susceptibles de ser ejecutados con cargo
al fondo para favorecer el turismo sostenible. Gracias a esta
aportación se pueden realizar inversiones importantes con el
fin de compensar el impacto territorial y medioambiental del
turismo en Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. 

Como no podía ser de otra manera, todos los proyectos
que la comisión selecciona y aprueba para ser ejecutados con
fondos procedentes del ITS cumplen con los objetivos fijados
y marcados por la Ley que regula el impuesto sobre estancias
turísticas de Baleares, que son los siguientes: 

a) Protección, preservación, modernización y
recuperación del medio natural, rural, agrario y marino. 
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b) Fomento de la desestacionalización, creación y
activación de productos turísticos practicables en temporada
baja y promoción del turismo sostenible de temporada baja. 

c) Recuperación y rehabilitación del patrimonio histórico
y cultural. 

d) Impulso de proyectos de investigación científica,
desarrollo  e  innovación tecnológica que contribuyan a la
diversificación económica, la lucha contra el cambio
climático o relacionados con el ámbito turístico. 

e) Mejora de la formación y la calidad de la ocupación y
fomento de la ocupación en temporada baja.

f) Actuaciones en políticas de vivienda destinadas a
fomentar el acceso a la vivienda y especialmente el alquiler
social con criterios de sostenibilidad energética.

En la última convocatoria del ITS, objeto de esta
comparecencia, la comisión aprobó 68 proyectos nuevos para
ser financiados con 104,9 millones de euros que provienen de
la recaudación del impuesto del turismo sostenible del año
2018. De los 68 expedientes aprobados, 26 tendrán un
impacto directo o indirecto en todos los municipios de las
Islas, el 38,2%, y el 60% del presupuesto total asignado a esta
convocatoria se destina a medio ambiente, innovación y lucha
contra el cambio climático.

Con respecto a los proyectos aprobados en el P lan de
2019, el plenario de la comisión aprobó la financiación a
cargo del fondo de impulso de turismo sostenible de 68
proyectos nuevos, como he dicho, por importe de 104,93
millones de euros. Todos los consejos cuentan con proyectos
propios, así como el Ayuntamiento de Palma. 

Por objetivos prioritarios, los proyectos aprobados se
distribuyen de la siguiente manera. En el objetivo a), que,
como hemos dicho, es el de protección, preservación,
modernización y recuperación del medio natural, rural, agrario
y marino, 27 proyectos en total por un importe de 22,7
millones de euros. Me gustaría destacar aquí, importantes
inversiones en conservación del paisaje agrario, recuperación
de espacios degradados, retirada de residuos y emisarios
submarinos y depuradoras en todas las islas. Este apartado se
lleva el 36,3% de los proyectos aprobados y representa un
18,7% del presupuesto total.

Si unimos medio ambiente con temas de cambio climático,
están inmersas dentro del apartado d), tenemos que el 60% de
los proyectos aprobados van destinados a estas cuestiones, en
total 43,4 millones de euros. 

Al segundo objetivo, que es el fomento de la
desestacionalización, creación y activación de productos
turísticos practicados en temporada baja y promoción del
turismo sostenible y de temporada baja, 7 proyectos por un
importe de 14,02 millones de euros. A destacar el programa
de turismo social, el impulso y potenciación de la
conectividad aérea y la mejora de la competitividad del sector
turístico de Baleares tras la quiebra de Thomas Cook.

Al objetivo tercero, recuperación y rehabilitación del
patrimonio histórico y cultural, 6 proyectos por un importe de

10,5 millones de euros. Destacamos aquí 5 millones para
recuperar patrimonio público, como la compra de un solar en
Dalt Vila, o la rehabilitación del faro de Capdepera.

En el objetivo d), impulso de proyectos de investigación
científica, desarrollo e innovación tecnológica que
contribuyan a la diversificación económica y a la lucha contra
el cambio climático o relacionados con el ámbito turístico, 15
proyectos, por un importe de 20,3 millones de euros. A
destacar las comunidades de energías renovables en zonas
turísticas, proyecto de I+D y diversos proyectos científicos.

Qué decir que Baleares es una potencia mundial en know
how turístico y un referente entre los destinos competidores,
por ello  debe seguir estando a la vanguardia de todos los
modelos turísticos. Para lograrlo es vital la inversión en
proyectos de I+D+I, de ahí la importancia de actuaciones
como la de Intres, un proyecto de IDISBA de investigación e
innovación, así como otros de I+D con excelencia. 

Objetivo e), mejora de la formación y la calidad de la
ocupación y fomento de la ocupación en temporada baja, se
han destinado 5 proyectos por un importe de 9,99 millones de
euros. A destacar en este punto, la segunda fase del Centro de
formación profesional para embarcaciones náuticas, el Centro
integral de formación profesional de hostelería, o un Centro
integrado de formación profesional de reparaciones náuticas.
El principal activo de nuestras empresas turísticas es el capital
humano, tener trabajadores más cualificados significa tener un
sector turístico más productivo, eficiente y competitivo.

Y, por último, el objetivo f), 8 proyectos por un importe
de 27,58 millones de euros en actuaciones en políticas de
vivienda, destinadas a fomentar el acceso a la vivienda, y
especialmente el alquiler social con criterios de
sostenibilidad energética. En este punto destacar la promoción
de 170 viviendas protegidas en Mallorca, Menorca e Ibiza.

Si hablamos de la distribución por islas de los nuevos
proyectos, entre los proyectos nuevos hay 14 que prevén
inversiones en las diferentes islas, por un total de 21,6
millones de euros, 13,29 en Mallorca, 3,92 en Menorca, 3,13
en Ibiza y 1,03 para Formentera. Si a eso le sumamos los
importes de los proyectos propios y de los proyectos que son
para todas las islas o para varias islas, la inversión por las islas
destinadas a proyectos nuevos es la siguiente: en Mallorca,
una inversión de 49,13 millones de euros, 23 proyectos,
como, por ejemplo, uno de ellos la mejora del alumbrado de
la primera linea de la Playa de Palma. En Menorca, una
inversión total de 9,21 millones de euros, como, por ejemplo,
la conversión de las pedreres de Sa Ravall Vella d’Es Castell.
En Ibiza, una inversión de 8,81 millones de euros, 4
proyectos, como, por ejemplo, la nueva EDAR de Cala
Portinatx en Sant Joan de Labritja. En Formentera, una
inversión de 1,68 millones de euros, con un proyecto propio
que es la regulación de fondeos en S’Estany del Peix.

Como ya he comentado en esta misma intervención, la
Comisión de Impulso del Turismo Sostenible, a través de sus
órganos colegiados, es el órgano encargado de evaluar y
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seleccionar los proyectos susceptibles de recibir financiación
a cargo del Fondo de impulso del turismo sostenible. Esta
comisión está integrada por representantes del Govern, de los
consejos insulares, de la FELIB, de los agentes sociales y
económicos, de la UIB, del Consejo Agrario Interinsular y de
entidades sociales, culturales y medioambientales. 

Los proyectos a financiar con la recaudación del ITS del
2018 fueron aprobados por una amplia mayoría de los
miembros de la comisión, con sólo dos votos en contra y dos
abstenciones, lo que demuestra la transparencia realizada en
los criterios de selección, así como el cumplimiento íntegro
de las bases del ITS.

El ITS es una herramienta básica que Baleares tiene gracias
a los turistas que vienen, permite lograr un destino más
sostenible y en esta legislatura avanzaremos por ese camino
para que así sea. Desde su entrada en vigor el ITS ha servido
para impulsar más de 210 proyectos, con una financiación
superior a los 300 millones de euros. Estas actuaciones
permiten hacer infraestructuras necesarias para las islas y se
van a ejecutar todas las que ya han sido aprobadas y las que
serán aprobadas en el futuro sin excepción. Actualmente el
30% de los proyectos están ejecutados al cien por cien.
Muchos de los proyectos que se financian con el impuesto de
turismo sostenible son de carácter plurianual, esto significa
que no se ven sus resultados hasta su financiación y por eso
están en ejecución.

Además para realizar una mejor gestión del destino de los
fondos, se realiza un seguimiento trimestral por parte del
Govern de todos los proyectos, en el que se exponen todos los
problemas que afectan a su ejecución y cómo solucionarlos.
En esta linea, en la última convocatoria aprobada, se ha optado
por proyectos de infraestructuras necesarias para las islas, que
en la mayoría de las ocasiones requieren de más de un año,
para que sus resultados sean visibles al cien por cien.

Y sin más y agradeciendo a esta comisión y a todos sus
asistentes, la oportunidad de explicar el trabajo de la AETIB.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Porras. Procedeix ara a la suspensió de la
sessió per un temps màxim de 45 minuts, per tal que els grups
parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes o
observacions. Però entenc que tothom ha fet els deures i ja
estam preparats per poder fer les preguntes corresponents.

Llavors el director de l’AETIB pot contestar globalment
totes les preguntes o observacions, o bé contestar
individualment després de la intervenció de cada portaveu.

EL SR. DIRECTOR DE L’AGÈNCIA D’ESTRATÈGIA
TURÍSTICA DE LES ILLES BALEARS (Manuel Porras i
Romero):

Globalment.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, idò comença el Grup Parlamentari Ciudadanos, el Sr.
Marc Pérez té la paraula, per deu minuts.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, presidenta. Bueno, muchas gracias Sr. Porras y
a todo el equipo de la Conselleria de Turismo que hoy nos
acompaña.

Supongo que son conscientes de la responsabilidad que
supone su cargo en el sector básico de nuestra economía. Por
tanto, nosotros, como oposición, pues vamos a hacer una
oposición de control al Gobierno para que sus áreas estén lo
más vigiladas posible, para que no perdamos oportunidades ni
que los competidores se  puedan aprovechar de nuestra
desventaja competitiva.

Sr. Porras, vaya por delante que estamos en contra del
impuesto turístico sostenible, especialmente en temporada
baja. Consideramos que es un impuesto que afecta la
competitividad de nuestro producto turístico, pero, al estar en
vigor, nos corresponde controlar al Govern para que este
impuesto que pagan nuestros visitantes y los residentes
cuando usamos un hotel en nuestras islas, se gestione
ajustándose a la filosofía con el que fue creado.

El impuesto queda definido, como ha dicho, en la Ley
2/2016, de 30 de marzo, sobre estancias turísticas en las Illes
Balears y medidas de impulso del turismo sostenible. Y aquí
repito, medidas de impulso al turismo sostenible. En el
artículo se cita que la recaudación de este impuesto tiene
carácter finalista y que afecta íntegramente al fondo para
favorecer el turismo sostenible al que se refiere el artículo 19
de la presente ley, el artículo 19 que usted ha citado con todos
los puntos.

La definición de turismo sostenible, según la Organización
Mundial del Turismo es el turismo que tiene plenamente en
cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas,
sociales y medioambientales, para satisfacer las necesidades
de los visitantes, de la industria, del entorno y de las
comunidades anfitrionas. En este sentido, cuando se titula la
ley como medidas de impulso del turismo sostenible, se está
expresando que la recaudación del impuesto se destinará,
como es lógico, a proyectos orientados a minimizar el
impacto del turismo sobre el medio ambiente y sobre la
cultura local, al tiempo que contribuye a generar ingresos y
empleo para la población local. De hecho, en el citado artículo
19, en el que se definen posibles actuaciones, finaliza su
redactado con la siguiente indicación: “En el conjunto de estas
actuaciones se priorizarán los proyectos de carácter
medioambiental que formen parte del apartado a)”, y el
apartado a) hace referencia a protección, preservación,
modernización y recuperación del medio natural, rural, agrario
y marino.

Bien, en verano de 2018 y en primavera del 19 la
Conselleria de Turismo lanzó campañas destinadas a
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promocionar a nuestros clientes los beneficios y las
inversiones del ITS, pero de repente se dan cuenta de que los
gastos ocasionados por la mala gestión del Govern
comprometen los presupuestos, y de decide bloquear partidas,
un eufemismo para decir que se recorta, y es utiliza el dinero
ingresado por concepto del impuesto turístico sostenible para
otras finalidades.

¿En qué momento, Sr. Porras -usted dice que entró en
agosto-, decide el Govern romper el espíritu de la ley que
ustedes mismos redactaron y aprobaron y convertirla en un
cajón de sastre para tapar los agujeros debidos a la mala
gestión? ¿En qué momento deciden cargarse la transparencia,
dejando en blanco la web illessostenibles.travel? 

¿Qué opinaron los miembros de la Comissió d’Impuls de
Turisme Sostenible cuando les presentaron proyectos como
alargar el metro de la UIB al Parc Bit?; ¿y cuando les
presentaron proyectos como la Caja de Música o el
conservatorio de Maó?, porque recordemos que la comisión
está formada por 2 personas de la FELIB, 3 de Comisiones
Obreras, 3 de UGT, 4 de la CAEB, 2 de la PIMEM Baleares y
5 personas de entidades medioambientales, más 1 persona del
Consell Agrari Interinsular, pero todo este conjunto de
responsables está en minoría ante los miembros del Gobierno.
¿Pudieron opinar, o pasaron, como están haciendo, el rodillo,
tal como hicieron con del Decreto ley contra el turismo de
excesos, donde no permitieron a los grupos parlamentarios de
la oposición presentar mejoras al texto de ley? Porque,
además, los proyectos presentados se votaban en bloque, lo
que no permitía escoger entre los que se presentaban los que
interesaban. Usted ha dicho que el resultado de la votación fue
favorable a los proyectos presentados, pero es verdad que la
información que tuvieron los que votaban en ese momento era
únicamente el título del proyecto, el presupuesto, y además se
tenía que votar en bloque, con lo que demuestra una falta de
transparencia en este sentido.

Durante esta legislatura hemos hecho varias preguntas por
escrito a la conselleria sobre los proyectos asignados, sobre
el porcentaje de ejecución, sobre lo que recauda cada
municipio de Baleares a través del impuesto, sobre qué
acciones ha llevado el Govern para informar a las personas
usuarias de los establecimientos turísticos sobre el ITS, y
sobre si puede acreditar la conselleria que quien paga el
importe correspondiente al ITS sabe la finalidad de éste.
Efectivamente en estas dos últimas consultas no hemos tenido
respuesta, ya lo suponíamos. Los visitantes pagan el ITS pero
no están informados de la finalidad del impuestos que abonan
en los establecimientos donde pernoctan. Ni están informados
ni aprecian su utilidad.

Solicitamos por pregunta escrita a la conselleria conocer
el importe recaudado por cada municipio de Baleares del
impuesto turístico sostenible, porque ya hemos manifestado
en varias ocasiones, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos,
que consideramos que una parte o un porcentaje de la
recaudación del impuesto debería repartirse entre los
ayuntamientos de una manera proporcional a lo recaudado.
Pues bien, la respuesta de la conselleria fue que no dispone de

este dato, se desconoce lo ingresado por la Agencia Tributaria
de las Illes Balears en concepto de ITS en cada ayuntamiento.
Nos respondieron que la ATIB no discrimina la recaudación de
este impuesto por municipios, y hemos presentado por tanto
una proposición no de ley para instar al Govern a instar a la
Agencia Tributaria de las Islas Baleares para que calcule y nos
presente los datos de recaudación del impuesto segregado por
municipios.

De hecho, Sr. Porras, nos sorprende que desde la AETIB,
organismo que dirige, no se haya interesado por la
recaudación municipio por municipio del impuesto, porque
los ayuntamientos han sido los grandes ninguneados por la
gestión del impuesto de turismo sostenible, han sido los
grandes ninguneados por la AETIB, la agencia que usted dirige.
No olvidemos que los ayuntamientos también son
administración más cercana al turista. Si ustedes no tienen
intención de informar al visitante sobre el ITS permita a los
ayuntamientos, mediante una asignación en proporción a su
recaudación, realizar proyectos ajustados a la definición del
turismo sostenible, y promocionarlo a los visitantes que
pernoctan en sus municipios. Por lo menos tendríamos
turistas con información y comprobando en qué se gasta el
impuesto que abonan.

Sr. Porras, tras el traspaso de competencias de promoción
turística a los diferentes consejos, desde nuestro grupo
parlamentario consideramos que no tiene sentido mantener la
agencia como tal, consideramos que se debería derivar a un
departamento de la Conselleria de Turismo, porque..., bueno,
realmente el trabajo que hacen en la agencia, aparte de recoger
datos, que supongo que sí que se sigue haciendo, y que,
además, bueno, hacen el contacto con Turespaña, pues
desconocemos si hacen uso de estos datos, si exponen estos
datos y si los comparten con el sector.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Pérez, li queda un minutet.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

D’acord. Y hablando de datos, nos gustaría saber si han
empezado una campaña de estudio de los efectos que el
decreto  ley que se ha aprobado recientemente contra el
turismo de excesos ha producido en los mercados, porque los
mercados no están haciendo más en estas últimas semanas que
recibir impactos negativos de nuestras islas, impactos
negativos como que el Gobierno no apoya el turismo de todo
incluido, como que el Gobierno tiene dudas de si hay que
reformar y actualizar el aeropuerto de nuestras islas; sobre la
saturación, que en vez de buscar fórmulas para mejorarla pues
se acusa a los turistas que nos acompañan.

Bien, pues acabo...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, em sap greu (...)
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EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Me gustaría saber su opinión sobre si van a tratar estos
datos a partir de que se ha aprobado la ley contra el turismo de
excesos.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula la Sra. Salomé Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyores i senyors
diputats. Sr. Porras, acompanyants, tècnics i càrrecs, gràcies
per aquesta compareixença.

El Grup Parlamentari Ciudadanos va demanar aquesta
compareixença i va anar en el sentit dels grups, almanco del
nostre, davant la delicada situació que es va produir al darrer
repartiment de l’ITS de 2019, i des del grup parlamentari ja
vam manifestar el nostre desacord, i des de les diferents
institucions també hem duit iniciatives per tal de poder
reconduir aquesta situació d’aquest repartiment que vam
considerar que no era correcte. Finalment en els pressupostos
de 2019, sota el nostre punt de vista, va quedar clar que el
repartiment de 2019 va obeir a una necessitat del Govern
balear de composar el pressupost de 2020 davant les
retallades que havien de patir.

Dit això em permetrà que faci un petit històric del
posicionament del Partit Popular. Nosaltres sempre ens hem
manifestat en contra de la implantació de nous impostos en
general, i en concret en contra de l’impost de turisme
sostenible, i així ho hem manifestat, i més si s’empra com a
sistema regulador de l’arribada de turistes, sense prendre
altres mesures que impliquin la reconversió dels establiments
turístics, una aposta per la qualitat, incentivar la inversió, el
posicionament i la diferenciació, entre d’altres. I ens vam
manifestar en contra de la seva duplicitat, duplicació, quan no
feia ni un any que s’havia establert.

Tant en el moment de la seva creació com en el moment de
la seva duplicació, des del nostre grup, des de diverses
institucions, vam manifestar que era fonamental tenir estudis
adients per tal de valorar quines conseqüències tindrien
aquestes decisions sobre la societat i sobre l’economia, però
una vegada l’impost de turisme sostenible ja va ser aquí vam
intentar fer propostes en positiu per tal de considerar... que
vam considerar que millorarien la seva implantació, com per
exemple la referida al repartiment dels fons en base a la Llei
de finançament per illes, i que no afectés les persones que
s’havien de desplaçar per exemple per cas de malaltia o
esportistes, que no es veiessin afectats.

A dia d’avui hi ha projectes aprovats de cara a futur, com
vostè ha dit, temes plurianuals que és evident que blinden la
continuïtat de l’impost almanco per un temps. Per açò

nosaltres sempre -com dic- defensam que, a més a més, ja es
fa necessari fer nous plantejaments com per exemple la
bonificació del cent per cent en temporada baixa de l’impost,
llevar aquesta duplicació perquè consideram que és del tot
inacceptable i en el cas que es poguessin produir situacions de
decreixement econòmic o altra situació crítica eliminar-lo de
manera transitòria o totalment tal com ja el nostre  grup va
proposar en el cas de la fallida de Thomas Cook. 

Res a veure, el que acab de dir, amb el conflicte que es va
produir entre socis de govern quan el Sr. Negueruela va
proposar tornar l’ITS als hotelers com a conseqüència
d’aquesta fallida de Thomas Cook per donar liquiditat.
Finalment, bé, van tornar enrere, evidentment per un tema de
conflicte polític i de pacte i també temes jurídics.

Vull dir també que aquest és el tercer any que el
repartiment d’impost de turisme sostenible exclou el
municipalisme, ja ha fet un comentari el portaveu de
Ciudadanos. A més, ha de constatar-se que el procés d’elecció
d’aquests projectes que se subvencionen amb l’ITS ha estat
mancat de transparència i de consens, i no ho diu únicament el
Partit Popular.

A finals de l’any passat constatàvem també que el grau
d’execució dels projectes aprovats per ser finançats amb l’ITS
era d’un 9%, els executats, també queda en evidència una dada
no massa positiva, i és evident, per tant, que la seva gestió,
aplicació i repercussió positiva sobre la societat des del
principi resulta totalment decebedora per totes les bandes.

El passat mes de maig el Govern balear va aprovar aquest
pla anual d’impost de turisme sostenible del 2019, pla que va
quedar obert a totes les finalitats de la llei. Consideram que en
previsió i a la vista de las circunstancias  tal vegada açò
queda confirmat, que pogués actuar per tapar forats
pressupostaris del 2020, tal com ja s’ha constatat que ha
passat.

En referència a açò, ens agradaria saber què tenen previst
respecte del P la anual del 2020. En qualsevol cas, vull
manifestar que des del Grup Parlamentari Popular hem
presentat una PNL dirigida en aquest sentit perquè el Pla anual
2020 vagi dirigit a projectes turístics i mediambientals,
concretament cicle d’aigua, depuració i sanejament d’aigua.
Creiem que els problemes d’abocament i tancament de platges
s’han d’acabar i que aquesta és una finalitat que encaixa
perfectament en els objectius d’aquest impost mediambiental
i de turisme sostenible.

L’any passat els ajuntaments van fer un esforç molt
important, pressupostari, humà i de celeritat per tal d’elaborar
aquests projectes que van presentar amb les màximes
expectatives d’aconseguir millores importants per als seus
municipis que, al final, és d’on es veuen els resultats i dintre
de les exigències que establia el Govern. Es van presentar en
temps i forma 36 projectes per millorar infraestructures i
paisatges. El 29 d’octubre del 2019, a la Comissió d’Impuls de
Turisme Sostenible, l’objectiu de la qual va ser decidir quins
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d’aquests projectes de les diferents administracions serien
finançats a càrrec del fons... de cara a 2019. 

 La resolució -com bé ha dit vostè- van ser 68 projectes,
per import de 104,9 milions d’euros, amb els vots en contra
de la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears, la
FELIB, els representants dels ajuntaments, el GOB, Amics de
la Terra i ARCA, i l’abstenció de CAEB, Consell d’Eivissa,
Consell Agrari i encara que el Consell de Menorca, perquè em
toca de prop, va votar-hi a favor, després també és cert que va
votar a favor a una proposta del Partit Popular al Consell
Insular de Menorca que demanava la revisió d’aquest
repartiment. Per tant, una contradicció molt important i greu
dins de partits que formen... equips de govern paral·lels.

També van ser exclosos la totalitat dels 36 projectes
presentats pels municipis, és important tenir clar que els
municipis -com dic- són les administracions que més esforç
econòmic fan.

D’altra banda s’observa que projectes que ja tenien partida
pressupostària ordinària o que havien de ser finançats pel
Govern central han passat a ser finançats per l’ITS i açò..., com
el metro de Palma, el Conservatori, ja n’hem parlat molt amb
el conseller a diferents fòrums, sense una explicació ni
justificació. També vostè ha anomenat l’Escola d’Hostaleria
de Ciutadella que també havia de ser finançada per Educació,
i després va ser finançada per l’ITS. Perdem finançament amb
aquests canvis i criteris diversos.

El Govern balear no consideram que prioritzi els objectius
mediambientals ni turístics a l’hora d’impulsar els projectes
a finançar amb el fons.

Per tant, des del Grup Parlamentari Popular, en les
diferents institucions hem defensat plantejaments -com dic-
com deixar sense efecte aquest acord de la Comissió de
Turisme Sostenible. Com li he dit a Menorca, al Consell de
Menorca es va votar a favor, es va votar per unanimitat aquesta
petició al Govern balear que supòs que li arribarà, no sé si a
vostè directament, de revisió. Ens agradaria saber què tenen
previst fer amb aquesta petició que va fer el Consell Insular de
Menorca de revisar precisament el repartiment.

Considerem també que el Govern de les Illes Balears ha de
revisar els sistemes de distribució dels ingressos obtinguts
amb l’impost de turisme sostenible i consensuar uns altres
criteris de repartiment, conjuntament amb agents econòmics
i socials, les administracions implicades i donar un major pes
als municipis dins de la Comissió de l’Impuls de Turisme
Sostenible. Per açò resulta fonamental preveure un pla anual
2020 adient i consensuat.

En revisar el repartiment de l’ITS recaptat el 2019,
observam que un únicament un 16% es va destinar en els
pressuposts a turisme i un 27 a turisme i medi ambient, més
enllà que els projectes que vostès defensen que són
transversals i d’alguna manera poden beneficiar el medi
ambient, evidentment no aniran en contra, però específicament
estam en aquestes xifres.

I veiem també que s’han finançat projectes que res no
tenen a veure amb l’esperit de la llei i amb les finalitats que ha
relacionat vostè respecte de l’article 19.

Com a conseqüència de to t açò de facto l’impost de
turisme sostenible consideram que ha deixat de ser finalista.
De fet, als Acords de Bellver, ara no record bé el punt, però un
dels punts diu que un dels objectius és la revisió de les
finalitats  de l’impost de turisme sostenible, i ens agradaria
saber a què es refereix concretament, més que res perquè ho
hem demanat diverses vegades, tant al Sr. Negueruela com al
Sr. Mir, però no hem pogut obtenir una resposta concreta a
una cosa tan senzilla, no sabem si és que tenen previst que
aquest impost deixi de ser finalista i passi a ser el que... de
facto és ara.

En aquests darrers projectes del 2019 observam entre
d’altres...

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Li queda un minut, d’acord?

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

... -un minut, gràcies-, 1.100.000 per al tema de connectivitat,
ens agradaria saber com es traduirà; els 2.800.000 d’estratègia
turística, també saber en quines accions es traduirà; els
400.000 euros de programa social... de turisme social per a
quan serà una realitat, o els 315.000 euros d’aplicació de nous
canals basats en la informació, tecnologia i màrqueting també
com es traduirà i per a quan.

També vull dir que la web Illessostenibles hem vist que les
dades, si no vaig errada, no estan actualitzades al gener del
2020 i que, si ens fixam en les dades que tenen posades, a dia
d’avui hi ha un 12% de projectes executats fins al 2018, però
que si hi afegim els projectes aprovats del 2019 passam a un
9,8% executat, dades que tornen ser molt decebedores. I si
valoram els fons que s’han executat passam a... si agafam el
del 2018...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, per favor.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

... -sí-, 2018, un 7% i si hi afegim el 2019, un 5%. Per tant,
estam per sota del que seria òptim i necessari. Per tant, bé,
acabaré la meva intervenció (...) Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Cabrera. És el torn ara de la
representant del Grup Parlamentari Unidas Podemos, la Sra.
Antonia Martín.
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LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta. Idò davant el model del tot malament
del Partit Popular, nosaltres trobam que hi ha molta cosa bé i
alguna a millorar. 

Des d’Unides Podem evidentment defensam el turisme des
d’un punt de vista d’un altre model, un model on els recursos
que es generen es puguin redistribuir amb unes condicions
laborals dignes, amb un respecte al medi ambient, i
evidentment l’ITS es va generar, i així el vàrem defensar, per
fer front a aquesta petjada que el turisme deixa a les nostres
illes.

Tenim estudis en aquests moments, i ja de fa uns anys, de
diferents entitats que mostren que aquelles comunitats on el
model turístic o el turisme és la principal indústria es veuen
afectades tant en l’encariment de l’habitatge com en una
repercussió a l’àmbit educatiu i dins l’estructura social. I
evidentment defensam aquesta línia que es va obrir de
projectes que tenen a veure amb aquesta afectació o
implicació social.

És evident que enguany hi ha hagut malestar pels municipis
que varen presentar diferents projectes i aquí li voldria
demanar en quin sentit es treballarà per incorporar projectes
de municipis de cara a l’any que ve i com es treballa als
municipis en aquests projectes que estan fets, que són
plurianuals, si podria ampliar en aquest sentit.

Vull remarcar també que parlam de l’afectació i del que
passa... o la millora de les infraestructures turístiques, dels
nostres entorns, però hi va haver un consorci de Platja de
Palma, on varen participar diferents governs, i encara
s’esperen les aportacions de quan governava el Partit Popular.
Vull dir que ara es queixen, però és que queda molt per fer. 

També es queixen de les infraestructures o del cicle de
l’aigua. El cànon, vull recordar que el Partit Popular el va
destinar a altres coses que no eren aigua, en aquests moments
s’hi destinen i són finalistes... -bé, Sra. Cabrera, vostè em durà
la contrària quan ho trobi oportú, jo..., són les informacions
que tenc i així les expòs, si vaig errada doncs li agrairé
qualsevol tipus de correcció, però crec que vaig prou
encertada i en la línia correcta.

Jo no afegiré molta cosa més, simplement vull comentar
que evidentment hem de millorar, però voldria remarcar que
avui la compareixença té a veure amb la gestió, no és la línia
política de l’ITS. El que demanam és el nivell d’execució dels
projectes, com es gestionen i quina feina es fa per part dels
representants que avui ens acompanyen.

Voldria demanar en relació amb l’IDISBA, vostè hi ha fet
un esment, hi ha un estudi sobre cambreres de pisos i voldria
saber si pot ampliar una mica més la informació sobre l’estudi
que es fa amb fons de l’ITS. Sé que es fan les entrevistes i
avaluacions mèdiques de les cambreres, si ho pogués ampliar
una mica en aquest sentit, perquè evidentment és un sector
molt afectat, les condicions laborals sí que es recullen en

certa mesura, s’ha millorat el conveni, però és un col·lectiu
que està molt afectat per la seva feina, que genera riquesa i que
és absolutament fonamental perquè els establiments turístics
puguin funcionar.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Martín. És el torn ara del representant
del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, Sr. Joan Josep Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Moltes gràcies, presidenta. Moltes gràcies per ser aquí i
per les explicacions donades, gràcies també a l’equip que
l’acompanya avui matí.

Bé, abans de res sí que des de MÉS per Mallorca ens
agradaria un poc reivindicar la figura de l’ITS com a una figura
que neix de quan Biel Barceló, el conseller Biel Barceló era
conseller de Turisme, després va continuar la tasca la
consellera Bel Busquets, crec que és important saber d’on
venim per saber cap on volem anar.

L’impost de turisme sostenible, entenem, des de MÉS per
Mallorca i ho hem entès des del primer embrió d’ecotaxa que
hi va haver a l’any 1999, que és un impost imprescindible sigui
quin sigui el moment de la temporada en què estiguem. És
igual si estam en temporada alta com si estam en temporada
baixa, la petjada ecològica hi és en temporada alta i hi és en
temporada baixa, i la necessitat d’equilibrar aquesta petjada hi
és ja sigui en temporada alta com en temporada baixa.

Parlant d’això precisament, la petjada ecològica és més
que evident i senzillament la posada en marxa de l’ITS respon,
per una banda, a una necessitat d’equilibrar el fet de la petjada
ecològica i, per una altra, a la tendència que du el món; és a
dir, no som una rara avis en el món en aplicar aquest impost,
som un més. És a dir, aquest impost s’aplica pràcticament a
tots les destinacions turístiques del món occidental, s’aplica
un impost com aquest, similar, alguns són finalistes, alguns
no, alguns van a les arques municipals, alguns van a les arques
dels estats, alguns van a les arques, en el cas d’Alemanya, dels
Ländern, és a dir , a qualsevol lloc del món trobam taxes o
imposts similars a aquest. Per tant, no és res de l’altre món.

El repartiment de l’ITS, no hi ha hagut cap any que
acontentàs tothom, sempre hi ha hagut problemes amb el
repartiment de l’ITS, és normal, molta gent presenta projectes,
tothom es pensa que el seu projecte és el millor, tothom es
pensa que el seu projecte és imprescindible i no hi ha fons per
poder repartir a tothom que presenta projectes. Per tant, no és
cap novetat el que ha passat enguany amb l’ITS de l’any passat,
és una cosa que passa habitualment, ha passat cada any, i
seguirà passant mentre hi hagi entitats que presentin projectes
i no hi hagi doblers per abordar tots els projectes seguirà
passant, perquè tothom pensa que allò que presenta és
imprescindible i és el millor.
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Entenem que és pervers sempre que hi ha qualsevol cosa
automàticament demanar la supressió de l’impost. Al final,
parlem clar, hi ha una part de l’arc parlamentari que no vol
l’impost de turisme sostenible, no el vol, punt, s’ha acabat sa
festa, no en parlem pus. No diguem que quan fa fallida un
majorista de viatges l’hem de suprimir temporalment, que
quan hi ha no sé què l’hem de suprimir, que... No, no, no el
volen, no hi estan d’acord.

Tenc els meus dubtes que si algun dia arriben a tornar a
governar el llevin...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... tenc els meus dubtes, jo diria que no, és a dir, si em
diguessin: t’hi jugues una porcella? Jo jugaria a què no, però...
-i no crec que per una porcella el llevassin per llavors tornar-
lo posar.

Per tant, vegem com podem d’alguna manera revisar el
repartiment a fi que no creï tant de conflicte. Vegem
d’aprofitar d’aquí a la tardor, els mesos que vénen per establir
un diàleg obert i sincer amb ajuntaments, FELIB, consells,
organitzacions ecologistes, organitzacions agràries, tothom
representat allà perquè, a l’hora d’arribar a les comissions, no
hi hagi conflicte o intentar evitar el conflicte abans d’arribar
a les comissions i tenir un diàleg obert i sincer amb batlles i
consells, etc. Jo crec que aquesta és la clau. És cert, vos varen
nomenar a l’estiu, ens anam al repartiment a la tardor, vegem
a veure què passa el 2020 i intentem això, abordar el conflicte
abans que hi sigui.

I, ja dic, serà inevitable, sempre hi haurà algú que quedarà
fora i, per tant, sempre hi haurà algú que pensarà que el seu
projecte era el millor i no l’hi han donat.

A part d’això, a disposició... pel que puguem donar una mà
i, com deia, crec que els eixos de l’impost estan molt clars -
estan molt clars-, hem d’equilibrar la petjada ecològica i a
partir d’aquí seguir fent feina en la via aquesta, del diàleg i de
millorar si es pot el repartiment en propers anys. Moltes
gràcies.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Correspon ara al Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, el Sr. Jorge Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Gracias, por su
comparecencia, Sr. Porras. Mire, con una cuestión previa le
voy a ser muy claro, como además suele pasar con nosotros,
nosotros estamos absolutamente en contra del impuesto de
turismo sostenible, lo hemos dicho siempre, de hecho somos
los únicos que estamos en contra siempre, para todo
momento, en todo lugar y para siempre en el caso de que
governemos...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... sí, s í, lo digo..., somos los únicos porque, a no ser que
Ciudadanos haya vuelto a cambiar de idea, que tampoco sería
de extrañar, estaban ustedes también de acuerdo con ese
impuesto aunque por tiempos, igual que el Partido Popular que
también decía que a lo mejor en temporada alta no, pero en
temporada baja sí, no, pero sí, no,... Mire, para que lo tenga
claro, nosotros siempre no. Es decir, cuántos menos
impuestos, mucho mejor.

Y sobre todo con un impuesto donde lo que nosotros
creemos es que para lo único que sirve es para una doble
imposición. Nosotros lo hemos dicho siempre, creemos..., y
además se constata, que ya existen tasas e impuestos
relacionados con actividades que influyen en el medio
ambiente, y me puedo referir al impuesto sobre el consumo de
agua, al impuesto de hidrocarburos, al impuesto sobre
electricidad, al impuesto de circulación, el canon de control
de vertidos, todos estos impuestos son relativos a actividades
contaminantes...

LA SRA. PRESIDENTA:

Demanaria un poc d’ordre, per favor...

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

... -tranquilos-, todos estos impuestos son relativos a
actividades contaminantes, los pagamos todos los ciudadanos
y todas las empresas, también los hoteles.

Por eso decía que nosotros creemos que el pago de este
impuesto supone una doble imposición. 

Además este actual ITS, un cálculo aproximado, supone el
6% del coste total de la estancia de dos personas durante una
semana en un hotel, que, por cierto, un impuesto que también
pagamos los residentes de Baleares que ya estamos
literalmente masacrados a impuestos, prácticamente como
todos los ciudadanos de España, gracias a las políticas fiscales
de los gobiernos de la izquierda que lo que hacen es, pues,
impedir el crecimiento económico con esta presión fiscal y
no traducirse en mejores servicios.

Por tanto, lo que nosotros creemos es que este tipo de
cliente, el turista que viene a Mallorca, o a Menorca e Ibiza, es
muy sensible al precio, por lo que sin lugar a dudas afecta al
presupuesto que tienen estas familias a pasar sus vacaciones,
encarece nuestro producto turístico, merma nuestra
competitividad frente a otros destinos y supone una barrera de
entrada para venir. Es decir, cuanto más impuesto de turismo
sostenible, menos visitantes. 

Ya durante la primera ecotasa, que, por cierto, siento aguar
la fiesta al representante de MÉS, realmente quien impulsó la
ecotasa fue el Sr. Juan Mesquida, hoy en Ciudadanos, en el
primer gobierno del Sr. Antich, no es una buena noticia, lo
digo porque no es cuestión de MÉS, es cuestión de Mesquida
cuando estaba en el Partido Socialista. Bueno, de la izquierda,
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en general, y sus impuestos. Ya en aquella primera ecotasa
Baleares perdió 1.600.000 visitantes y la rentabilidad de los
hoteles se  desplomó en un 30%, aproximadamente. Las
reservas se redujeron como, por cierto, está sucediendo
actualmente otra vez. 

Esos son los motivos por los que nosotros creemos que se
tiene que eliminar el impuesto de turismo sostenible, porque
no le vemos, además, ningún sentido que encima ese dinero se
dedique para otras cuestiones que no son medioambientales. 

Por cierto, que me ha hecho gracia, porque otra de las
consecuencias también de este impuesto es la creación de
comisiones, ahora les falta la subcomisión, que también este
gobierno es muy dado a las comisiones y a las subcomisiones. 

Por eso, nosotros lo hemos dicho por activa y por pasiva
y con su explicación que ha dado al principio, a ver si no las
puede detallar un poquito, no nos parece de recibo ciertos
proyectos a los que se están dedicando este impuesto.
Además, también tenemos dificultades en saber el proyecto,
el estado de ejecución y demás porque, o a mi me falla
siempre el servidor, mi ordenador o incluso el móvil, o es que
la página illessostenibles.travel es muy difícil de consultar,
porque ahí intentas averiguar la gestión de proyectos, el estado
de ejecución, el año y demás y la verdad es que poca
información sale. Así que me gustaría que me respondiera a la
cuestión de para qué existe esta página web o esto es un
problema técnico pasajero o realmente va a servir para algo.

Sí que me gustaría también saber el porcentaje de
proyectos no acabados, porque la última información a la que
tuvimos acceso, que está fechada en septiembre, nos daba una
cifra de que el 90% de los proyectos del impuesto de turismo
sostenible no se habían acabado. Entonces, pues, para saber un
porcentaje exacto de los proyectos que no se han acabado a
fecha de hoy, si puede ser.

En definitiva, y para finalizar, aparte de agradecerle una vez
más su comparecencia, simplemente indicarle que en cuestión
de la agencia que usted dirige nosotros, a diferencia de lo que
ha dicho el representante de Ciudadanos, lo vemos en sentido
inverso, nosotros creemos que precisamente la promoción
turística debería devolverse completamente a la Agencia de
Turismo Balear y que no tuvieran la promoción los consejos
insulares; más que nada porque pierde un poco el sentido,
porque o la tienen los consejos o la tiene la comunidad
autónoma, porque aquí empezar a repartir y mantener
estructuras pues lo que pasa al final es que nos van a tener que
crear otro nuevo impuesto para poder sostener esta súper
estructura y al final quienes la acaban pagando son todos,
precisamente los trabajadores que más penuria económica
pasan y que además luego pagan más impuestos. 

Por eso, muchas gracias por su comparecencia y si me
puede aclarar esos términos le estaré muy agradecido.

Buenos días.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Campos. Correspondria al Grup Parlamentari
El Pi Proposta per les Illes, però no han comparegut. Així
doncs, pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula la Sra. Patricia
Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, Sr. Porras, siguin
benvinguts vostè i el seu equip a aquesta comissió. 

És interessant que la compareixença d’avui sigui per
explicar com es reparteix l’ITS perquè açò vol dir que potser,
només potser, ja no el qüestionam tant. I és que, com ja ha dit
el Sr. Mas, no som un territori amb idees estranyes, ja que hi
ha altres països i ciutats que també apliquen aquest impost,
com són Croàcia, Eslovènia, Itàlia o ciutats com Lisboa,
Amsterdam, de fet Edimburg, Algarve, Kíev, Tòquio, Venècia
són clars exemples de ciutats que han començat a implementar
aquest impost turístic o city tax aquest any 2019, aquest passat
any 2019. Altres destinacions com Londres, Oxford, Tenerife
o Canàries debaten si començar a cobrar aquest impost aquest
mateix any.

Per tant, és clara la tendència i la lectura que el turisme,
tot i ser una font econòmica important, té també els seus
perjudicis que s’han de pal·liar. 

El debat hauria de ser no tant en termes de quantitat com
de qualitat i no voler veure les afectacions que produeix als
habitants dels territoris turístics és voler posar-se una bena o
directament que pot ser la nostra ciutadania no importa tant. I
és que en aquesta premissa no ens trobaran.

Sí que és important que quedi clar que aquest impost es
destina a allò pel qual es va crear, no només per a aquesta
comissió sinó per a la ciutadania i els visitants. És fonamental
que aquest impost no es perverteix, perquè llavors perd
credibilitat. MÉS per Menorca va ser crítica amb el destí de
l’ITS a fer obres ja pressupostades a altres conselleries, com
és el cas del Conservatori de Menorca.

Dit açò, però, volem que quedi clar que seguim apostant
per aquest impost, sense cap dubte, un impost que ha de
pal·liar la petjada ecològica, però també ha d’ajudar de
diversificar l’economia i deixar de tenir tots els ous al mateix
paner, que és el turisme. 

Sí que fem una crítica, i que ja l’han feta altres portaveus,
que els ajuntaments no rebin ni un euro malgrat que han fet un
esforç important en l’elaboració de projectes. Cal recordar
que aquesta circumstància es va donar en el primer
repartiment de la recaptació de l’impost i ja es va establir que
era absolutament excepcional i que no tornaria a succeir. 

Davant les crítiques a aquest impost des de l’oposició ,
m’agradaria saber les dades de l’evolució dels visitants a les
nostres illes, en temporada baixa, des de la implantació
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d’aquest impost. És a dir, hi ha hagut qualque afectació a la
baixa que es pugui atribuir directament a aquest impost?

Com ja he dit prèviament, seguim apostant per aquest
impost, però si em permet una crítica constructiva, s’ha de
millorar el seu repartiment i explicar amb molta claredat com
evolucionen les obres dels projectes. Pensam que és una
manera de fer pedagogia i que es vegin els beneficis d’aquest
impost.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Font. Per acabar aquest roda correspon al
Grup Parlamentari Socialista, té la paraula la Sra. Pilar Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sra. Presidenta, bon dia a tothom. Benvingut, Sr.
Porras, i bon dia i benvingut tot el seu equip que l’acompanya.

Bé, vostè compareix avui per donar explicacions sobre
criteris de selecció de projectes de l’impost del turisme
sostenible i l’estat d’execució d’aquests projectes, ho dic
perquè aquí s’ha parlat de molts de temes, s’han mesclat ous
amb cargols, s’ha parlat d’altres lleis i jo crec que ens hem de
centrar en el debat de l’impost de turisme sostenible.

Vull dir que..., vull defensar l’autonomia financera de les
comunitats autònomes i que en base a aquesta autonomia el
Parlament de les Illes Balears va aprovar, en el 2016, la Llei
de l’impost sobre estades turístiques de les Illes Balears i
mesures per a l’impuls d’un turisme sostenible, la Llei
2/2016. Aquest impost té caràcter finalista i, per tant, amb
aquests ingressos es realitzen inversions encaminades a
aconseguir un turisme sostenible.

Ho hem dit moltes vegades i ho repetesc, per aconseguir
un model econòmic sostenible i un turisme sostenible s’ha
d’aconseguir sostenibilitat mediambiental, cultural i laboral;
si no s’aconsegueixin aquests tres pilars de sostenibilitat és
molt difícil encaminar tota la societat a una economia
sostenible i, per tant, un turisme sostenible.

Per aquest motiu i per ser competitius i oferir un producte
turístic de qualitat és necessari invertir en entorn paisatgístic,
en infraestructures públiques, en formació de qualitat i en
recuperació i rehabilitació del patrimoni històric . Aquestes
inversions, per a nosaltres molt necessàries a l’hora de
promocionar un producte de qualitat i un turisme de qualitat,
són els objectius en què es basa l’impost de turisme
sostenible. De fet, l’article 19 estableix aquests criteris
d’actuacions, les inversions, el bloc, els cinc blocs per dur a
terme les inversions de..., amb la recaptació, amb els fons
recaptats de l’impost de turisme sostenible.

Per tant, com no podia ser d’una altra manera, sempre hem
donat suport a aquest impost, sempre hem donat suport que la
petjada turística que deixa el turisme deixa molts de beneficis

a les nostres illes, però també fa malbé a altres parts i, per
tant, s’ha de compensar aquesta petjada turística, i creiem i ho
defensam fermament que aquest impost serveix per
compensar aquest desequilibri i per repartir a la societat allò
que perd amb el turisme que ve; hi guanya molt però també es
donen aquestes pèrdues i per tant s’ha de trobar aquest
equilibri. 

Per tant felicitam l’esforç que fa l’administració per
invertir en zones en aquests aspectes, però també creim, i així
ho estam fent, el sector privat també ha d’invertir perquè
s’aconsegueixi aquest producte de qualitat que tant cercam,
producte turístic de qualitat. Per tant creim que la
col·laboració publicoprivada és important, i creim que aquest
impost va encaminat al fet que l’administració pugui oferir una
qualitat de tots els serveis i tot l’entorn que demana aquest
turisme.

Per tant... aquest impost, com he dit, serveix per
compensar els desequilibris que es produeixen dins la societat
balear.

Després s’han dit molts de punts. Referent als projectes
que es decideixen en el si de la Comissió d’impuls de turisme
sostenible, regulat a l’article  20, vull dir, vull recalcar, que
dins la comissió d’estableixen i s’acorden segons diu la llei;
si no s’està d’acord en com es redistribueixen els fons de
turisme sostenible s’haurà de modificar la llei. Per tant no té
sentit aquí que es critiquin els criteris de l’elecció dels
projectes on s’inverteixen els fons de turisme sostenible, quan
la mateixa llei, l’article 20 de la mateixa lle i, estableix els
criteris de qui composa aquesta comissió. És vera que el
Govern de les Illes Balears té més pes dins la comissió;
només faltaria, és una impost autonòmic, per tant qui té
competència per decidir què fa amb un impost seu hauria de
ser al cent per cent el Govern, i en aquest cas el Govern de les
Illes Balears no decideix unilateralment sinó que s’exposa
dins la comissió, es valoren tots  e ls projectes que es
presenten, i es decideixen uns o uns altres. És vera que n’hi ha
molts, clar, però els fons són els que són; vostès, la dreta, uns
volen eliminar l’impost i  els altres el volen reduir segons
quina temporada, per tant reduir els ingressos, i per tant
volen... -això és una incoherència que no entenem- per una
part volen reduir els ingressos d’aquest impost però per una
altra volen donar més inversions als municipis, que a tots els
municipis que demanen els projectes se’ls concedeixin, o a la
majoria que ho demana... Per tant hem de saber què volen fer,
perquè si redueixen els ingressos, encara que sigui una part de
la temporada turística, no es podran fer més projectes que
vostès reclamen.

I després, referent a dues qüestions que s’han plantejat, per
una part Ciudadanos i el PP crec que ho ha dit, han parlat de la
competitivitat, que l’impost afecta..., he entès que han dit que
l’impost afecta la competitivitat turística. Mirin, l’impost de
turisme sostenible s’aplica a les Illes Balears des de juliol -
crec, ara no tenc la data exacta- de 2016, és així? Per tant des
de llavors el turisme en aquestes illes ha anat augmentant -ja
va començar el 2015-, i els he de dir que el 2019 la despesa
turística a les Illes Balears ha superat la de 2018, que ja va ser
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un any extraordinari en la despesa turística, la facturació
turística; per tant el 2019 ha superat i tenim un impost turístic;
per tant no afecta la competitivitat, i tan dolent no deu ser
l’impost perquè, a part d’augmentar la facturació turístic, la
temporada també s’ha allargat, ara la temporada turística
comença el març i acaba el novembre, quan fa uns anys, i tots
ho recordam, la temporada turística era de juny a setembre.
Per tant tan malament no deu anar aquest impost per reduir la
competitivitat.

I crec que no tenc més qüestions a dir. Simplement agraïm
una vegada més al director de l’AETIB la seva presència aquí,
i sí que volia comentar..., he entès que vostè havia parlat del
tant per cent de distribució o del tant per cent d’inversions que
afecten els municipis de forma indirecta, pot ser? Li
importaria repetir la dada, que no m’ha quedat...? No sé si ho
té, crec que ho sentit. Bé, no sé com ho ha plantejat però ens
agradaria aquest aclariment.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Sansó. Sentits tots els grups té la paraula el
Sr. Porras, director de l’AETIB, sense limitació de temps.

EL SR. DIRECTOR DE L’AGÈNCIA D’ESTRATÈGIA
TURÍSTICA DE LES ILLES BALEARS (Manuel Porras i
Romero):

Molt bé. Gràcies, a tots. Primer m’agradaria comentar una
qüestió que crec que és un poc de situació i que respon un poc
a preguntes que s’han fet aquí. 

El procediment que se segueix a l’hora de valorar els
distints projectes, el marquen la Llei 2/16; el Decret 35/16,
de desplegament de la llei; i el Pla anual d’ITS 2009, ratificat
pel Consell de Govern. El capítol IV del decret regula la
presentació i la documentació que ha de tenir cada projecte,
així com els criteris generals per a la selecció dels projectes
que finalment seran finançats amb els fons.

L’òrgan competent per analitzar, valorar i seleccionar els
projectes susceptibles de ser executats amb càrrec al fons és
la Comissió d’impuls de turisme sostenible, com així marca
l’artic le  47.3.b). Una vegada que un òrgan col·legiat de la
comissió, que és el comitè executiu, formula la proposta de
selecció de projectes l’eleva al ple de la comissió, i el ple
l’aprova. Posteriorment es ratifica en el Consell de Govern, i
després es ratifica via pressuposts en el Parlament. Per tant
l’òrgan que analitza, valora i selecciona els projectes que van
a càrrec de l’impost de turisme sostenible és la Comissió de
l’impuls del turisme sostenible.

Per tant, jo sóc el gerent de l’AETIB, director gerent de
l’AETIB, per tant no... no és l’òrgan competent per fer
aquestes labors.

Dit això, dit això, quant a la majoria..., bé, quant a la
majoria que ha comentat un poc el Sr. Pérez-Ribas, jo crec

que el Govern té la majoria en gairebé tots els organismes de
l’administració pública; tant la Comissió d’impuls del turisme
sostenible com el comitè executiu són òrgans de consulta i
participació, i el Govern hi té  majoria tal com es marca
normativament. (...) supòs que no se cercarà executar aquesta
majoria, i per tant es prendran decisions consensuades, això
supòs que és l’esperit, però evidentment així és en gairebé tots
els òrgans de l’administració pública. Per tant no crec
personalment que s’hagi passat el corró, com vostè diu, en
aquest tema, sinó que s’ha arribat a certs consensos.

En temes de municipis torn altra vegada al mateix, al
mateix tema de si projectes municipis, projectes no
municipis; l’òrgan competent per analitzar, valorar i
seleccionar els projectes és la Comissió d’impuls de turisme
sostenible, no aquest gerent de l’AETIB.

Noves mesures que podem emprar o que podem aplicar en
pròxims plans anuals. Seguirem millorant, seguirem millorant;
aplicarem mesures tècniques i organitzatives per seguir
millorant en tots els processos en què l’AETIB sigui
responsable, això sense cap dubte. Per tant estem
compromesos amb la millora del procediment en tot el que
faci falta.

Ho torn dir, és a dir, jo li don les gràcies per donar-me els
parers de tots vostès i les opinions sobre aquest tema en
qüestió. Jo, ho saben molt bé, sóc tècnic, vull dir..., gràcies
per la vostra opinió.

Què més? Al que sí puc un poc respondre del que a
l’AETIB correspon, sí que és cert que tenim uns projectes que
ens ha seleccionat la comissió per fer, que són tres projectes
que tenen a veure amb la connectivitat, el turisme social entre
illes i mesures de competitivitat per al sector turístic. Bé, són
projectes que començarem aquest any, tan bon punt ens arribi
a nosaltres mateixos la resolució de concessió d’aquest
projecte.

Connectivitat, serà una convocatòria de comàrqueting per
a línies aèries, en la qual doncs finançarem diguéssim, un
percentatge d’aquestes campanyes de màrqueting que facin les
línies aèries per augmentar la connectivitat amb les Illes
Balears.

Quant al turisme social interilles, doncs posarem en marxa
un programa per a d’alguna manera promoure el turisme social
i sobretot el turisme interilles. Que pogués ser una cosa que
aquí en principi serà nova i, per tant, tindrem com a referència
tema d’IMSERSO, no només turisme social sènior, sinó també
altres aspectes de turisme social.

I quant al projecte de competitivitat, senzillament és doncs
una convocatòria per fer consultoria perquè empreses
dedicades al turisme doncs millorin en el seu nivell de
competitivitat, sobretot de digitalització.

Això és un poc diguéssim el que a l’AETIB correspon.
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Per altres qüestions hi ha altres òrgans competents, als
quals segur que podran dirigir les vostres preguntes.

Quant a l’actualització, quant a la base de dades i al portal
d’illessostenibles.travel, estem fent una reactualització del
portal. Hem de posar tota la informació nova, és cert que
s’està gestionant i que hi ha molta informació i que l’hem de
bolcar. En breu la tindrà tothom a la seva disposició.

Vaig exposant un poc les coses que... quant al que m’ha
comentat del projecte d’IDISBA, jo li puc dir, Sra. Martín, que
contacti amb el conseller de Salut que són realment els que
pareixen i d’alguna manera fan tot el projecte en si. Ells són
els que l’informaran. No obstant, no hi ha cap problema per
donar-li la informació que tenim als nostres arxius.

Evidentment també, nosaltres estam oberts, Sr. Mas, a
aplicar..., bé dic nosaltres, però jo a l’AETIB no aplic res, vull
dir que són vostès els que en principi hauran d’aplicar d’alguna
manera mesures noves que millorin el procediment, com
sempre tot es pot millorar i aquest procediment d’anàlisi,
selecció, valoració, supòs que també es podrà millorar. Per
tant, per part de l’AETIB posarem tot el que faci falta, el meu
equip, per a això.

Quant a l’execució dels projectes, que sí pot ser un poc...,
de si forma part diguéssim de la feina pròpia de l’AETIB, el
control i el seguiment dels projectes tant del fons de l’impost
de turisme sostenible. Certament ja hem comentat, són
projectes plurianuals que evidentment, com qualsevol projecte
d’inversió, sigui públic o privat, són a uns anys d’horitzó, i a
nivell econòmic doncs els primers anys són els de difícil...,
com el cicle del producte, comencen en un nivell més baix per
a després agafar embranzida i arribar a aquesta roda d’inversió
permanent que fa que l’economia funcioni i que, per tant, el
projecte tiri endavant amb més celeritat. Quan s’entra en
aquesta roda d’inversió, els resultats es van veient al llarg del
temps i es va augmentant el grau d’execució. Jo els puc dir que
nosaltres fem una revisió trimestral de tots els projectes i que
a mesura que fem aquesta actualització l’anirem penjant.

Quant a dades d’estacionalització en temporada baixa,
d’estacionalitat com deia MÉS per Menorca, doncs
evidentment les dades són aquí, les podem cercar. Jo li puc dir
la meva opinió personal, la meva opinió personal senzillament
és que en els últims anys l’índex de desigualtat entre mesos de
rebudes de visitants està minvant. Però bé, les dades les
podem cercar, jo ara mateix no les tinc.

I bé, comentar un poc que jo no tenc dades per municipis
per ara. Que serà una qüestió important en el futur, jo no dic
pas que no, a l’AETIB ens posarem a fer feina si fa falta en
això. Tot i recordar també que és un impost autonòmic i per
tant, que haurem de canviar la Llei de l’impost, si vostès ho
consideren necessari, nosaltres a L’AETIB acatarem qualsevol
decisió que ens vingui. I per tant, no els puc oferir aquestes
dades per municipi, però sí que els  ho puc oferir per illes,
com he dit al principi.

I bé, esper haver respost les preguntes que anaven
directament adreçades a mi i bé, doncs dir-los i repetir una
altra vegada que l’òrgan competent per analitzar, valorar i
seleccionar els projectes és la Comissió d’Impuls del Turisme
Sostenible, amb els seus òrgans col·legiats, comissió
executiva i ple i que totes les iniciatives que s’aprovin en
aquesta comissió, són ratificades pel Consell de Govern i
ratificades al pressupost pel Parlament. Jo som només el
gerent de l’AETIB.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Porras. En torn de rèplica correspon ara al
Grup Parlamentari Ciudadanos. Sr. Marc Pérez-Ribas, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Sr. Porras, desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos
hemos pedido su comparecencia, porque no podemos permitir
que el dinero recaudado por el impuesto de turismo sostenible
se use para tapar agujeros provocados por la mala gestión
económica del Govern, y nos encontramos, además, con falta
de transparencia. Los miembros que son del Govern, que están
en la comisión, como usted mismo ha dicho, son mayoría, por
tanto, el resto de los miembros de la comisión, que son
responsables de la sociedad civil, pues son convidados de
piedra, no tienen nada en que afectar al tipo de proyectos que
se presentan finalmente.

Nos encontramos también, pues eso, que los proyectos
aprobados se aprueban en bloque y que, por tanto, es un rodillo
del Govern. Nos encontramos también con una deficiente
política de comunicación, porque la web que usted mismo ha
dicho que está en reformas, no informa ni a los habitantes de
las islas, ni a los turistas, de los usos que se hace del dinero
que están pagando nuestros visitantes.

Y también recriminamos, como Agencia de Estrategia
Turística, que la mayor parte de las noticias que están saliendo
últimamente desde nuestras islas, pues son mensajes negativos
hacía el turismo. Y consideramos que se deberían hacer
campañas mostrando que nuestro sector turístico se ha
reformado, que está en niveles de mejora de eficiencia
energética en todos los establecimientos, que tenemos un
producto diversificado y siempre en positivo, porque si no lo
único que conseguimos es que en estos momentos que es
cuando la mayor parte de nuestros visitantes está tomando la
decisión de si viene en verano a nuestras islas, o si va a otro
destino, pues nos estamos encontrando que se están eligiendo
otros destinos y que las reservas en nuestro destino están
bajando de una manera muy superior a lo que debería ser
lógico en esta temporada del año.

Comentarle también que ha hablado de que en la comisión
se llegaba a consensos, bueno, si me puede decir a qué
consensos llegaron en esa comisión que no fueran votar lo que
el Govern presentaba.
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LA SRA. PRESIDENTA:

No, a bloque, una vez que se decide...

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Ja ha acabat? Pel Grup
Parlamentari Popular la Sra. Salomé Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Unes contestacions, vostè
mateixa senyora de Podemos, respecte del cànon, aquesta
informació que vostè ha donat és incorrecta i li demanaria que,
per favor, quan digui, o acusi, o faci acusacions demagògiques,
s’informi i digui la veritat.

Respecte del senyor de MÉS, que ha fet una valoració
positiva de la feina del Sr. Barceló, li puc dir que el record del
Sr. Barceló no serà precisament per fer una política en favor
del major sector econòmic de Balears, sinó per unes altres.

I li voldria dir al PSOE respecte que..., efectivament, s’ha
aplicat el rodillo, és clar que sí, de fet el pla anual obert, un
pla anual obert aboca a pensar que s’ha d’emprar per tapar
forats pressupostaris com així ha estat. Per açò nosaltres
insistim que és important concretar-ho de cara al 2020.

I també li diré una altra cosa, vostè diu que hi ha turisme de
març a novembre, no sé on, perquè si se’n va a Menorca veurà
que no és així. Per tant, em preocupen aquestes afirmacions
perquè deixa clar que hi ha un desconeixement important de la
realitat de Balears. 

I la desestacionalització i l’increment de despesa turística
no és necessàriament per a l’ecotaxa, sinó que també ha de
tenir en compte la feina del sector privat que en fa molta.

Dit açò, volia demanar, Sr. Porras que..., m’ha dit que l’1,1
milions de les actuacions de connectivitat, d’estratègia i de
social encara no les han començades. Vull recordar que
aquestes eren actuacions que s’emmarcaven dins les mesures
de xoc com a conseqüència de la fallida de Thomas Cook.
M’esgarrifa pensar que cinc mesos després encara açò vostès
hagin tengut coneixement que ho han de fer fa res. Açò diu
molt poc de la priorització que es fa des del Govern balear del
que importa el turisme i del que importa el major sector
econòmic, i els llocs de feina, perquè quan parlam de turisme
no parlam únicament d’empresaris, sinó que parlam de llocs
de feina.

Dit açò, és evident que, amb el que s’ha parlat aquí, hi ha
una manca d’impuls i determinació en l’execució dels
projectes de l’ITS i que aquesta petjada de què ha parlat vostè,
que havia de deixar l’empremta  a Balears en benefici del medi
ambient, idò no s’ha produït. 

Per tant, demanam celeritat perquè aquests doblers que són
als comptes corrents de l’administració podrien estar, si no
haguessin cobrat l’ecotaxa, dinamitzant l’economia de Balears,
dinamitzant el petit comerç i dinamitzant obres i millores als
establiments. Per tant, crec que és prou important. 

Demanam si tenen previst, per tant, donar un impuls i fer
un pla de xoc per impulsar d’una manera decidida el
compliment d’incrementar aquest percentatge d’execució.

I a nivell tècnic, que vostè ha dit que venia aquí més a nivell
tècnic, li demanaré que..., li comentaré que nosaltres des del
principi vam considerar des del Partit Popular que no era
necessari que l’AETIB es fes càrrec, l’ATB d’abans, fos
intermediari d’aquests fons que consideraven que era perdre
temps i doblers i que consideràvem que açò havia d’anar
directament a qui havia d’executar, a la institució que havia
d’executar el projecte, que segurament haguéssim anat més
ràpid. En qualsevol cas, açò ja va ser una manifestació  que
nosaltres vam fer al seu moment, però, dit açò, el que li
voldria demanar és saber quantes persones ha contractat
l’AETIB per atendre aquestes funcions per tirar endavant els
projectes de l’ITS.

També voldríem saber quants projectes s’han externalitzat. 

I també voldria insistir a saber el punt dels Acords de
Bellver, que ja sé que vostè políticament probablement no és
la seva missió, però si vol traslladar al seu conseller la
necessitat que té l’oposició de saber quines són les finalitats
que tenen previst revisar o quina revisió tenen...

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Li queda un minut.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

... previst fer de cara a la modificació de les finalitats de l’ITS.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Cabrera. Correspon ara el torn a la
representant del Grup Parlamentari Unidas Podemos, la Sra.
Antonia Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. En referència a la intervenció del
Partit Popular només diré que hi ha els pressuposts anuals i es
veu on anaven els doblers i a què es destinaven els recursos en
aquestes illes, i seré... crec que amb això don per resposta la
intervenció del Partit Popular.
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Vull agrair al Sr. Porras la seva intervenció, animar-lo en
la seva feina que en té prou i mostrar el suport per part del
nostre grup polític, des d’Unides Podem, ajudar-lo en tot allò
que hagi de menester, en qualsevol proposta o iniciativa que
tengui.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Martín. Correspon ara el torn al
representant del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca Sr.
Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Sí, només vull agrair-li el fet que hagi vengut i hagi
contestat així com ha pogut les preguntes. Segurament també
aquí hi ha un tema i és de desconeixement del funcionament
de tot plegat que per ventura tots hem de resoldre.

I només, per contestar una mica tant al Sr. Campos com...,
primer al Sr. Campos, és cert que el gestionava el Sr.
Mesquida, però qui va posar la cara va ser el Sr. Celestí
Alomar, que era qui rebia les bufetades, i qui ha consolidat
l’impost va ser el conseller Barceló, perquè l’impost
consolidat és el del conseller Barceló. Per tant, per això, per
això ens atribuïm una mica el tema.

Per altra banda, a la representant del Partit Popular, un poc
el mateix, la imatge que té dins el sector hoteler, el sector
hoteler és tan divers com les imatges que pugui tenir el Sr.
Barceló en el món del turisme, perquè és divers també el
sector del turisme, no és unidireccional, però... unificat,
però... no vostè ha dit que tenia...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... bé, dins el sector turístic, idò, ha dit vostè, té raó, té raó, ha
dit “sector turístic”, i el sector turístic és divers, per tant,
també són diverses les perspectives i les imatges que pugui
tenir l’exconseller Barceló. El que sí és cert és que la versió
consolidada de l’impost és la que va plantejar el conseller
Barceló en el seu moment, i d’això sí que des de MÉS n’estam
contents i n’estam orgullosos.

Res més, això, moltes gràcies, per venir, moltes gràcies
als seus acompanyants, equip de Turisme i això, el que... a la
vostra disposició pel que hagueu de menester.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mas. Correspon ara intervenir al Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, el Sr. Jorge Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Muchas gracias, Sra. Presidenta o vicepresidenta, no estoy
seguro. Solo un comentario al Sr. Mas de MÉS, el no es para
que se pongan medallas, ¿eh?, fuera quien fuera, si fuera

Mesquida, Alomar o Barceló no... no... me parece muy bien
que usted saque pecho. Yo precisamente digo que sea quien
sea, me parece una mala noticia crear un nuevo impuesto y
seguir... siendo auténticas garrapatas del erario público, cómo
están utilizando a los ciudadanos de estas islas a los que se
saca la sangre de una manera tremenda con la imposición
fiscal, o sea que... no es una buena noticia la creación de
nuevos impuestos sobre todo cuando no se traduce en buenos
servicios que es lo que pasa ahora.

Dicho el comentario y recogiendo también lo que decía el
Sr. Mas, le dice que usted ha respondido así como ha podido.
Bueno, a ver, usted es un cargo técnico, no es un cargo
político, pero hay que reconocer que está aprendiendo de los
políticos de MÉS y del PSOE porque ha lanzado una cantidad
de balones fuera tremendos. Un cargo técnico no puede venir
aquí a responder como ha podido, tiene que venir a responder
de lo que le preguntamos sobre temas además concretos,
como la pregunta que le hecho yo, que era saber el porcentaje
de proyectos no acabados, porque el último dato que tenemos
es de septiembre, que era que el 90% de los proyectos del
impuesto de turismo sostenible no se habían acabado, ha
respondido que se revisa trimestralmente, pero es que dato es
de septiembre de 2019. O sea, alguna revisión se debe haber
hecho.

Por eso, insisto, me gustaría saber cuál es el porcentaje de
los proyectos no acabados.

Y muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Campos. Correspon ara el torn del
representant del Grup Parlamentari Mixt, la Sra. Patrícia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Només agrair la presència i la compareixença i no en faré
ús. Gràcies.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

I per finalitzar, pel Grup Parlamentari Socialista, la Sra.
Pilar Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en primer lloc, Sr. Porras,
replantejar-li la pregunta perquè crec que no li he plantejat bé,
per això vostè no ho ha entès perquè m’he embullat amb què
havia comentat. Vostè havia parlat que 88 dels expedients
aprovats tenien un impacte directe o indirecte a tots els
municipis de les Illes i vostè ha parlat d’un tant per cent i,
simplement, volia demanar-li si em pot concretar aquest tant
per cent. 
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Després, referent al que ha comentat la portaveu del Partit
Popular, que diu que jo he afirmat que la temporada turística
de les Illes Balears ha augmentat, és a dir que comença en
març i acaba el novembre, és a dir, que hi ha més mesos de
temporada turística, jo he parlat d’Illes Balears, no he parlat en
cap moment de cap illa en concret. Pot ser és vera que a
Menorca tenen menys turisme aquests mesos, però hi ha
molts d’indrets de les Illes Balears on ha augmentat el turisme
aquests mesos que he comentat. I vull comentar que la
campanya que es fa des de l’ATB, de Better in winter, és tot
un èxit. I una cosa que demostra aquest èxit i que demostra que
la temporada s’ha allargat són els augments a les arribades als
aeroports, o a alguns aeroports, durant la temporada baixa. 

Ja per acabar, insistim des del Grup Parlamentari
Socialista en la importància d’aquest impost encaminat a
impulsar la diversificació i la sostenibilitat. Per tant, són
objectius que s’emmarquen a l’Agenda 2030 i un dels
objectius de desenvolupament sostenible d’aquesta Agenda
2030 parla de la sostenibilitat econòmica i turística. Per tant,
creiem que aquest impost és molt important per a les nostres
illes en aquest sentit, amb el model que ja he explicat en el
principi.

Per tant, felicitar-li a vostè i a tot el seu equip per la feina
que fan i per les explicacions que ens ha donat.

Gràcies i bon dia.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Sansó. Entram en la recta final amb la
contrarèplica del Sr. Director de l’AETIB, per un temps
màxim de 35 minuts.

EL SR. DIRECTOR DE L’AGÈNCIA D’ESTRATÈGIA
TURÍSTICA DE LES ILLES BALEARS (Manuel Porras i
Romero):

Bé, gràcies. Només un poc m’agradaria comentar, a part de
respondre al Sr. Campos, que és cert que ha quedat aquesta
pregunta resposta i el tant per cent que tenim nosaltres de
projectes executats entre el trimestre de l’any passat és del
30%, de projectes executats al cent per cent.

Dit això, m’agradaria comentar un poc, perquè crec que hi
ha un petit desconeixement de quines són les funcions de
l’AETIB, i només, si em permeten, dos minuts per comentar
quines són aquestes funcions, que són dues fonamentalment;
treballar per la diversificació del producte turístic, treballar
per al màrqueting de la marca Illes Balears i amb el consens de
tots els consells de les Illes Balears i dels agents privats que
estan dins les nostres meses de col·laboració publicoprivada,
treballam en aquesta funció de màrqueting turístic, i fem
molta feina i contactem amb molta gent a l’hora de millorar
aquest màrqueting mixt d’oferir els productes turístics.
Sempre encaminats cap a la diversificació del producte
turístic per aconseguir una competitivitat major del sector. El
segon pilar fonamental és la gestió del fons de l’ITS.

Diguéssim, aquests són fonamentalment els pilars i els
objectius de feina de l’AETIB.

M’agradaria remarcar això de la col·laboració
publicoprivada, és a dir, treballam plegats amb el sector privat,
amb els quatre consells i el Govern en una aplicació d’uns
plans d’acció per a cada producte turístic diferent que tenim
a les Illes Balears que consensuam entre tots.

Evidentment, hi ha moltes coses a fer i moltes coses a
millorar de la gestió del fons de l’ITS i que, doncs, e l
compromís és d’arribar a millorar i a fer un procediment molt
més ràpid i molt més executiu. 

Quant a la informació que em demana la Sra. Cabrera, jo si
vostè, ara mateix com comprendrà, vull dir, i nosaltres li
responem sense cap problema. Quant a la Sra. Sansó, el
percentatge que vostè em demanava és del 38,2%. 

Bé, doncs, res més, agrair-los la seva..., doncs, que hagin
passat aquest temps escoltant-me, cosa a la qual no estic
massa acostumat a aquests menesters, però bé, qued a la seva
disposició.

Moltes gràcies i bon dia.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltíssimes gràcies. Acabam el debat agraint la presència
del Sr. Manuel Porras Romero, director de l’AETIB, i de tot
l’equip avui present, que ens han facilitat la tasca de control
parlamentari fonamental a les nostres illes.

No havent-hi més assumptes a tractar, aixecam la sessió.
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