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EL SR. PRESIDENT:

Podem començar, si els pareix. Idò benvinguts tots i totes.
I en primer lloc demanaria si es produeixen substitucions, que
crec que sí. Començarem per aquí.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Lourdes Bosch sustituye a Santiago Tadeo.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé.

LA SRA. VALLÈS I RAMIS:

Antònia Vallès substitueix Fernando Rubio.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Fina Santiago, Gabriel Barceló.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Pilar Sansó, Antoni Diéguez.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Damià Borràs, Joan Boned.

EL SR. PRESIDENT:

I ja està, estan tots? Molt bé.

Compareixença del conseller de Turisme i Esports, per
tal d'informar sobre el Projecte de llei RGE núm. 10146/13,
de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les
Illes Balears per a l'any 2015.

Idò passam a la compareixença del conseller de Turisme i
Esports per tal d’explicar els pressupostos de la seva conselleria
per a l’any 2015, escrit RGE núm. 10146/14. Assisteix a la
sessió el Sr. Jaime Martínez Llabrés, conseller de Turisme i
Esports, acompanyat del Sr. Joaquín Legaza Cotayna, secretari
general de Turisme i Esports; de la Sra. Montse Jaén Mercadal,
directora general de Turisme; del Sr. Javier Morente López,
director general d’Esports; del Sr. Antoni Amengual Ribas, cap
de departament; de la Sra. Cecilia Plasencia Venys, cap de
gabinet; i de la Sra. María José Merino Ruiz, cap de premsa.

Idò té la paraula el Sr. Jaime Martínez Llabrés per fer
l’exposició oral, i sap que no té limitació de temps, però que li
agrairem que el limiti. Té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Jaime
Martínez i Llabrés):

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies a tots els
diputats i les diputades. Presentam avui els pressuposts de la
Conselleria de Turisme i Esports per a l’exercici 2015 en la
mateixa línia que els comptes dels darrers tres anys. L’austeritat
i el rigor han caracteritzat els pressupostos d’aquest govern des
del primer moment perquè les circumstàncies econòmiques així

ho exigien. Han estat tres anys en els quals la gestió ha estat
marcada per un pressupost ajustat que ens ha obligat a
prioritzar, a prendre decisions que no sempre han estat ben
acollides o compreses, però que hem adoptat amb el
convenciment que aquest era el camí a seguir per tornar a situar
la nostra comunitat en primera línia. 

No sempre qui més té gestiona millor; és en el moment de
dificultat, quan els recursos són escassos, quan s’imposa la
necessitat de racionalitzar la despesa, eliminar allò superflu,
actuar amb altitud de mires i concentrar tots els esforços a ser
competitius. Des de la Conselleria de Turisme i Esports vàrem
apostar des del primer moment per un turisme de qualitat que
impulsàs l’economia balear mitjançant actuacions decidides i
sempre consensuades amb el sector, que es materialitzassin al
llarg de la legislatura amb mesures beneficioses que permetessin
millorar en la competitivitat i el reposicionament. 

Els objectius plantejats per les tres direccions generals que
componen la Conselleria de Turisme i Esports s’han anat
complint, i arribam als pressupostos de 2015 amb la certesa que
s’han pogut dur a bon terme els plans traçats a l’inici de
legislatura. La nova llei de turisme ha estat capaç de generar
confiança en els empresaris, i prova d’això és que en tan sols
dos anys des que es va aprovar s’han presentat més de 300
projectes de reforma i millores importants d’establiments
turístics d’allotjament amb una inversió total a la planta de 500
milions d’euros. S’ha redimensionat la presència a les fires
turístiques: s’ha optat per una major assistència a fires
especialitzades en producte, d’acord amb l’estratègia traçada en
el Pla integral de turisme i amb un menor cost. 

En matèria aeroportuària s’ha avançat cap a la cogestió dels
nostres aeroports a través del comitè de coordinació
aeroportuària creat pel Govern central a instàncies del Govern
de les Illes Balears; això ens permet, al costat dels agents socials
i econòmics, participar en la presa de decisions. Igualment s’han
aconseguit avenços en matèria de taxes aeroportuàries en un
temps rècord i s’ha posat en marxa la OSP Menorca-Madrid.

En matèria portuària i marítima, entre d’altres èxits s’ha
aprovat la modificació de la Llei de ports, s’han optimitzat els
comptes de l’ens Ports IB, s’ha regulat el busseig turístic i
recreatiu, s’han reordenat i regularitzat els amarraments i s’ha
aconseguit que les llistes d’espera es moguin per primera
vegada en vint anys. 

A l’àmbit esportiu, tot i la difícil situació, hem aconseguit
mantenir les ajudes a clubs i a esportistes, s’ha creat el centre
d’interpretació de l’esport, s’ha creat la figura del voluntariat
esportiu i s’han subscrit convenis amb els consells insulars per
potenciar l’esport i especialment aquells esdeveniments
esportius que contribueixen a la promoció turística de les
nostres illes. 
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Aquesta és tan sols una breu pinzellada del que ha estat
possible dur a terme amb els recursos de què hem disposat
aquests tres últims anys i que hem pogut realitzar gràcies a la
planificació desenvolupada en totes les àrees de la conselleria.

Entrant a la matèria que ens ocupa, el pressupost de la
Conselleria de Turisme i Esports per al 2015 és de 75.774.275
euros, gairebé un 2% més que el de 2014, que es reparteixen de
la següent manera: la Direcció General de Turisme disposarà de
33.864.883 euros, la Direcció General d’Esports tindrà
19.653.268 euros, la Direcció General de Ports i Aeroports
comptarà amb una partida de 16.476.579 euros, i finalment la
Secretaria General tendrà 5.781.560 euros. Passem ara, per tant,
a comentar breument els pressuposts de cada una de les
direccions generals. 

La Direcció General de Turisme com hem dit compta amb
un pressupost de 33.864.883 euros, que suposa un 7,28% més
que el pressupost de l’exercici 2014. D’aquests les
transferències corrents ascendeixen a 9.873.632 euros, el que
suposa un increment del 139,48% respecte del 2014, motivat pel
traspàs de competències als consells insulars; així els 9,8
milions d’euros destinats a transferències corrents es
distribueixen de la següent manera: l’ATB rep 8.059.484 euros,
el que suposa un increment de més de 5,6 milions d’euros
motivat, com deia anteriorment, per aquest possible traspàs de
competències en matèria de promoció turística als consells
insulars, mentre que la resta de la partida es destina bàsicament
a despeses de personal i corrent. Al Consorci de l’Escola
d’Hostaleria es transfereixen 1.280.000 euros; al Consorci
d’infraestructures, 65.373 euros; i al pagament d’interessos dels
préstecs del programa de Pla D es destinen un total de 465.775
euros. La transferència de capital de la Direcció General de
Turisme és de 22.004.390 euros que es distribueixen a una
partida de 13.488.3000 euros per a l’ATB, dels quals 8.509.189
euros es destinen a la societat Palau de Congressos, SA,
concretament per fer front al finançament de les obres un total
de 8 milions d’euros i 509.190 euros per al pagament de
l’amortització anual de capital del préstec contret pel Palau de
Congressos. Per fer front a l’amortització de capital dels
préstecs del Pla D es destinen 719.415 euros, i es destina 1 milió
d’euros per continuar amb les obres de rehabilitació del Pati de
Sa Lluna.

D’altra banda l’ATB també continuarà amb la tasca
d’execució dels projectes previstos en el Consorci de la borsa de
places i el desenvolupament dels plans d’intervenció en àmbits
turístics. Igualment des de l’àrea d’intelAligència de mercats es
donarà suport a l’Ibestat en la generació i publicació de xifres
i dades turístiques i al seu posterior anàlisi. Continuarà també
amb el desenvolupament de l’aparador turístic intelAligent, TIE,
i colAlaborant amb una Universitat de les Illes Balears en la
creació de nou material multimèdia innovador i millora en
general del projecte. L’àrea de formació i de projectes europeus
té previst continuar amb les jornades de formació per a gestors
de les destinacions turístiques. Com a coordinadora de la
Comissió de turisme de l’euroregió, s’encarregarà conjuntament
amb la Direcció General d’Acció Exterior d’organitzar aquells
actes que siguin necessaris en el marc de la presidència balear
de l’euroregió. L’ATB té també com a objectiu per al 2015
continuar amb la implantació del SICTED i la coordinació de
l’ICTE. Donar continuïtat a l’organització de formes de turisme
per categories de producte segons el que estableix el Pla integral

de turisme de les Illes Balears, és un altre dels objectius per a
l’any que ve, així com realitzar convocatòries per a subvencions
en espècie per al desenvolupament dels diferents productes
turístics i esdeveniments que es puguin realitzar.

Per altra banda el Consorci de l’Escola d’Hostaleria rep
100.000 euros per finalitzar les obres de renovació de l’aire
condicionat. El Consorci d’infraestructures té una transferència
d’1.307.281 euros que ve donada per la integració dels
consorcis Mirall Alcúdia i Calvià en el Consorci
d’infraestructures; aquesta partida pressupostària està assignada
a l’amortització de capital dels préstecs per realitzar els
projectes Mirall dels dos consorcis.

Passam a la Direcció General d’Esports, que tendrà un
pressupost de 19.653.268 euros, que és un 4,5% més que l’any
2014. Continua donant suport a tot l’àmbit de l’esport i continua
amb l’organització de les finals balears d’esport en edat escolar,
que es tornaran a celebrar a les quatre illes. La Direcció General
d’Esports incrementa en un 6,8% les seves transferències
corrents, que pugen a 11.063.998, increment que està motivat
principalment per l’augment dels programes de tecnificació i
seguiment esportiu i per les subvencions del Pla de turisme
esport; igualment es donarà suport als consells insulars de
Menorca, Eivissa i Formentera, com s’ha fet enguany, en
l’organització d’esdeveniments que fomentin l’esport i tenguin
repercussió turística. Pel que fa a les ajudes als esportistes i als
clubs, així com als desplaçaments entre illes, l’objectiu és
continuar donant suport tant als equips de les Illes que
competeixen en categories nacionals com als esportistes d’alt
nivell de les Balears. Pel que fa als desplaçaments entre illes el
pressupost assignat a aquesta partida és 1.300.000 euros, el que
representa un increment de 200.000 euros respecte del
pressupost de 2014; així es destinen 1.100.000 per a ajudes a
esportistes i clubs esportius de les Illes Balears per facilitar els
desplaçaments entre illes, i 100.000 euros més per facilitar-los
el transport del material esportiu entre les illes de la comunitat
autònoma, península, Illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir
a les competicions oficials dels diferents calendaris federatius.

Pel que fa a les ajudes a esportistes, clubs i esdeveniments
esportius rellevants, es pressuposta un total d’1.600.000 euros,
el que suposa un increment de 125.000 euros respecte del
pressupost de 2014, i que es reparteixen de la següent manera:
es destinen 80.000 euros a ajudes per donar suport a projectes
d’especial rellevància que incideixen en la promoció de l’esport
i que tenguin una repercussió turística a la comunitat autònoma;
les ajudes a clubs esportius amb equips d’esports individuals i
colAlectius que participin en competicions de categoria nacional
i que promocionin les Illes Balears són de 600.000 euros,
500.000 euros per a equips d’esports individuals i 550.000 euros
per a equips d’esports colAlectius. També es destinen 450.000
euros perquè els esportistes puguin millorar els seus mitjans
d’entrenament i l’accés a competicions per a l’any 2015.
270.000 euros són per a ajudes a programes i esdeveniments de
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singular rellevància turística i esportiva. Les ajudes als
esportistes i als clubs esportius de les Illes Balears amb equips
d’esports individuals per facilitar-los el desplaçament a la
península, Illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a
competicions internacionals oficials són de 25.000 euros.
Finalment es destinen 175.000 euros als esportistes i clubs de
les Illes Balears per facilitar també els desplaçaments a
península, Illes Canàries, Ceuta i Melilla per a assistir a
competicions oficials dels diferents calendaris federatius.
Aquest any es preveu també una partida nova d’1 milió d’euros,
dels quals 840.000 euros es destinen a programes de tecnificació
esportiva, i 160.000 euros a programes de seguiment esportiu.
Els beneficiaris seran totes les federacions esportives de les Illes
Balears.

D’altra banda les inversions previstes per la Direcció
General d’Esports s’incrementen un 137,63% i ascendeixen a
1.188.088 euros, que es destinen íntegrament a la construcció
d’una nova pista d’atletisme al poliesportiu Prínceps d’Espanya,
així com a la reposició de quatre pistes de tennis i vestuaris.
D’altra banda la Fundació per l’Esport Balear rep una
transferència de 5.489.651 euros, que representa un descens de
680.000 euros que està motivat perquè la convocatòria de
subvencions per a programes de tecnificació i seguiment
esportiu es durà a terme des de la direcció general amb la
colAlaboració de la fundació i el Consorci del velòdrom Palma
Arena, que rep 1.550.000 euros. Pel que fa a transferències de
capital de la direcció general per a l’any 2015, són de 4.560.899
euros, dels quals 3.614.648 euros es transfereixen a la Fundació
per l’Esport Balear, 850.251 euros són per al Consorci del
velòdrom Palma Arena, 91.917 euros per al Consorci esportiu
de Ciutadella, i 158.334 euros per al Consorci del pavelló
multifuncional de Maó. També s’incorpora una partida nova de
46.000 euros destinada a subvencions per adquisició de material
esportiu per als programes de tecnificació esportiva.

Per altra banda la Direcció General de Ports i Aeroports té
un pressupost de 16.476.579 euros, i manté com a objectiu
principal desenvolupar una política portuària i aeroportuària
amb la qual garantir un transport aeri i un transport marítim
adequats que donin resposta als interessos de la comunitat
autònoma. Un dels principals objectius dels comptes de la
Direcció General de Ports i Aeroports per al 2015, igual que ja
va passar en els pressupostos de 2014 i 2013, ha estat atendre la
bonificació marítima en la quota autonòmica, per a la qual cosa
s’han pressupostat 8.500.000 euros. Es tracta de la partida més
important de la direcció general a nivell quantitatiu; amb aquest
import es garanteix la cobertura del 25% del descompte de
resident pel que fa al trajecte entre illes, i també del 39%
addicional del descompte de resident de l’illa de Formentera,
que té així un 89% de descompte a la tarifa. La direcció general
també continuarà durant 2015 treballant en el marc del comitè
de rutes dels aeroports de Palma, Maó i Eivissa, i prenent com
a referència els plans biennals de cada un dels tres aeroports en
la millora de les connexions aèries i en l’establiment de noves
rutes per millorar tant la connectivitat dels residents com
l’arribada de turistes. Igualment continuarà impulsant i
coordinant les reunions de la Mesa del transport marítim com a
òrgan assessor i de deliberació dels temes referents al transport
marítim on té representació el sector, i vetllarà per la millora de
les comunicacions marítimes dels residents, amb especial
esment als residents de Formentera per la seva triple insularitat
i per l’absència d’aeroport a l’illa.

D’altra banda l’empresa pública Ports IB, que té un
pressupost de 19.231.192 euros, rep de la direcció general una
transferència corrent de 3.321.192 euros, i una transferència de
capital de 3.730.558 euros, que implica un descens d’1,4
milions d’euros motivat perquè, les inversions i despeses en
manteniment de les instalAlacions portuàries que són
competència de la comunitat autònoma, les realitzarà l’ens
autonòmic amb recursos propis. D’altra banda continuarem
l’estudi de demanda per dirigir les polítiques de creixement del
sector nàutic amb uns criteris de sostenibilitat i posterior
redacció dels plans directors de ports. Es continuarà amb les
gestions oportunes, ja iniciades en l’exercici 2011, per a la
tramitació de la desclassificació com a ports d’interès general de
determinats ports de les Illes Balears, i en especial els ports del
Molinar i el Portitxol, donada la seva configuració com a ports
bàsicament amb activitats nauticorecreatives, i d’altra banda és
també objectiu de Ports de les Illes Balears a mitjà termini la
desclassificació com a ports d’interès general dels ports de Maó,
Eivissa, La Savina i Alcúdia, i Palma en l’àmbit esportiu i de
pesca en consideració a la major rellevància de la seva funció en
el sistema portuari de les Illes Balears que en el de l’Estat.

Pel que fa als serveis portuaris dels ports comercials
autonòmics es continuarà treballant per adequar-los als estudis
elaborats en l’aprovació dels plans de protecció portuària i la
inclusió del trànsit de mercaderies perilloses en el port de
Ciutadella. Així mateix en aquest port el servei de practicatge
està sotmès a un procés de millora contínua pel que fa a la seva
prestació. En tots els ports de gestió directa es preveu un millor
aprofitament de les superfícies, els locals i les concessions per
fer-los més rendibles, així com el desenvolupament començat
en els dos anys anteriors a la regularització d’amarraments i la
conseqüent reducció de les llistes d’espera per a l’obtenció
d’amarraments a base. Es manté també per a l’exercici 2015
l’esforç per atreure creuers turístics als ports de Sant Antoni,
Ciutadella i Sóller mitjançant fondeig exterior i transport
continu de passatgers des de i cap als molls de les esmentades
instalAlacions portuàries. Cal destacar també que s’està
treballant per a l’obtenció de classificació Schengen per als
ports de Sant Antoni i Ciutadella.

Pel que fa als ports de gestió indirecta s’ha de destacar el
desenvolupament de plans de gestió de boies als ports
d’Andratx, Portopetro i Sant Antoni, amb una millora i
ampliació de l’oferta d’amarraments en aquests ports, al mateix
temps que es realitza una important acció de protecció
mediambiental del fons marí. Finalment està previst dins l’any
2015 continuar amb l’actualització dels cànons satisfets per les
diverses entitats concessionàries dels ports de gestió indirecta,
tal com permet la disposició transitòria quarta de la Llei
10/2005, de ports de les Illes Balears, i que en tot cas implicarà
també un augment de les quantitats satisfetes en concepte de
cànon. 
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Es tracta, en definitiva, d’uns pressupostos realistes i
d’acord amb la línia de treball que es desenvolupa al llarg de la
legislatura, uns comptes que ens permetran portar a terme els
objectius en matèria turística, esportiva i de transport aeri i
marítim per al 2015.

Moltes gràcies.

(El Sr. Vicepresident substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Procedeix ara la suspensió de
la sessió per un temps màxim de 45 minuts, que supòs que..., no
sé si cap portaveu vol fer ús d’aquest temps... Doncs, sent així,
per formular preguntes o observacions tot seguit procedeix la
intervenció dels grups parlamentaris.

Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula la diputada
Sra. Sansó per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Sí, Sr. President, Sr. Vicepresident, perdó. En primer lloc
volem saludar el conseller de Turisme i Esports i tot el seu
equip que avui l’acompanya. Esper poder demanar tot el que he
de demanar, atès que només tenc deu minuts i no tot el temps
que ha tengut el conseller per explicar la memòria dels
pressuposts 2015 de la Conselleria de Turisme i Esports.

Bé, intentaré sintetitzar-ho amb el mateix ordre que ha
comentat el conseller. Ha iniciat la seva intervenció dient que el
pressupost per a aquest any, va en la línia dels mateixos anys
d’austeritat, així és, i no li recriminam de cap manera aquest
breu increment del 2%, perquè consideram que la major partida
pressupostària ha d’anar a les conselleries que fan feines per a
aquelles persones més necessitats o per als serveis bàsics de la
ciutadania. Per tant, en aquest punt no li farem cap crítica, avui
tampoc no és un dia de crítica, tot el contrari, fer preguntes
perquè ens pugui aclarir els dubtes que tenguem.

Vostè ha dit també que qui gestiona millor, atès que el
pressupost és petit i manco pressupost no implica gestionar
millor..., no sé amb quines paraules ho ha dit, “qui manco té no
implica que no ha de gestionar millor”. Jo li he de dir que no sé
si gestionen millor o què fan, perquè en temporades turístiques
tan extraordinàries com aquesta, perdoni que li ho digui, el
benefici no s’ha redistribuït gens a la societat de les Illes
Balears. Per tant, crec que des de la Conselleria de Turisme
s’haurien de plantejar aquest tema, crec que la temporada ha
estat prou extraordinària, la que ve pel que s’ha sentit a la fira
turística de Londres, pareix que serà tant o més bona, i al cap i
la fi només és bona per a un parell. Per tant, crec que una de les
feines de la Conselleria de Turisme hauria de ser d’intentar que
es redistribueixin un poc els beneficis entre tota la societat.

Bé, fet aquest parèntesi, referent a la memòria, diu que a
principi de legislatura es va fer una aposta clara i decidida pel
turisme de qualitat, per tal d’impulsar l’economia de les Illes
Balears amb actuacions que s’han anat materialitzant al llarg de
la legislatura, mesures que permetessin millorar la
competitivitat i el reposicionament en el mercat. Això és el que

diu la memòria i també ho ha comentat vostè. I jo li deman, ens
pot indicar quines han estat aquestes mesures, quan a les Illes
Balears cada any, cada any més, de fet, destacam més per un
turisme de quantitat i no de qualitat?, ens agradaria que ens ho
pogués aclarir.

A la memòria també fan referència a l’aprovació del decret
que desenvolupa el reglament de la Llei turística, aquesta que
vostès venen com la millor llei del món. Ja que han estat
incapaços d’aprovar aquest reglament en set mesos i que ja ha
acabat el termini de presentar alAlegacions, també ens
interessaria saber quan fan comptes tenir a punt el
desenvolupament reglamentari d’aquesta llei.

Per altra banda part, parlen del Pla integral de turisme 2012-
2015, que ha donat uns resultats extraordinaris per tal de canviar
el model turístic. Ens podria indicar els resultats des del punt de
vista dels sis eixos que es preveuen en el Pla integral de turisme:
producte, territori, formació, promoció, intelAligència en el
mercat i qualitat?; ens interessaria saber exactament quins són
aquests resultats tan extraordinaris des dels diferents punts de
vista.

Després també diuen a la memòria que estan elaborant el Pla
integral de turisme 2015-2025. Per tant, també ens interessaria
saber en quin procés està aquest pla i quan intenten aprovar-lo,
perquè han de tenir en compte que -esperem que sigui així- el
maig hi haurà un canvi de govern, i no ens hauríem de trobar
amb un pla de turisme que no s’adaptàs a les prioritats del nou
govern. Per tant, ens interessaria saber els terminis d’aquest nou
pla.

Quan parlen que es continuarà amb el desenvolupament de
l’aparador turístic intelAligent per tal de donar un servei més
complet a les persones que ens visiten, ens agradaria saber quin
pressupost es vol destinar l’any 2015 a aquest aparador i les
meravelles que fan comptes que dugui a terme, perquè fa dos
anys que jo vaig entrar en aquest Parlament i fa dos anys que
sent que aquest aparador turístic és el millor en promoció
turística. I no es veu res, crec que l’han duit a la Fira Turística
de Madrid i no se n’ha sabut res més, i amb pocs visitants, això
sí, molts pocs visitants varen anar a l’aparador turístic. Però bé,
ens agradaria un aclariment en aquest tema.

Del programa 751C, d’ordenació del sector o redefinició del
model turístic, s’indica que s’ha de desenvolupar una acció des
de la Direcció General de Turisme que actuï en els eixos de
millora de l’entorn, del producte, de la formació i de la
innovació. I vostè també ha fet referència a aquest punt, que
s’ha de potenciar la innovació, el desenvolupament i la recerca
turística. Ens pot especificar, a part del Palau de Congressos de
Palma, quins productes turístics es volen desenvolupar a curt
termini?, o quins ens podran oferir la temporada 2015? Perdó,
ara he canviat la pregunta.
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Pel que fa als paràmetres de qualitat, s’hi fa referència en
moltes ocasions a la memòria, quines actuacions tenen previst
per fer aquesta línia de qualitat que no sigui el Palau de
Congressos. Només centren el tema de qualitat del seu
departament en el Palau de Congressos. El Palau de Congressos
està molt enrere per ser encara un producte de qualitat. De
moment és un pou sense fons.

Al programa 751, de la Direcció General de Serveis
Generals de Turisme i Esports, hi ha dues partides per un import
de 100.000 euros cada una. Una és la partida 62200 i l’altra la
63200, que fan referència a inversions reals. Ens pot dir a quina
inversió o inversions es refereix aquesta partida?

Pel que fa a l’Agència de Turisme de les Illes Balears,
segons el pressupost de la Direcció General de Turisme, indica
que s’hi destinen 21.547.784 euros, import que divergeix un poc
amb el pressupost de la mateixa Agència de Turisme. No sé si
hi ha hagut una errada, perquè a l’Agència de Turisme preveuen
21.081.118 euros, hi ha una diferència de 466.000 euros, amb
les transferències que donen o amb allò que surt a la memòria,
entre les transferències que es donen des de la Conselleria de
Turisme a l’ATB i després el pressupost que surt a l’ATB. Per
tant, volíem demanar aquesta diferència.

Després, pel que fa a despeses de personal d’aquest capítol,
encara som a l’ATB, a l’Agència de Turisme de les Illes
Balears, per centrar-ho un poc. En el capítol de despeses de
personal, el capítol 1 d’aquesta agència, diuen que passen d’una
despesa de 58.750 euros a 62.500 euros i que es deu a un
increment per la incorporació de sis persones, tres de l’antiga
Fundació de Desenvolupament Sostenible i tres que són
personal que estan en excedència que s’han incorporat i que no
es varen tenir en compte en el pressupost de 2014. Però la
relació de llocs de feina que mostren, només s’ha incrementat
en tres persones. Per tant, entre el que diuen a la memòria i el
quadre que presenten, hi ha també un desajust. Per tant, li
demanaríem un aclariment: quantes persones s’ incorporen i
quin pressupost real hi ha en aquest tema. 

Un tema que no surt molt aquí, no surt quasi gens, és el tema
de Costa Nord. En quina situació es troba Costa Nord? Si es
troba aturat el projecte i què pensa fer el Govern amb aquest
centre per a 2015.

També li volíem demanar, atès que estam parlant de l’ATB,
d’un personal o d’una plantilla de 62 persones, si consideren
que està ben redimensionada l’ATB amb aquest personal, ja que
des de 2013 el capítol 1 no ha fet més que augmentar. El 2013,
aquest capítol, de personal, era d’1.990.224 euros; 2014,
2.490.700 euros i el 2015, 2.610.872 euros. Per tant, en dos anys
ha augmentat el pressupost d’aquesta plantilla en un 25%. Per
tant, ens agradaria que ens explicàs si aquest augment de la
plantilla es justifica amb les tasques que fa l’Agència de
Turisme de les Illes Balears. I repetesc, estam parlant de 62
persones dins l’agència.

Després pel que fa a despesa corrent, en aquest concepte se
produeix un increment de 120.172 euros, sense cap explicació.
Per tant, li demanaria per què aquest increment de la partida de
despesa corrent i a què es deu aquest increment, ja que veim que
les partides que més engreixen en aquesta agència són les de

personal i despesa corrent. Per tant, esperem que no sigui
perquè som a un any electoral. Per tant, voldríem un aclariment.

A les despeses financeres veim que hi ha un increment de
88.849 euros, per una part i com també ha comentat el conseller,
n’hi ha una per al Pla D, Pla de dinamització, que record que la
va fer el conseller Flaquer, és una d’aquestes herències que
vostès no recorden, que és la despesa més gran de
desestacionalització que no ha desestacionalitzat res. Per tant,
ens agradaria saber què fan comptes fer amb aquest increment
del pressupost del Pla D.

També li volíem demanar una explicació sobre l’import de
114.200 euros, en concepte de deute amb Radiotelevisió de les
Illes Balears. És a dir, quin negoci tenen amb Radiotelevisió de
les Illes Balears o per què hi ha un deute de 114.200 euros amb
aquest ens.

Pel que fa a transferències corrents, aquest capítol
s’incrementa de forma significativa, 5.300.000 euros que es
destinen als consells insulars. Suposam que és una previsió per
efectuar els traspassos en promoció turística. Per tant, li
demanaríem un aclariment sobre aquest tema.

Pel que fa a capítol 6 de transferències corrents, constatam
que per als quatre consells, com hem vist en el capítol 4 i
esperem que ens ho especifiqui així el Sr. Conseller, hi
dediquen 5.300.000 euros, i vostès, la conselleria, es queden
amb 3.693.028 euros, per seguir fent el mateix segons diu la
memòria, això és el que jo he llegit a la memòria. Per tant, per
una part transfereixen els 5 milions als consells i per l’altra,
vostès es queden els 3,6 milions i busques per fer el mateix que
feien. Per tant, aquí queda plasmada la duplicitat que vostès
pregonen que no la volen i al cap i a la fi, la fan més que els
altres. Per tant, amb això sí que consideram que haurien d’anar
un poc alerta, o es traspassa tot als consells i vostès deixen de
fer la promoció turística, o s’han d’aclarir amb aquest tema.

Després, una vegada ...Un momentet. Després pel que fa a
transferències de capital, aquí veim que només hi ha els recursos
del Palau de Congressos de Palma, que són 28 milions d’euros,
que és el que també ha comentat vostè, i 609.190 per fer front
a les amortitzacions del capital, és així no és ver? Per tant, en
aquest capítol consideram que hi hauria d’haver recursos per als
altres consells, perquè si no, tot queda a Mallorca, el capítol de
transferències de capital. Bé, a Mallorca, ... a Palma en concret,
perquè a la resta de Mallorca tampoc no hi distribueixen res. I
també li volia demanar si tenen previsió per fer inversions a
Mallorca, Eivissa i Formentera, perquè no hem vist res...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sra. Sansó, hauria de concloure.
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LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Sí, sí, no acab perquè és impossible, però ...

Bé, referent al Consorci per a la millora d’infraestructures
turístiques, li volia demanar si podia tornar explicar perquè no
he entès bé, que hi ha hagut una fusió d’altres consorcis,
d’Alcúdia crec haver entès i no sé quin altre ha comentat. Això
no m’ha quedat clar i com que a la memòria no ho he vist bé,
també volia un aclariment sobre aquest tema.

I també li volíem demanar quines actuacions tenen previst
impulsar per tal de donar compliment als punts, a les lletres A,
B i C d’aquest pla, respecte a operacions d’esponjament,
reconversions d’establiments en projectes socials i respecte a
impulsar projectes d’investigació científica. Crec que no hem
vist cap actuació d’aquest tipus en aquest concepte.

Pel que fa..., si el vicepresident em dóna minutets més,
intentaria ...

EL SR. PRESIDENT:

És que en du 15 ja...

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Bé, idò ho deixaré per a la darrera intervenció.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sansó. Per part del Grup Parlamentari
MÉS té la paraula la Sra. Santiago, per un temps de deu minuts
també.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, president. Bones tardes a tots i a totes. Saludam el
conseller i el seu equip i li agraïm el detall de l’exposició i
sobretot que vostè hagi fet una explicació del pressupost
relacionat amb objectius concrets, que això sempre facilita el
debat. Vull disculpar l’absència del diputat de MÉS el Sr. Abril,
que és qui fa el seguiment dels temes de la Conselleria de
Turisme, ha tengut un imprevist familiar, i jo el substituesc. La
meva intervenció, per tant, serà més centrada en temes
d’aclariment de pressuposts, que de debat pressupostari i polític
que, en tot cas, el deixarem pel plenari, que possiblement està
més qualificat que jo, ja que David Abril és qui du aquests
temes.

Ens alegram, i ja li ho vàrem dir l’any passat, que la
Conselleria de Turisme i Esports augmenti, tot i que l’any
passat va pujar una mica, aquest any torna pujar, nosaltres ens
alegram, ho vàrem dir i ho tornam dir aquest any. Pensam que
és fonamental per a la indústria principal del nostre país, que el
turisme estigui reconegut en els pressuposts i estigui reconegut
amb una pujada. Altres temes que vostè ha anunciat com a
positius en relació amb el 2014, nosaltres no els compartim, ja
ho hem debatut en el plenari. Ja sap que no estam en bona part
d’aquesta llei turística, nosaltres pensam que és una llei que
facilita un urbanisme a la carta i hem manifestat les nostres
diferències en els debats en plenari i en el debat de la mateixa
llei, en la ponència. Altres temes en què no estam d’acord amb

aquesta llei de turisme, és que no garanteix una inversió dels
beneficis. Possiblement persones molt més qualificades que
coneixen molt més l’àmbit turístic, que demanen l’obligació per
part de determinats sectors turístics que reben un suport per part
del Govern, del manteniment de vuit mesos a l’any obert. No
estam d’acord amb aquesta llei perquè no regula el tot inclòs, el
tot inclòs s’està carregant altra indústria també important per al
nostre país, la petita indústria comercial, petita indústria de
ceràmica, tèxtil, o d’altres temes, perquè on hi ha el tot inclòs
realment tot aquest sector està patint.

La taxa per allotjament turística. És una taxa que el propi
Partit Popular reconeix com un impost molt positiu, en el
programa nacional de reformes, el Regne d’Espanya ha enviat
l’any 2013 a Europa la pàgina 20, ho envia com un exemple de
nou impost de les comunitats autònomes, “impuesto sobre
estancias en alojamientos turísticos, por el lado de los ingresos
las comunidades autónomas han introducido medidas para
aumentar la recaudación, como es el caso del impuesto sobre
estancias en alojamientos turísticos, que es una buena
medida...” . A la nostra comunitat autònoma vostès no han
volgut fer aquest tipus de taxes, nosaltres pensam que això sí
que seria una taxa que possibilitaria la redistribució de la
riquesa que es genera en el nostre país i que informacions de
diferents professionals i professors de la UIB, es veu com
aquesta riquesa no es distribueix de la forma més equitativa
possible.

No estam d’acord tampoc amb les seves valoracions de
l’aeroport, malauradament aquest any l’aeroport es privatitzarà
en un 49%. Nosaltres pensam que un tema tan estratègic com és
l’aeroport, no pot estar, encara que només sigui sols un 49%,
per a nosaltres és molt, en mans privades. Per tant, una cosa tan
estratègica per a nosaltres com són els aeroports, no facilita
aquesta privatització.

Per tant, compartim com no pot ser d’una altra manera el
que vostè ha dit, de mantenir la promoció. Nosaltres ens
alegram que es continuï amb la promoció, és fonamental la
promoció i la propaganda per dir-ho d’alguna manera, la casa
Coca-Cola, sap que si deixa la promoció 15 dies baixen les
vendes, per tant, sabem que tot i que siguem clarament una
destinació turística consolidada i madura, es necessita aquesta
promoció.

I ara tot un seguit de dubtes en relació amb els pressuposts
a veure si ens els pot aclarir i altres temes que tal vegada a la
contrarèplica en podem parlar.

No estam d’acord que vostès baixin en la inspecció de
turisme. Per la informació que nosaltres tenim o que  hem pogut
extreure la partida 751A, que inclou temes com la inspecció de
turisme, baixa. Nosaltres pensam que és fonamental la inspecció
en turisme, sobretot per millorar la qualitat del turisme. Tenim,
i vostè ho coneix molt millor que jo, hem estat aquests anys,
aquests mesos protagonistes d’uns temes que ningú no
desitjaria, que no és d’aquesta legislatura és de moltes altres
legislatures, però pensam que s’hauria de fer una inversió
important en els temes d’inspecció de turisme. Lamentam que
aquesta partida baixi.
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Hi ha una partida, la 751C, que vostè tal vegada ha detallat,
però si pogués aprofundir en el detall, l’ordenació i la
redefinició del sector turístic, que puja de 31 a 33 milions, de
31.500.000 a 33.800.000 euros, si pot explicar-nos a què aniran
destinats. Creix el personal en més de 300.000 euros i en capítol
5 més de 5 milions d’euros. Entenem que aquestes pujades de
personal no corresponen a la pujada del 25% de la paga extra,
que és a un altre capítol de la comunitat autònoma.

Vàrem detectar aquest augment de 18,4 milions a 21,4
milions en l’Agència de Turisme Balear que entenem que és per
als consells insulars, que segons les explicacions possiblement
sigui per transferir als consells insulars, necessitaríem un
aclariment. 

Amb relació a l’Agència de Turisme Balear, continuant amb
aquesta partida, vostè, bé, hem detectat un augment de 120.000
euros en el capítol 2, ens agradaria que ens explicàs per quin
motiu aquest augment important de 120.000 euros en el capítol
2.

El tema del Palau de Congressos, vostès destinen 8,5 milions
al Palau de Congressos, deu ser un compromís que vostès tenen
amb els bancs de pràcticament 40 milions d’euros a pagar entre
2014 i 2018. Nosaltres pensam que és una molt mala inversió,
suposa més del 10% del pressupost de la Conselleria de Turisme
amb un palau de congressos que ningú no vol, que vostès l’han
posat i l’han posat en concurs i cap dels empresaris turístics
exactament qualificats de la nostra comunitat autònoma volen
concursar. Pensam que hauríem de fer un replantejament
diferent del Palau de Congressos.

Amb relació als ports de les Illes Balears ens preocupava
aquesta baixada de pressupost per a tot el tema d’inversió, però
vostè sembla que ha explicat que ho faran amb recursos propis,
ens pot detallar més aquest tema? Vull dir, ens sembla bé que es
pugui invertir amb recursos propis, sempre que això sigui un
estalvi, però sí que es garanteixi que es faran les inversions
necessàries perquè els ports estiguin en bones condicions. Si ens
pogués detallar quina plantilla tendran? Quin serà el calendari?
Com es podrà accedir o com es podran solAlicitar aquestes
millores? Sobretot perquè vostè sap que dins aquest sector hi ha
una certa preocupació, sobretot amb la Llei de ports, que es va
interpretar com una possible privatització d’aquests temes. Per
tant, crec que com més informació ens pugui donar respecte
d’aquest tema més clarificació podem nosaltres transmetre a les
persones que es varen dirigir a nosaltres preocupades i que no
es visqui com reprendre la privatització sinó tot el contrari, que
amb recursos propis de l’administració pública es faran les
millores dels ports. Simplement, ens agradaria que incidís o ens
explicàs més aquest tema. Si hi ha una previsió d’elaboració del
Pla general de ports, si és així, quin calendari o quins objectius
es plantegen? Si poguéssim saber un poc amb quins recursos
s’elaborarà. 

Finalment, la Fundació d’Esport Balear, veim que hi ha una
baixada en el capítol 4 d’uns 120.000 euros menys que l’any
passat, almanco és el que hem detectat, vostè ha fet una
exposició detallada de cada una de les partides que s’anirien per
a transport interilles, per transport a l’Estat, però nosaltres hem
detectat una baixada de 120.000 euros en el capítol 4, sabem
que tot el tema del transport i d’ajuda als clubs esportius està
molt ajustat i ens preocupa aquesta partida, si vostè pogués
donar més detall de per què baixa aquesta partida.

També ens agradaria, la pregunta que ha fet el Partit
Socialista, amb relació a Costa Nord, com queda aquest tema?
També ens pareix una bona notícia el tema dels creuers de Sant
Antoni, pensam que els creuers potencien el turisme, és un
turisme que no necessita molt de consum de recursos propis i en
canvi deixa un alt nivell econòmic. Per tant, ens pareix bé que
no només sigui l’illa de Mallorca sinó que siguin les altres illes
que també tenguin accés a aquest tipus de turistes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula la Sra. Bosch, per un temps de deu minuts.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Gràcies, Sr. President. En primer lugar, agradecer en
nombre del Grupo del Parlamento del Partido Popular la
presencia del conseller y de todo el equipo que le acompaña hoy
aquí. 

Un año más, tal y como ha expuesto el conseller Jaime
Martínez, la Conselleria de Turismo y Deportes presenta unos
presupuestos realistas, porque no presupuesta en quimeras;
prudentes, porque no engañan, no juegan temerariamente con
las expectativas de la gente, tal  y como pasaba en legislaturas
anteriores; están hechos desde la reflexión y la objetividad, se
quieren alcanzar objetivos exigentes, pero a la vez posibles; y
solidarios, porque para poder subir un 17,58% el presupuesto
destinado a las personas más necesitadas en Baleares y un
10,29% en salud, tal y como recogen los presupuestos del 2015,
ha sido necesario que otras consellerias, entre otras la de
Turismo, contenga su gasto además de, por supuesto, una buena
gestión previa que se ha venido realizando a lo largo de la
presente legislatura. Tres años que empiezan a dar frutos y
permiten que el presupuesto de Turismo y Deportes se
incremente en un 1,96% más. 

Ayer, por curiosidad, quise volver a leer las actas de las
sesiones anteriores de las comparecencias de presupuestos de
2011, 12 y 13, en todas, tanto el Partido Socialista como PSM-
MÉS, mostraban su preocupación por las cifras ajustadas en los
presupuestos de Turismo y Deportes, creo recordar que en el
2011 fue el presupuesto más ajustado de las cuatro últimas
legislaturas, y hacían entonces pronósticos más bien agoreros,
en concreto auspiciaban la imposibilidad de que este gobierno
popular pudiera impulsar el turismo con partidas tan ajustadas.
Hoy ha quedado demostrado que no hay ningún problema, que
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efectivamente se puede realizar una promoción turística efectiva
puesto que este gobierno del Partido Popular ha sido capaz de
reducir un 70% los gastos en promoción turística. Así es, el
tiempo sitúa las cosas en su debido lugar, ahora se va
demostrando que los vaticinios de la oposición eran falsos. Yo
no creo realmente que quisieran engañar a nadie, estoy
convencida que lo decían sinceramente y eso en realidad es lo
grave, porque significa que después de su gestión fallida en la
anterior legislatura no habían aprendido nada, no habían hecho
autocrítica y no habían analizado en qué fallaron y por qué,
seguían pensado que era una cuestión de dinero cuando, si bien
es muy importante, lo es mucho más cómo lo gestionas, porque
si recibes 20 millones de euros de inversión estatutaria para el
Palacio de Congresos o 17 millones de euros para la Playa de
Palma y no eres capaz de acometer con éxito ni una cosa ni otra,
más hubiera valido que a ese dinero se le hubiera dado un
destino más provechoso.

Tienen un modelo basado en palabras que sólo lo aguanta el
papel, tienen un discurso “buenisto”, lleno de palabras y frases
que todos compramos, todos queremos riqueza compartida, pero
difícilmente se puede crear riqueza compartida con una
legislatura en que se incrementa el número de parados en 46.000
personas. Sin embargo sí se puede hablar de riqueza compartida
cuando en sólo dos años de aprobación de una ley de turismo se
consiguen 500 millones de euros de inversión, tal y como ha
dicho el conseller, y 300 proyectos de mejora, rehabilitación y
modernización de establecimientos turísticos que, además,
incrementan su calidad atrayendo a turistas de mayor poder
adquisitivo que son los que realmente crean esa riqueza
compartida porque no sólo gastan en el hotel sino que gastan en
todos los sectores como es el deporte, como es la náutica, como
es la restauración, como es el comercio, como es la cultura, etc.

Hablábamos de ese modelo apoyado tan solo por el papel
que se estrella realmente estrepitosamente cuando se trata de
pasar a la realidad, obras, acciones, resultados, que es por lo que
nos van a juzgar los ciudadanos, las personas, como a ustedes
les gusta decir. Hay un dicho que dice, tus palabras muestran
quién quieres ser, tus hechos muestran quién eres realmente, y
esta frase sirve para resumir y retratar las políticas de los
diferentes partidos aquí en Baleares. Hoy y ahora el Govern del
Partido Popular con sus posibles errores, porque efectivamente
el que gestiona y decide puede cometer errores, también el
Partido Popular, puede mostrarse ante los ciudadanos con los
resultados de la gestión que demuestran que hoy estamos mejor
que ayer. Sigue quedando mucho trabajo por hacer, no es un
discurso triunfalista, pero sí es un discurso realista. El
desaguisado cometido durante cuatro años pasados no se arregla
de la noche a la mañana, pero estamos en ello. 

Apostamos de manera decidida por lo que es realmente
importante, sentando las bases del futuro, que es lo que ha
hecho la Ley de turismo, apostar por la modernización y la
calidad de nuestras infraestructuras, ¿con qué coste para las
personas? Ninguno, y sin embargo, como ha dicho el conseller,
ha supuesto -y vuelvo a repetir porque aquí hay gente que quería
evidencias y no sé, parece que no las tienen- más de 500
millones de euros y más de 300 establecimientos modernizados.
Un día sí y otro también se demuestra que esto nos hace más
fuertes ante nuestros competidores, porque no podemos
competir con precios a la baja si queremos un futuro prometedor
para nuestras islas. Tanto los operadores turísticos ingleses

como los alemanes han repetido en diversas ocasiones, y así lo
ha reflejado la prensa, que esas remodelaciones de los
establecimientos nos vuelven a hacer altamente atractivos a la
hora de vender nuestro destino. 

No tenemos ninguna duda de que los presupuestos
presentados son los adecuados y, ¿saben por qué?, porque los
resultados de los años anteriores los avalan. La Conselleria de
Turismo y Deportes se ha ganado la confianza de las personas
de esta comunidad, ha cumplido con su programa electoral,
gracias a que teníamos una hoja de ruta perfectamente trazada
desde el principio, no ha habido que elaborarla en los dos
primeros años de entrar a legislar, sino que desde el primer día
se puso fil a l’agulla, como se suele decir y se empezó a cumplir
parte y punto por punto nuestro programa. Esto también
constituye la demostración de que cuando no hay
imposibilidades físicas, es decir, cuando no nos encontramos
con una deuda de 6.000 millones de euros, podemos y estamos
comprometidos con nuestras promesas. También parte del éxito
ha sido incluir al sector privado en la toma de decisiones. Todo
ello hace que el Partido Popular apoye estos presupuestos.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Bosch. Per contestar les intervencions que
l’han precedit, té la paraula el Sr. Jaime Martínez i Llabrés
sense limitació de temps, encara que sí li agrairíem que es
limitàs una mica.

Gràcies.

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Jaime
Martínez i Llabrés):

Moltes gràcies. Intentaré respondre totes les qüestions que
s’han plantejat, si me’n deix alguna, idò, a l’altra intervenció els
agrairia que m’ho recordassin. Hi ha una part que no és tant
debat de pressuposts sinó que pareix un debat de l’estat del
turisme, però bé també hi entrarem que al cap i a la fi tot això
afecta. 

La veritat és que estic satisfet que per part de les dues
intervencions, estiguin d’acord amb segons quins aspectes
d’austeritat, perquè moltes vegades debatem sobre el tema i
pareix que a vegades no el defensam; jo crec que sí s’ha
demostrat que amb menys recursos, idò, es poden fer altres
coses i es poden assolir els mateixos objectius i, per tant,
aquesta és la línia que tots seguim i crec que serà molt més
adient. També demanaria, perquè, a més, ara estam i també
parlarem del tema de traspàs de competències en matèria de
promoció turística, la mateixa austeritat que ens demanam al
Govern, vull dir, ja que a més defensam que aquestes
aportacions que s’han posat damunt la taula per debatre la
comissió mixta, idò, les defensem per a totes les administracions
i que aquests recursos que consideram suficients a una
administració, idò, també ho siguin a les altres. 



1858 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 88 / 6 de novembre del 2014 

 

Intentaré, primer, contestar la primera intervenció, però hi
ha segons quins aspectes que es repeteixen i, per tant, entendré
que a la segona ja les he respost. 

El tema de la redistribució del benefici turístic a tota la
ciutadania jo crec que està demostrat que això succeeix, això
està demostrat gràcies a la Llei de turisme, una eina legislativa
que difícilment en dos anys es poden veure resultats i entenc
que amb aquesta sí que s’han vist i no és que se n’hagin vist
pocs, jo crec que al final això ha repercutit, idò, globalment i
d’una manera important, no només en tota la inversió de la
planta hotelera i no hotelera, perquè també hi ha hagut planta
turística no hotelera que també, vull dir, ha fet un esforç i també
ha reactivat segons quina economia, al final això és el que
moltes vegades parlam de prosperitat compartida, jo entenc que
aquesta bonança de totes aquestes inversions al final això
repercuteix i té un retorn a la ciutadania. Ho hem vist en quasi
dos anys de baixada d’atur, en tots els mesos que duim de
creació de llocs de feina. Al final, fa un parell de mesos, idò,
també el sector de la construcció tornava a nivells de l’any
2007-2008 de quan va començar la crisi, i tot això és gràcies,
idò a la Llei de turisme, gràcies que el sector turístic, no només
el sector hoteler, ho vull remarcar, el sector turístic fa aquest
esforç de reinversió i al final això repercuteix absolutament a
tots.

Per tant, aquí jo no puc estar d’acord que això al final no té
aquesta redistribució perquè si no tengués aquesta redistribució,
que podria ser més ràpida, hi estam tots d’acord, que ens
agradaria que fos més ràpida en segons quins casos, però jo crec
que s’observa dia a dia i atès que, a més, hi ha un allargament
de temporada enguany respecte de l’any passat, que l’any passat
va ser el millor dels darrers sis anys, hi ha tota una sèrie
d’aspectes que apunten a això. Per tant, jo crec que això és així.

Després em comentava que hauríem de defensar més és el
turisme de qualitat que no el de quantitat. Jo també he estat
claríssim, vull dir, i aquest estiu quan s’han produït segons
quins moments on hem hagut de defensar també la imatge de les
nostres illes, idò, ho hem dit i ho hem dit claríssimament i, a
més, està confirmat que també la llei, els dos decrets lleis, tant
de Platja de Palma com de zones turístiques madures, han
comportat un augment de categoria del 25% del total
d’establiments turístics de les Illes Balears. Per tant, això és
augmentar per la qualitat, és apostar per la qualitat també que al
final segons quines zones turístiques, segons quines empreses
turístiques han tengut menor ocupació, però han augmentat la
seva rendibilitat perquè han ofert un producte millor, perquè han
ofert establiments de major categoria totalment reformats. Per
tant, això és apostar per la qualitat. És apostar per la qualitat,
idò, impulsar no només Platja de Palma, que després de deu
anys no estava declarada com a zona turística madura i gràcies
al decret llei es va declarar com a zona turística madura sinó
que, a més, hi ha tres zones més, Palmanova-Magaluf, Santa
Ponça i Peguera que ho estan tramitant i això no només durà
l’obligació o tenir una sèrie d’incentius o beneficis sinó que
donarà lloc també a una sèrie d’obligacions, i les obligacions
són aquesta aposta per la qualitat, aquests plans de qualitat que
seran obligatoris en aquelles zones turístiques madures, aquells
plans de modernització, idò, fan que apostem per això.

Independentment, que podríem ara donar també moltes
dades i ara ja que venim de Londres, del mercat britànic, de
l’any 2010-2011 a ara la despesa mitjana per turista britànic ha
augmentat un 6% respecte d’aquell moment. Per tant, si a més
tenim en compte que han estat anys de crisi i hem aconseguit
pujar un 6% respecte de despesa per turista mitjana diària, això
vol dir que no són termes absoluts sinó relatius. Per tant, això
demostra que sí que milloram aquesta qualitat. Si els parl de
despesa total, idò, hem augmentat un 9% respecte de l’any
2010-2011, però com això són termes absoluts i poden venir
també referits en nombre de turistes, idò, no és tan referent, però
sí l’altra dada.

Per tant, jo crec que aquesta llei ha permès que apostem per
la qualitat, pels reposicionaments, per la modernització i gràcies
que el sector privat ho ha entès, els hem donat seguretat jurídica
i hem generat confiança, aposten per la mateixa línia de feina
amb el tema de la qualitat versus quantitat. 

El tema del reglament que també em comenta, és ver que
m’hauria agradat tenir-lo aprovat, un any després, bé serà dos
anys després, però en tot cas serà menys que els 12 anys que
vàrem estar sense reglament amb la Llei general turística 2/99.
Ha estat una feina complexa, perquè s’ha intentat consensuar al
màxim amb tots els sectors turístics i, per tant, intentarem que
sigui un reglament positiu, que segueixi amb la línia de la Llei
de turisme, que ha aconseguit tot allò que ha aconseguit i que
creï altres eines necessàries per seguir reposicionat les nostres
destinacions. En tot cas i parlant de terminis, jo crec que durant
les pròximes setmanes tendrem un esborrany definitiu, després
de recollir les alAlegacions presentades, per tant, es podrà acabar
de fer els tràmits amb els informes del Consell Consultiu i altres
organismes i tot d’una que siguin emesos aquests informes,
entenc que el podrem aprovar i tal vegada els dos pròxims
mesos el poguéssim tenir aprovat. Entenc que serà una passa
més dins els bons resultats que ha tengut la Llei de turisme, crec
que el reglament generarà també altres possibilitats que
segueixin apostant pel reposicionament del sector turístic que
podem veure avui en dia.

M’ha comentat també el tema del Pla integral, a veure de
quina manera amb els sis eixos aquest pressupost encarava cada
un dels temes, bé, en tots podria ser molt més exhaustiu, però
els hi comentaré per damunt. En temes de territori estarem i
estam amb els declaracions de zones turístiques madures, en
aquest moment per exemple amb l’Ajuntament de Calvià estam
colAlaborant perquè puguin desenvolupar ràpidament els
documents necessaris que han de presentar a la conselleria, que
ja han fet la solAlicitud perquè siguin declarades zones
turístiques madures, però perquè se pugui fer. Com saben, és
una competència de cada un dels consells insulars la redacció
dels plans d’intervenció en els àmbits turístics, però hem firmat
protocols, firmarem els convenis i posarem recursos econòmics,
per tal que els plans integrals, els PIAT es puguin desenvolupar.
Per tant, això també estarà inclòs en l’activitat de l’Agència de
Turisme.
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En el tema d’intelAligència de mercats, hem arribat a acords
també amb l’IBESTAT per a anàlisi de dades, i ens hem de
dedicar com Agència de Turisme més a les dades que venen,
que no les que han vengut. És a dir, les autòpsies les fa
l’IBESTAT i està molt bé tenir totes les sèries, però
l’interessant amb el sector turístic és preveure el que pot passar,
per veure si es pot actuar i es pot modelar allò que pot anar més
malament o més bé. Què vull dir? En aquests moments
disposam mensualment o bimensualment, de dades de les
reserves i facturacions que s’estan produint en els nostres
mercats emissors i, per tant, podem tenir referències de si un
mercat britànic o un mercat alemany no es comporta com
pensàvem de cara a la temporada mitjana-alta o alta i, per tant,
veure si se poden fer accions de promoció o accions concretes
per aconseguir rectificar aquelles dades que no són les que
esperàvem.

En tema de producte ja saben que estam desenvolupats les
nou línies de producte, amb 29 sublínies, que feim tots els
fòrums d’art i turisme, d’esport i turisme, de salut i turisme.
Intentam potenciar al màxim totes aquestes, perquè pensam que
no és que sigui el futur, és el present. Ho hem vist ara a Londres
amb les presentacions que hem fet de gastronomia i art, que
pensam que són aquests valors afegits que hem d’intentar que
realment ens coneguin, som unes marques absolutament
posicionades per altres coses, però per totes aquestes hem de
lluitar més.

En tema de producte a part es creen, en colAlaboració amb
altres administracions, tots aquells aspectes de desenvolupament
de rutes o de colAlaboració amb altres coses.

En tema de promoció, ja saben que hem passat els darrers
anys a fer 60 accions de promoció a fer-ne més de 140.
Probablement l’any 2015 es faran 150 accions de promoció,
quasi totes elles lligades a producte turístic, no generalista, sinó
especialitzades. Per tant, és el mateix. El tema de promoció
dependrà de la situació de la transferència de les competències
en promoció turística, però la línia que hem marcat és aquesta
i en absoluta colAlaboració amb tots els consells insulars.

El tema de qualitat també ho hem vist, perquè també ho he
comentat. Fins i tot..., no sé si fa uns dies s’ha incorporat un nou
municipi. Estam apostant per això. Pensam que és important
tractar al qualitat des del territori, involucrant els municipis que
són els que realment poden aglutinar tota aquesta oferta i fer que
realment la massa empresarial i tots els recursos turístics que té
cada municipi, vagin en la línia. I en temes de formació també
saben que tenim en marxa promoció tant en municipis, com en
gestors de qualitat, que mai no s’havia fet des d’òrgan de gestió
de la promoció i d’altres temes turístics. I li hem donat una gran
importància al tema de formació. 

Podríem entrar en detall, però bàsicament sí que fa feina
amb els sis eixos perquè pensam que només d’una manera
transversal podem tenir èxit amb la nostra activitat econòmica
de les illes.

M’ha demanat com estava el Pla integral de turisme de les
Illes Balears i que esperava que hi hagués canvi de govern. Jo
supòs que no n’hi haurà, esper que no n’hi hagi, per poder
seguir aplicant el que s’ha creat, de ver, jo crec que és una
política turística de futur. Crec que no té marxa enrere i que
governi qui governi, crec que s’han de marcar unes línies de
feina, hi pot haver diferències, però el tema de la transversalitat,
el tema de poder incorporar tot el sector privat i totes les
administracions, hi ha un seguit d’aspectes que no són
discutibles i serà allò que farà aquest pla integral que entenc que
ha de ser a llarg termini, després en qualsevol cas es pot
moderar, però amb unes línies que jo crec que han de ser
aquestes.

El tema del projecte de l’aparador turístic intelAligent, em
demanava quin pressupost està previst per executar l’any que
ve. Crec recordar, ho tenia per aquí, que són 800.000 euros, és
a dir, la partida de l’Agència de Turisme de les Illes Balears
destinada a l’aparador turístic intelAligent és de 800.000 euros.
En aquest moment s’està desenvolupant, vostè ha dit que encara
no ha vist aquest gran projecte on és i com és, s’està
desenvolupant en aquests moments. Fa uns mesos se va
adjudicar la primera fase d’aquest projecte, a FITUR podrem
veure la situació i podran veure que és un projecte de futur i un
projecte únic i fins i tot ja hi ha molts de països que s’hi han
interessat. Però jo li diré que no s’ha posat del tot en marxa
abans perquè els 4 milions d’euros que varen arribar del
ministeri l’any 2010 es varen destinar a despesa corrent. Hem
hagut de posar ordre a l’Agència de Turisme de les Illes Balears
i quan l’any passat es varen acabar de redistribuir segons quines
despeses, hem pogut començar a desenvolupar un projecte que
abans es feia amb recursos propis i ara hem pogut desenvolupar-
ho amb empreses tecnològiques, però també és un projecte que
no té marxa enrera i que està prevista l’execució i el
desenvolupament ara, però a més té continuïtat en el pressupost
de l’any que ve.

S’hi han involucrat també a tots els consells insulars, a tots
els municipis, és un projecte que el que intenta és controlar
qualsevol metre quadrat, qualsevol recurs turístic, qualsevol
oferta, qualsevol esdeveniment, qualsevol acció que se produeix
a totes les Illes Balears i donar-li sentit de correlació i de
coordinació entre tots, perquè si cada una de les administracions
o cada una de les empreses actua a nivell turístic per la seva
banda, probablement això són com els sons, al final
distorsionarà l’activitat turística i si entre tots..., això pretén que
tothom pugui estar en una mateixa eina i que al final aquestes
marques tan potents que tenim: Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera, siguin més fortes i tenguin un posicionament molt
més important, no només a internet, a les xarxes socials, sinó al
final, que és el que ens interessa, a la ment del client, del
consumidor.
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Els productes turístics a curt termini, ja li he explicat un
poquet abans, s’està fent feina en tots els productes turístics.
S’està involucrant cada una de les meses estratègiques, tot el
sector privat, el sector públic, de gastronomia, esport, cultura,
natura, compres, és a dir, absolutament tot. I per exemple en
aquesta fira de la World Travel Market, hem pogut per exemple
mostrar la colAlaboració que la indústria sabatera d’Inca ha fet
amb un artista com és Nando Esteve, hem duit allà tota una
exposició dels nostres millors xefs amb aquest artista. Hem
pogut comptar amb la presència de reconeguts artistes Gilbert
& George, que ningú no dubtarà que estan reconeguts a nivell
mundial i que el simple fet que hagin anat a la World Travel
Market, com poden suposar a uns artistes d’aquestes
característiques poques vegades se’ls pot veure a una fira de
turisme, han parlat bé de Mallorca i han parlat bé de les Illes
Balears. Vull dir que això són prescriptors que moltes vegades
-i parlam de qualitat- van a segons quins nínxols de mercat que
no arribam d’una altra manera. Hem duit també Marta Rosselló,
la xef de Sal de cocó, del restaurant Sal de cocó, que també ha
pogut oferir, fent un poc de maridatge també, amb l’art,
gastronomia, les nostres bodegues, també li hem donat
presència a l’Enoturisme allà. Per tant, s’està fent feina amb tots
aquests productes turístics, però, i a mi m’agrada repetir-ho
moltes vegades, això s’ha de fer conjuntament entre totes les
administracions i el sector privat. L’administració si camina
amb qualsevol producte turístic i el sector privat no hi va, és
perdre el temps.

Parlant de producte turístic, m’ha comentat el tema del Palau
de Congressos, que és un pou sense fons. Ja m’hauria agradat
trobar-lo acabat, a mi també, però els 20 milions que havien
arribat la passada legislatura també es varen destinar a despesa
corrent. Segurament si no s’haguessin destinat a despesa
corrent, l’hauríem trobat acabat o més avançat. De totes
maneres en aquests moments el Palau de Congressos té
assegurada la seva finalització, aquests 20 milions també
després de posar ordre, es varen poder pagar a l’empresa
constructora. M’han parlat dels 8 milions d’euros que estan a
l’ATB, aquells 40 milions d’euros que gràcies al Pla de
pagament a proveïdors, l’Ajuntament de Palma hi ha fet front.
Són 40 milions que en cinc anys ha de retornar el Govern, via
l’Agència de Turisme de les Illes Balears. Però és clar que l’any
que ve tendrem un Palau de Congressos acabat i en
funcionament. I esperem que després dels fracassos de
licitacions, ... però entenguin que els fracassos de licitacions és
perquè no hi havia assegurat un Palau de Congressos acabat. Per
tant, això era el que feia retirar les ofertes que es podien
presentar. Això en aquests moments està assegurat. Abans del
mes de setembre del 2015 el Palau de Congressos estarà acabat
i, per tant, jo entenc que com més prest traiem la licitació, es
pugui adjudicar i es pugui fer feina, no només per acabar el
Palau que anirà per la seva banda, sinó per promocionar-lo i que
l’any 2016 pugui ser una infraestructura que retorni bona part
del que ha costat a tots els ciutadans de les Illes Balears.

Després m’ha fet puntualitzacions de partides concretes, me
n’ha comentat unes de 62.000 i 63.000 euros, això és
d’inversions, són inversions en xarxes de telefonia, ascensor i
xarxa informàtica dels edificis de Montenegro i d’altres oficines
de la direcció general, són necessaris...

(Remor de veus)

... de?

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Perdoni, Sr. President. És que ha dit 62.000 euros, són
100.000 euros cada una.

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS ((Jaime
Martínez i Llabrés):

Tenc dues partides de 62.000 i 63.000 euros.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Bé, no, perdoni, és que he fet referència al programa...

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS ((Jaime
Martínez i Llabrés):

Ah!, no, no, no, m’he equivocat jo, són els codis de partida,
és el muntant que vostè ha dit, eh?, però són per a xarxa de
telefonia, xarxa informàtica i ascensor.

Després, de l’ATB m’ha comentat que hi havia unes
diferències de transferències en el que es transferia a l’ATB i el
que hi havia, però no sé si feia referència a l’ajustament de
personal. Bé, jo li cont i si m’he oblidat alguna cosa després
m’ho diu. Però l’ajustament de personal és perquè es comptaven
aquestes tres persones, però no es pressupostaven; en aquest
moment, com que acaben la seva excedència, es continuen
comptant però es pressuposten.

El tema de Costa Nord, el tema de Costa Nord, com vostès
saben, vàrem treure a licitació una concessió per gestionar Costa
Nord i en principi s’haurà de tornar a treure aquesta concessió
perquè el concessionari, en principi, deixa la concessió perquè
les condicions al final tal vegada no li han estat favorables. De
totes maneres, en principi, ho farem el més aviat possible
perquè aquesta instalAlació no estigui tancada; l’oferta cultural
que hi ha es prendran les mesures perquè continuï, i
l’establiment de restauració doncs s’esperarà com abans que hi
hagi la concessió novament adjudicada.

La plantilla de 62 persones que em deia, no s’ha augmentat
la plantilla. Supòs que aquestes diferències que hi ha hagut en
els anys 2013, 2014, 2015 eren previsions; vostè sap que a l’any
2012 i 2013 hi havia prevista una reestructuració de l’Agència
de Turisme de les Illes Balears que es va fer, però al final la
previsió doncs va ser una altra, i tal vegada en el pressupost hi
havia una previsió d’una reestructuració més elevada que no es
va realitzar. I per tant el 2014 es va tornar ajustar al nombre de
persones que hi ha realment, però no s’ha contractat cap persona
més. I li puc assegurar que tota la plantilla té una càrrega de
feina, amb tot el que tenim en marxa, important.
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La despesa corrent que em diu de 120.000 euros, crec que
són, que ha pujat 120.000 euros, em sembla, això fa referència
a interessos d’un deute amb IB3, que m’han comentat a les dues
intervencions. Aquest deute, no hi ha cap tipus de conveni, no
hi ha cap tipus de relació, això ve d’un enriquiment injust de la
passada legislatura el qual la consellera va reconèixer a IB3, per
una promoció que s’havia documentat amb cap tipus de
conveni, cap tipus de protocol, cap tipus de document, i que
hem hagut, després d’un arbitratge, d’assumir aquest deute
d’1.148.000 euros, crec, però ve d’aquest enriquiment injust de
les coses mal fetes.

El Pla D, el pressupost és el que és, tant de capital com
d’interessos, no hi ha cap nova obra en aquest sentit en marxa,
sinó que són les que es varen executar. Vostè sap que tenien una
carència, a més, totes aquestes inversions que vàrem començar,
crec que a l’any 2012 vàrem començar a pagar, i no hi ha cap
tipus d’infraestructura lligada a aquest pla nova o de les que són
aquí. La raó també és perquè amb les competències que té cada
una de les illes en temes d’ordenació, vostè coneix el tema de la
borsa de places, cada illa pot regularitzar places i pot tenir
ingressos per destinar a zones turístiques en aquells punts que
també ha comentat, d’esponjaments, de reposicionament, etc.;
des de Mallorca es fa, com sap, l’ordenació no està transferida
i per tant des de la conselleria tenim en marxa la borsa de
places, però aquest Pla D és el Pla D ja de fa set anys que no
sofreix cap modificació.

El traspàs dels consells insulars, el traspàs dels consells
insulars, doncs, com sap, és a la Comissió mixta, ara
probablement..., ja es va aprovar per Consell de Govern la
iniciativa, aquesta segona iniciativa de traspàs de competències
de promoció turística, que consideram, ja ho vaig dir, justa i
suficient, vostè sap que és el cost efectiu de la promoció que en
aquest moment du a terme l’ATB és de 5 milions, la proposta
que fem del cost efectiu és de 5.300.000 euros, que s’incrementa
en 3 milions més l’any 2016 i 3 milions més l’any 2017 i
queden 11.300.000 euros a partir d’aquell any, que és més
pressupost del que disposava l’Agència de Turisme de les
Balears l’any passat, que era la referència. Per tant consideram
que és una dotació més que justa i suficient. L’ATB em diu
quan es facin aquestes transferències com queda, si farem
duplicitats, si no en farem; les duplicitats es varen fer abans, és
a dir, quan l’ATB tenia uns pressupostos quatre vegades..., o
tres vegades, tres o quatre vegades més de les que podem tenir
ara, en el mateix moment es firmaven convenis amb cada un
dels consells insulars de milions d’euros també per exercir les
competències que no estaven transferides, i per tant si hem de
parlar de duplicitats hem d’anar cap enrere i no ara. 

Vostè hauria de saber que l’ATB no és l’IBATUR sinó que
és molt més; aquests convenis es firmaven per desenvolupar les
competències de promoció turística amb l’IBATUR, però
l’ATB és una suma de diverses empreses: IBATUR, INESTUR,
IMET, IQT, CITTIB, la Fundació Desenvolupament
Sostenible... Per tant són sis empreses en una. És a dir, aquest
debat que si es transfereixen les competències als consells ha de
desaparèixer l’ATB o ha de fer..., jo crec que, primer, seria un
error, perquè és no conèixer el que és l’ATB i, segon, perquè
entenc que la planificació estratègica de l’activitat econòmica de
les Illes Balears, ja no només perquè estatutàriament sigui així
sinó perquè crec que ha de ser així, idò és competència
exclusiva del Govern, i per tant jo crec que no s’entendria enlloc

que una comunitat autònoma com les Illes Balears es
desentengués del turisme. Però, bé, el tema tècnica, purament
tècnic, és que són sis empreses, l’agència.

Després m’ha comentat també que hi ha 8 milions d’euros
per al Palau de Congressos i que s’haurien de dotar de recursos
també per a infraestructures les altres illes. Bé, a veure, el fet
que hi hagi 8 milions d’euros per al Palau de Congressos a
l’Agència de Turisme de les Illes Balears és circumstancial, és
a dir, estam parlant d’una infraestructura també puntual, que és
el Palau de Congressos, i que en el seu moment es va fer
conveni amb l’INESTUR, INESTUR crec que era amb
l’EMOV, de l’Ajuntament de Palma, i era una societat entre
aquestes dues empreses. Com que al final l’ATB es va
reconvertir i va assumir totes aquestes empreses, ha hagut
d’assumir aquesta càrrega l’ATB, però no perquè hagi..., la
podria haver assumit la Direcció General d’Arquitectura, és a
dir, és circumstancial que estigui aquí, i entenc que hi ha altres
vies, altres vies com són, com li he dit, la borsa de places i les
possibilitats de finançament d’aquests aspectes, on es poden
dotar d’infraestructures turístiques cada una de les Illes.

I per últim em demanava també en el Consorci
d’infraestructures, crec que eren els consorcis d’Alcúdia i
Calvià. Vostè sap que pel tema de reducció de l’administració
s’ha intenta incorporar a aquest consorci tots els consorcis
Mirall; faltava una sèrie de passes a fer i aquests dos són els que
s’han incorporat.

Respecte de la Sra. Santiago, també hi ha una sèrie de coses
que ja hem contestat. Intentaré també ser ràpid amb aquestes
però..., bé, tot el tema també més de debat de situació turística,
si és una llei d’urbanisme a la carta; a mi em sap greu però estic
totalment en contra, és a dir, també era una llei del totxo i una
llei de destrucció de territori, i no s’ha ocupat ni un metre
quadrat de territori amb aquesta llei. El que sí hem aconseguit
és reposicionar segons quines zones turístiques, que no s’havia
fet en vint anys. Per tant entendrà que jo a més defensi aquesta
llei perquè pens, no només per la meva opinió sinó pels fets que
són irrefutables, que ha estat positiva i està essent positiva per
a les nostres illes.

El tema del tot inclòs, el mateix; és un tema reiteratiu, però
la llei ha estat la primera eina legal que ha incorporat aspectes
del tot inclòs que mai no s’havien incorporat: un tema d’un
registre acurat d’aquesta oferta, que no existia ni ha existit mai,
idò existirà, per tant la inspecció podrà dur a terme d’una
manera més acurada aquesta feina; i per altra part també s’ha
obligat tot aquell que ofereixi tot inclòs en qualsevol de les
seves modalitats, perquè vostè sap que tota l’oferta d’aquell
establiment pot ser tot inclòs o pot tenir només un tant per cent
de l’oferta, s’obligarà a desenvolupar plans de qualitat, i
s’hauran d’incorporar, s’hauran d’aprovar i s’hauran de complir.
Per altra banda també s’ha prohibit extreure dels establiments
begudes, menjar, etc., cosa que entenem que va en pro de la
imatge de la zona i també d’incentivar el consum a fora, també.
Per tant crec que sí que s’han incorporat temes del tot inclòs. A
més aquesta aposta per la qualitat i aquesta aposta per permetre
i donar confiança i seguretat jurídica per fer inversió, ha duit
que els darrers dos anys s’hagi reduït l’oferta del tot inclòs a les
Illes Balears, i són dades tant externes com de la mateixa
conselleria que així ho demostren.
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El tema de l’ecotaxa... també és molt reiteratiu. Nosaltres
tenim clar que no ens podem permetre el luxe, i més en una
situació de recuperació econòmica, de confiança, d’inversions,
d’aposta del sector privat per fer de tracció de tot el sector
turístic, de posar càrregues impositives, una càrrega impositiva
més. Crec que aniria en contra d’aquesta reactivació, i crec que
està claríssim, és a dir, crec que totes aquestes càrregues
impositives ja les tenen als altres àmbits, i una taxa turística crec
que aniria en contra, i a més ja tenim experiència en aquestes
illes del que va suposar la implantació de l’ecotaxa. Per tant
tenim ben clar que no s’aposta per aquesta política turística.

I també en el tema de privatització entenc que és una
injecció de capital privat, entenc que no té per què això afectar
el desenvolupament de la xarxa aèria en aquests moments que
tenim a Espanya, i més a les Illes Balears; tenim la sort que hi
haurà capital de les Illes a l’empresa, hi haurà un conseller
també..., un empresari turístic com a conseller a la nova
empresa, i a més pensam que no té..., continuarem nosaltres
defensant que apostam per aquesta cogestió que sempre hem dit,
per aquells aspectes que consideram que ens permetran ser més
competitius, però jo crec que en aquest procés dins una sèrie
d’aspectes hi ha temes positius, com l’anunci de deu anys de
congelació de taxes; no hi ha cap xarxa aèria a tot Europa que
tengui mesures com aquesta, no hi ha cap aeroport que prengui
mesures com aquestes i per tant això ens podrà ser més
competitius que segons qui.

Si passam als dubtes concrets de les partides pressupostàries
m’ha comentat que la Inspecció de turisme baixa el seu
pressupost, però em pareix que és una confusió, perquè la
Inspecció de turisme és a la partida 715C de la Direcció General
de Turisme i no a la Secretaria General. Inspecció entenc que no
baixa; és més, crec que hi ha un nou cap de secció d’inspecció
per reorganitzar millor el servei. I les campanyes li diré que es
fan més campanyes que mai a nivell d’inspecció; és vera que no
es pot arribar a tot, tenim només a Mallorca 1.300 establiments
turístics, milers d’establiments de restauració i oci, i moltes
altres coses que hauríem d’inspeccionar, i al final amb 15
inspectors s’han de prioritzar segons quines campanyes, però
totes aquelles que són en pro de defensar també els drets dels
turistes es duen a terme, i totes aquelles denúncies també es
prioritzen.

L’augment de 18,4 a 21,4 milions a l’ATB, a part que li pot
haver afectat també la transferència de competències, hi ha el
tema d’IB3 que li he comentat, que no hem tengut més remei
que incorporar, i s’aposta també per continuar i acabar la
infraestructura del Pati de Sa Lluna; aquestes dues coses també
fan que aquesta pujada sigui... El capítol 2, el capítol 2...; ara no
sé..., si m’ho recorda després, del capítol 2 m’ha fet una
referència de 100.000 euros, però ara no tenc localitzat..., no
tenc localitzat què era, si m’ho pot tornar a repetir. 

Bé, després m’ha comentat també allò del Palau de
Congressos, però entenc que ja ho hem comentat. De Ports de
les Illes Balears aquestes inversions seran amb recursos propis.
Vàrem anunciar -que va un poc també en la línia que vostè ha
comentat del tema de gestió indirecta de segons quins ports-, ja
sap que vàrem anunciar que no es farien noves concessions de
ports, que s’esperaria a tenir l’estudi d’amarraments que ja està
encarregat, i a tenir el pla general de ports, que vostè també
m’ha comentat, i que en principi amb aquests mateixos recursos
propis començarem a desenvolupar. Jo entenc que d’aquests
estudis el d’amarraments serà abans, però el del Pla general de
ports entenc que ja serà i ja disposarem d’ell el segon semestre
de l’any que ve. Però parlant d’aquestes inversions li puc dir,
perquè ho vaig anunciar, ho vàrem anunciar fa unes setmanes,
que a Mallorca es destinaran 2.132.000 euros a diverses
actuacions a Andratx, Cala Bona, Colònia de Sant Jordi,
Portocolom, Sóller, Port de Pollença, Portocristo...; a Menorca
es destinarà més del 50% d’aquest pressupost, que seran
3.879.000 euros, que seran tots al port de Ciutadella, una de les
inversions serà per fer totes aquelles actuacions per a
l’habilitació com a port Schengen pel tema de creuers, de la
mateixa manera que a Eivissa es destinaran 1.640.000 euros a
Sant Antoni de Portmany, i una part, que són 250.000 euros,
també serà per adaptar el port i tenir la possibilitat d’arribar
segons quins creuers.

A la Fundació de l’Esport Balear m’ha comentat que el
capítol 4 baixa; baixa perquè passa aquesta part a la Direcció
General d’Esports, perquè les convocatòries de tecnificació es
faran des de la Direcció General d’Esports per un tema de gestió
i de tramitació.

Costa Nord ja li ho he comentat també. I m’ha tornat a
comentar els creuers de Sant Antoni i Ciutadella, però que va
lligat a aquestes inversions que li he comentat.

Moltes gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. I en torn de rèplica per part
dels grups que han intervingut, en primer lloc té la paraula la
Sra. Sansó del Grup Parlamentari Socialista per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sr. President. Bé, les paraules de la Sra. Bosch fent
oposició a l’oposició, les ignoraré, perquè avui toca fer
preguntes al conseller de Turisme sobre...

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Perdó, Sr. President, (...)



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 88 / 6 de novembre del 2014 1863

 

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

...els pressuposts de la seva conselleria, la Conselleria de
Turisme i Esports, al qual vull agrair, al conseller, totes les
explicacions que ens ha donat, perquè he anat puntejant totes les
preguntes que li hem fet i ens ha respost quasi totes, o totes,
excepte, entenc, algunes de les quals m’han quedat dubtes. Si
tenc temps faré menció al final perquè m’han quedat dues
direccions generals que volia comentar i no he tengut temps a
la meva intervenció anterior.

En primer lloc voldria parlar de la Direcció General
d’Esports, que vostè ha comentat, ha fet una relació, una llista
tan llarga de coses que fan a la Direcció General d’Esports que
no queden reflectides ni a la memòria ni als nombres dels
pressuposts que han presentat, i li volia comentar alguns temes.
En el programa 457A, de promoció i foment de l’esport, dels
17.209.793 euros en destinen 2.150.000 a pagar el Palma Arena,
el projecte del Palma Arena, i a això afegint els 2.962.342 que
hi destina la Fundació de l’Esport; vull dir que ja d’aquest
pressupost que té la Direcció General d’Esports destinen quasi
més a pagar el deute del Palma Arena, hi destinen quasi més que
al programa en si d’esports. Per tant no sé d’on poden treure
tantes activitats com diu, però, bé, els crec. I a més si tenim en
compte que, de les poques tasques que queden reflectides en els
pressuposts, a més han llevat la vela que tenia Cala Nova en el
seu moment, els programes de vela que es feien a Cala Nova, ja
que van cedir Cala Nova en un moment donat.

Pel que fa a les transferències de la Direcció General
d’Esports a la Fundació Balear de l’Esport, hi figuren 9.104.299
euros, 5 milions i busques al codi 44402 i 3 milions i busques al
codi 74402, important que no ens torna a quadrar amb els
ingressos prevists a la Fundació Balear de l’Esport, en què
figuren 6.708.812 euros; és a dir, a la Direcció General de
l’Esport ens surt una transferència de 9 milions i busques
d’euros a la fundació, i a la fundació en ingressos ens surten
6.708.812 euros. Per tant li voldríem demanar a què es deu
aquesta diferència. Pel que fa a les despeses de personal..., si, a
les despeses de personal, hi figuren cinc directius, i no entenem
com hi pot haver en aquesta direcció, perdó, a la Fundació
Balear de l’Esport cinc directius; per tant demanaríem
explicacions de quines tasques fan aquestes persones allà dins.

Després vostè ha fet referència al centre d’interpretació de
l’esport. Voldríem demanar-li quin cost té aquest centre
d’interpretació en el pressupost del 2015, perquè si està
pressupostat no ho hem vist.

Després, pel que fa a ports i aeroports, he de dir que en el
pressupost hi ha una partida de 3.872.095 euros que correspon
al capítol 7 de la Direcció General de Ports i Aeroports destinats
a Ports de les Illes Balears; on s’ha comptabilitzat aquesta
partida al pressupost de Ports de les Illes Balears?, ja que
tampoc no l’hem localitzada; aquests 3 milions i busques
d’euros no els hem localitzat a Ports de les Illes Balears.
Després vostè a la seva darrera intervenció ha parlat de molts de
milions d’euros que es destinen a Ports de les Illes Balears, ha
comentat millores a diferents ports de Mallorca per un valor de
2 milions i busques d’euros, unes altres millores a ports de
Menorca per 3 milions i busques d’euros, etc., etc., però en el
capítol 6 de Ports d eles Illes Balears tan sols hi ha 1.071.971
euros; per tant vostè ha anunciat amb totes aquestes partides uns

7 milions en inversions a ports de les Illes Balears i no sabem
com pensen pagar aquests imports; per tant, quin cost té cada
una d’aquestes inversions i d’on surten aquests doblers per
poder justificar aquestes despeses?

Després, referent a aquest tema de l’Agència de Turisme de
les Illes Balears, aquesta diferència de pressupost que li deia de
466.000 euros, 4.666... 666 euros, bé, vostè diu que és per
aquesta diferència de personal que hi ha, però allò del personal
-perdoni que faci menció a això- és que crec que hi ha hagut una
errada, perquè a la taula aquesta que presenten aquí, de fet la
tenc aquí, fan la suma total del 2014 i del 2015; el total de
personal de la plantilla del 2014 són 58,75 persones, bé, la
mitjana de treballadors, i el 2015 62,5, per tant hi ha una
diferència de 3,75 treballadors, entre aquestes dues xifres; per
tant amb aquesta diferència no surten els 6 treballadors a què fa
referència la memòria, aquesta ampliació de 6 treballadors. Per
tant no sabem si és que no han quedat reflectides en el
pressupost aquestes tres persones que s’han d’incorporar que
estaven en excedència, o que no s’han tengut en compte a
l’increment d’aquesta plantilla.

I per la meva part, bé, només ja faré una menció, que això ja
és més de caire polític i que no ha estat una pregunta que he fet
jo sinó que n’ha fet qüestió la Sra. Santiago, que és referent a
una taxa turística. Vostè ha culpat el pacte de..., bé, o per culpa
de la taxa turística es va provocar una crisi del turisme a les Illes
Balears; perdoni, m’ha semblat sentir-ho. Bé, jo he de dir que
som gran defensora de la taxa turística perquè funciona a molts
de països d’Europa, funciona a altres comunitats d’Espanya, de
l’Estat espanyol, i per què no pot funcionar aquí? Jo crec que
pot funcionar...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Sansó, ha d’anar acabant.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Ja estic acabant, ja he d’acabar aquesta frase, ... el que passa
és que en el seu moment quan funcionava hi va haver una
campanya brutal, tant d’una part del sector econòmic com d’una
part d’un partit polític, que vostè coneixerà més que jo, que es
varen voler carregar aquesta taxa turística, però no importa dir-
li... fer-li més mal perquè no té cap mal, si a altres llocs
funciona no té per què no funcionar aquí.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sansó. Per part del Grup Parlamentari
MÉS, Sra. Santiago té la paraula, per un temps de cinc minuts.
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LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, president. Sr. Conseller, hem vengut avui a
interpelAlar amb vostè i no amb la Sra. Bosch sobre quin model
social volem, una interpelAlació que li ha fet que no ha fet cap
menció a cap partida pressupostària, només a factures d’altres
governs. Avui no venim a interpelAlar-li com a quin model
social aspiram, quin paper té o ha de tenir l’administració
pública en la distribució de la riquesa que generam entre tots i
totes, ni com compensar ni quin paper ha de tenir el Govern en
la compensació de les desigualtats socials, ni com ha
d’intervenir l’administració en el desequilibri que hi ha, un
desequilibri real entre treballadors i empresaris. Això és un
posicionament ideològic, és interessant, però que avui en els
pressuposts de 2015 de Turisme no tenen cabuda.

Vostè feia referència a la Llei de turisme, independentment
del tema urbanístic que no ens posarem d’acord, nosaltres
pensam que la Llei de turisme era una opció, era un moment
important per poder... que l’administració tengués influència en
el sector turístic, i el que nosaltres hem detectat o el que
nosaltres interpretam és que un determinat sector turístic molt
important a la nostra comunitat autònoma, molt potent a la
nostra comunitat autònoma i amb molta capacitat d’influència
en la nostra comunitat autònoma, però un sector determinat de
l’empresari turístic ha influït en el Govern. Amb això nosaltres
no hi estam d’acord, nosaltres pensam que el Govern ha de
vetllar pels interessos turístics del conjunt dels empresaris de la
nostra comunitat autònoma, i no per un conjunt determinat
d’empresaris, i pensam que ha estat això.

Nosaltres també ens reunim, Sr. Conseller, amb uns
empresaris i amb els altres i uns et diuen que és immoral el que
guanyen, “això no t’ho diré públicament” -ens diuen- però és
immoral el que guanyen. Això t’ho diuen els empresaris,
aquests grans hotelers. I t’ho diuen quan tens una reunió amb
ells. En canvi, els petits i mitjans empresaris ho passen
malament, i la Llei turística, Sr. Conseller, només aposta pels
grans empresaris turístics. Sí, Sr. Conseller, o, de moment,
només aposta per aquests grans empresaris turístics.

Tenim la informació que tenim, de les quinze persones més
riques de l’Estat espanyol quatre són famílies balears,
turístiques balears, que continuen enriquint-se... no, no,
fantàstic, però això demostra qualque cosa. Aquest sol i platja,
que és una riquesa de tots, no es redistribueix bé, no es
redistribueix bé. Mai no hem tengut tanta precarietat, mai no
hem tengut tant d’abús laboral, mai no hem tengut tantes hores
extres ilAlegals, Sr. Conseller, i això ho fa el principal sector
industrial, el sector turístic de la nostra comunitat autònoma. I
aquesta llei turística li ho permet i aquest govern li ho permet.

La informació que jo tenc, com a trista parlamentària de
l’oposició, vostè l’ha de tenir el triple de qualificada com a
conseller de Turisme. Mai no s’ha abusat tant en el sector
turístic dels treballadors. I vostès, vostès, el Govern, té una
funció d’equilibrar aquest desavantatge que hi ha entre
treballadors i empresaris. 

No es trameten les nòmines als treballadors de l’hostaleria,
Sr. Conseller, no es trameten les nòmines als treballadors de la
conselleria, els fan firmar unes nòmines i els donen una altra
quantia. Això passa a la nostra comunitat autònoma. I això
passa de forma massiva, Sr. Conseller, no passa en una petita
empresa. Per això, nosaltres deim que la Llei turística no
equilibra aquesta desigualtat important.

Igual que, aquesta llei turística -pensam- que era una
oportunitat no només per fer un registre del tot inclòs sinó per
regular una part del tot inclòs. Encara estam a temps, vull dir,
una llei sempre pot crear regulacions, no només ha de registrar
quins són els hotels de tot inclòs, s’han de regular altres coses.
Per què no s’obliga al tot inclòs que consumeixi necessàriament
un percentatge determinat de producte balear? Des
d’agricultura, ceràmica, tèxtil, per què no se l’obliga?, perquè
els empresaris hotelers no volen, perquè els grans empresaris
hotelers no volen. 

Nosaltres tenim reunions amb ells, quan nosaltres els
proposam les nostres propostes, com aquesta, ens diuen que no,
que a ells els compensa molt més comprar-ho fora del país
perquè és més car comprar-ho aquí perquè com han de competir
amb els sous de Tailàndia, on es compren els siurells en aquest
moment, amb la ceràmica de Marratxí que els surt més car.
Nosaltres pensam que el Govern ha de dir, idò, mira, un 10%
dels siurells que has de vendre en la teva tenda de souvenirs de
l’hotel han de ser de Marratxí. I això només ho pot fer el
Govern, no pot dependre de voluntats empresarials, ha de ser el
Govern, i quan li dic la ceràmica li dic el tèxtil, li dic les
tomàtigues i li dic tot, coses per incloure el petit (...) perquè rere
això hi ha una xarxa, hi ha una petita indústria fonamental per
a la nostra econòmica i que si no anam en compte els grans
empresaris hotelers no podran.

Estic convençuda, Sr. Conseller, i amb això ens tendrà
sempre al seu costat, que mentre no li interessi als grans hotelers
que s’allargui la temporada turística no s’allargarà, no
s’allargarà. Aquests grans hotelers, quan acaba la temporada
turística d’aquí, se’n van a Sud-Amèrica perquè és on tenen la
inversió feta allà. Ells sempre tenen temporada turística, i en
canvi nosaltres no la tenim. Vostès, el Govern, només el Govern
té aquesta capacitat de fer-ho. Nosaltres pensam que la Llei
turística era un bon moment i no l’han aprofitat. Bé, vendran
altres governs que confiem que ho puguin fer millor.

Amb el tema de l’ecotaxa no estam d’acord, Sr. Conseller,
Barcelona l’ha implantada i Barcelona ha pujat, Barcelona l’ha
implantada amb el vistiplau del Partit Popular català, amb el
vistiplau del PP nacional, i aquí si no ho coneix li don aquest
document on ho certifica o on ho posa com a model, i el turista
català de Barcelona, que no competeix en sol i platja amb
nosaltres, és cultural, ha pujat pagant l’ecotaxa. No li diuen
ecotaxa, li diuen una altra cosa que jo també pens que no només
ha de ser ecotaxa pens que ha de tenir una finalitat que ha de ser
crear llocs de feina en el país on es recapta, no té per què només
ser per a temes ecològics sinó que per a altres temes, sempre
que es generin llocs de feina en aquest país. Vaja, no estam
d’acord, ja ho hem discutit molt i no fa falta... però no fa falta
demonitzar-la, és un instrument que segons com s’utilitzi pot ser
molt interessant.
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La privatització, vostè no ho veu, nosaltres ho veim com un
alt risc, un 49% d’un instrument fonamental per a nosaltres, ja
no és pel turisme, sinó per viure, és que depenem dels ports i
dels aeroports en aquest país per sortir i per entrar, privatitzats
amb un capital que no és mallorquí, Sr. Conseller. Si vostè es
refereix a la Banca March, miri quins són els inversors de la
Banca March i és capital madrileny, que jo crec que el capital
funciona per tot igual, sigui d’aquí o sigui d’Honolulú el capital
és capital i funciona amb els interessos de beneficis,
independentment de l’origen, però, en tot cas, no tendria la
sensibilitat aquesta que vostè li vol donar mallorquina.

Per tant, confrontam amb vostès un model d’intervenció
sobre el sector turístic diferent i després podem estar d’acord,
com vostè diu, en petites coses, com ha dit, la promoció
turística, el tema dels ports, etc., però la nostra diferència
substancial és aquesta confrontació de com hem d’intervenir en
el sector turístic.

Vull agrair-li els aclariments que m’ha fet en tots els altres
temes, repassarem més el tema de la inspecció, nosaltres hem
vist que en aquest capítol que jo li he dit sí que feia una
referència específica...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

...sí, sí, dos segons, de la inspecció, en tot cas, ens preocupa la
inspecció, nosaltres tenim totes les actes de 2013 de la inspecció
i la inspecció es fa majoritàriament a petits comerços, kebabs,
restaurants, cafeteries, grans hotels dues o tres, perdoni, tres. Per
tant, li demanam també que facin un esforç de no només fer les
inspeccions als kebabs sinó també als grans hotelers.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Per part del Grup
Parlamentari Popular, Sra. Bosch té la paraula també per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Gràcies, Sr. President. Bien, parece que sólo la oposición
puede hablar de riqueza compartida, pero lo cierto es que no
tienen ninguna exclusiva y suerte que la Sra. Fina no iba a
hablar de modelo social. En fin, en cualquier caso, ésta es la
última comparecencia de presupuestos de Turismo y Deporte de
esta legislatura y es inevitable hacer un balance, así como una
comparación con la legislatura anterior. De hecho, en la
legislatura anterior el pacte tenía cuatro grandes proyectos
emblemáticos, si los repasamos uno era el Palacio de
Congresos, con 20 millones estatutarios que nunca más
volvimos a ver y una parada de las obras que ha supuesto un
trabajo extra para esta legislatura conseguir pagar las deudas y
reactivar las obras; también había otro proyecto que era la
reforma integral de la Playa de Palma, con 17 millones de euros
que también fueron un fracaso absoluto; una plataforma
tecnológica que no fueron capaces de llevar a cabo y que quedó

en suspenso en última hora; y por último el Consorcio de
desregularización de plazas que se quedó también en un fiasco,
puesto que sólo se intentó una tímida regularización que no
llegaba a un 8%.

Por contra, en esta legislatura se ha aprobado la nueva ley de
turismo adaptándola a las nuevas necesidades, de acuerdo con
la demanda de la iniciativa privada y en permanente diálogo con
ella, lo cual no es algo de lo que avergonzarse sino al revés, es
algo que al final está dando muy buenos resultados porque al fin
y al cabo se ha ido de la mano de los que más saben. Se ha dado
impulso a la calidad, obligando a cumplir a todos los
establecimientos un plan de modernización permanente, una ley
que ha dado lugar a la eliminación de trabas administrativas,
que es garantía de seguridad jurídica, que además flexibilizó las
condiciones de pago para la legalización de las plazas hoteleras,
que ha supuesto una recaudación de más de 14 millones de
euros que serán invertidos en mejoras de infraestructuras en
Mallorca; se ha iniciado de manera efectiva la remodelación de
Playa de Palma esta legislatura, no sólo con el Decreto Ley
8/2012, de 13 de julio, de medidas urgentes para la Playa de
Palma, sino también con la ya aprobación provisional del plan
de reconversión; ya ha habido más de un incremento del 25% en
los establecimientos de categoría, con una mesa de alcaldes para
facilitar la coordinación y la cooperación entre las
administraciones públicas; se ha trabajado en la diversificación
de productos diferentes al sol y playa; por fin las obras del
Palacio de Congresos se han retomado y tenemos una fecha de
finalización para febrero de 2015; se ha reactivado el turismo de
ciclismo y se han hecho inversiones millonarias para la
seguridad y para nuevos ciclos turísticos; se ha reactivado el
turismo comercial, el turismo cultural y el rural; se ha
conseguido por fin empezar, si bien tímidamente, pero con datos
positivos alargar la temporada. 

Por primera vez esta comunidad autónoma ha tenido un pla
integral de turismo en las Islas Baleares con una planificación;
por primera vez la ATB ha contado con el sector privado en la
toma de decisiones, se ha incrementado el 23% que el mismo
período que el año pasado el turismo de cruceros; se ha
rediseñado la promoción reduciendo los gastos en un 70%; se ha
pasado en Deportes a una política de subvenciones que
anteriormente era arbitraria y opaca a otra transparente,
equitativa, proporcionada y ágil, abonándose con celeridad.
Gracias al Partido Popular ya es posible la realización de los
cursos de la Escuela Balear Esport on line; se ha fusionada el
(...) Esport en un solo ente reduciendo por lo tanto..., perdón,
reduciendo gastos y optimizando y economizando los recursos.
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Si todo esto se ha conseguido con los presupuestos
anteriores y han sido capaces de llevar todos estos logros, el
Partido Popular no tiene ninguna duda de que este año se hará
lo mismo; ahora que llevamos 23 meses consecutivos
reduciendo el paro y más de 15 meses creando empleo es sin
duda el momento para poder incrementar, aunque sea
ligeramente, el presupuesto en turismo y deportes. Queremos
felicitar y dar la enhorabuena a la conselleria por los resultados
conseguidos; enhorabuena por hacer realidad el traspaso de
competencias a los consells insulares que este gobierno del
Partido Popular está haciendo realidad; enhorabuena por haber
activado y atraído de nuevo la inversión que huyó de estas islas
con motivo de la inseguridad jurídica; enhorabuena por avanzar
hacia la cogestión de nuestros aeropuertos y a través del Comité
de gestión aeroportuaria; enhorabuena por la gestión de tasas
portuarias por un período de diez años; enhorabuena por haber
conseguido la modernización de nuestras infraestructuras
turísticas; enhorabuena por el incremento de categoría de más
de 350 establecimientos en Baleares. Nosotros estamos
orgullosos del trabajo realizado, con menos se ha hecho más
supliendo el dinero con creatividad, trabajo e ingenio. Estos
presupuestos tienen todo el apoyo del Grupo Parlamentario del
Partido Popular.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Bosch. I per tancar, en torn de
contrarèplica, Sr. Conseller, té la paraula, ara sí, per un temps de
cinc minuts.

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Jaime
Martínez i Llabrés):

Moltes gràcies. Sra. Sansó, intentaré també anar punt per
punt i així... De la Direcció General d’Esports, del programa
457A, que em diu d’un préstec que hi ha, això és una pòlissa de
crèdit de l’anterior legislatura que hem d’anar pagant, i per
això..., del Palma Arena, de l’anterior legislatura, i per tant hem
d’anar pagant, hem d’anar pagant. De totes maneres vostè
comenta..., vostè comenta que es fan moltes activitats amb un
pressupost bastant menor, però això és producte de l’eficiència
i l’eficàcia de la direcció general, perquè a més és vera que
s’està essent molt actiu. Em comentava el tema de vela; li
recordaré que hi ha dos programes de tecnificació de vela que
estan incorporats i pressupostats a la direcció general, també. 

El centre d’interpretació de l’esport li diré que el cost per a
la creació va ser de zero euros, va ser de zero euros, i tot es fa
amb recursos propis, amb donacions i amb colAlaboració, i té
bastant d’èxit i molts d’esportistes hi veuen una referència
també per poder comptar amb ells. 

En tema de ports i aeroports, que en el pressupost també hi
ha una partida important, això són també deutes des de l’any
2003 que s’han d’incorporar, que pel principi de meritació es va
comptabilitzar aquesta despesa d’anys anteriors i que s’ha
d’anar pagant, també. 

El capítol 6, que em diu de les inversions a ports, no està
incorporat perquè com hem comentat es fa amb recursos propis;
aquests 7 milions (...) mil euros són recursos que la comunitat

autònoma transfereix a l’ens Ports Illes Balears d’uns deutes que
estan compatibilitzats, també, i que per tant després de posar
ordre als comptes no només de Ports Illes Balears sinó del
Govern poden arribar. Per tant no estan al pressupost però sí que
es compta amb aquesta transferència. Són recursos propis.

En el tema també de Costa Nord, perquè parlava també
d’aquesta diferència de tema de personal, hi ha el personal que
abans se’n feia càrrec la concessió de Costa Nord, del cost de
personal, en aquests moments com que hem de treure nova
concessió es fa càrrec al pressupost de l’ATB; en el moment en
què es tregui novament aquesta concessió idò també hi haurà un
canvi. 

I en el tema de l’ecotaxa no és un tema de demonitzar, però
és un tema de constatar que en el seu moment no va tenir ni
l’èxit ni els resultats esperats, supòs que per qui ho va implantar,
i nosaltres pensam, com ja he dit abans, apostar per altres
mesures perquè retorni segons quin tipus d’inversió a les zones
turístiques.

I respecte de la intervenció de la Sra. Santiago, nosaltres no
podem fer altra cosa també que vetllar pel conjunt del turisme,
pel conjunt del sector, i així ho feim, és a dir, jo no estic d’acord
amb aquest adjectiu de llei hotelera, no ho és, no ho és, i a més
precisament personalment jo he tengut moltíssimes reunions
amb tots els sectors turístics, i tant restauració, com guies
turístics, com agències de viatges, com lloguers de cotxes,
agroturismes, turisme actiu, habitatges turístics de vacances...,
amb tots hem arribat a acords, amb tots hem arribat a consens,
que s’han incorporat també part a la llei i gran part al reglament
que esperem que vegi la llum el més aviat possible. 

I vull fer una menció, és a dir, tothom, tots els sectors que
han apostat per aquest reposicionament, per la modernització,
per la qualitat, han tengut bon resultat, també, enguany, siguin
grossos o siguin petits; tots, el que ha apostat per la qualitat i el
que ha apostat per anar per un camí, tots han tengut rendibilitat.
Aquí es tracta de convèncer tothom, sigui gros o petit, que
l’única sortida i l’únic objectiu que tenim és anar cap a la
qualitat, reposicionament, modernització, etc., però tots, sigui
restauració, sigui agroturisme, siguin grans cadenes hoteleres,
siguin petits empresaris, tothom que està en aquesta línia té
bones temporades en aquests moments, i al final aquestes bones
temporades també, quan parlam d’aquest repartiment a tota la
ciutadania, això també ve via imposts, és a dir, gràcies que
aquests grans empresaris tenen bons resultats aquests imposts al
final reverteixen, i vostè sap que el pressupost de la comunitat
autònoma en aquest moment un 80% va destinat a les grans
necessitats i per tant reverteix, sense cap dubte, al ciutadà.

I li he de dir una cosa, aquestes grans empreses la veritat és
que crec que és una bona notícia que tenguem dins aquestes
fortunes a nivell espanyol és tot això, molt bona notícia. I a més,
...

(Remor de veus)
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... i a més, li hauré de dir una cosa, tant Melià, com Riu, com
Iberostar, com Fiesta, Matutes, com Barceló, tots, tots, des de fa
dos anys aposten per les Illes Balears, reinverteixen, sobretot en
aquelles zones on varen néixer, a Magaluf, a Platja de Palma, a
Platja d'En Bossa, allà reinverteixen i hi inverteixen cents de
milions d’euros. I jo crec que això és una molt bona notícia,
perquè, a més, fan d’atraients a aquestes zones i d’això n’estic
convençut, i això ha estat gràcies a la Llei de turisme.

Amb el tema del tot inclòs, crec que hem regulat tot allò que
podem regular, vostè també, i a més vostès, defensen que no
regulem coses que puguin anar en contra de legislació bàsica
estatal o de directives europees, perquè si no ens sancionaran;
fa uns dies vostès comentaven que teníem un sanció, no tenim
cap sanció, però que semblava; doncs nosaltres hem de ser
absolutament acurats en això i podem arribar fins on ens deixen
aquestes directives i aquesta legislació bàsica estatal.

L’allargament de temporada succeeix. Tot l’aviat que
volem? Lògicament, no, però succeeix, ja li he dit les dades de
l’any passat i d’enguany.

Jo també defens la ceràmica de Marratxí, totalment, i a més
li diré una cosa: l’any que ve, perquè es firmarà un conveni
gràcies a la borsa de places, Marratxí podrà disposar, Marratxí
i Mallorca podran disposar d’una infraestructura museística i
d’exposicions en defensa també del tema de la ceràmica de
Marratxí. Per tant, és a dir, al final aquests ingressos que són per
legalització de places hoteleres, és a dir que paguen els hotelers,
revertirà a la ceràmica de Marratxí, bé, i li podria posar altres
exemples.

El tema de l’ecotaxa, el tema de l’ecotaxa no ens podem
comparar, no ens podem comparar, els models turístics de
Barcelona o de Catalunya o de la Costa Brava o de València o
de Canàries no són els d’aquí; jo crec que hem de ser molt
responsables, és a dir, abans de donar segons quines passes crec
que s’ha d’analitzar bé. I crec que Barcelona en aquests
moments ha pres segons quines mesures perquè té uns grans
problemes de massificació i probablement ha fet segons quines
mesures, d’algunes de les quals ja es torna enrera, perquè si
parlam també del lloguer turístic, vostè sap que obrir tot el
ventall i ara el tanca. Doncs, en certes coses crec que es prenen
mesures que amb el temps han d’anar cap enrera. Jo seria molt
responsable en això, però ja li dic, nosaltres no tornarem pensar
en ecotaxes perquè, a més, pensam que si les finalitats que
cercam amb aquests imposts que es reverteixen en altres els
podem aconseguir d’altra manera, és a dir, amb un
reposicionament, per exemple, d’aquesta planta turística o
d’altres, pensam que ho hem de fer per aquí.

I la darrera qüestió, que feia referència a la inspecció, que
només fèiem inspecció a una part, li he de recordar que en
aquests dos anys hem inspeccionat la totalitat d’allotjaments
turístics, tots els apartaments turístics i tots els hotels. Que no hi
hagi actes d’inspecció no vol dir que no s’hagin inspeccionat.

I en el tràmit de l’autoavaluació vostè sap que era una
obligació que havien de fer tots els establiments d’allotjament
turístic, s’ha fet inspecció. I per tant, s’ha fet el que no s’ha fet
en els establiments de restauració, s’han inspeccionat tots. Si
d’aquestes inspeccions s’ha aixecat acta per incompliment, s’ha
aixecat, si no hi ha hagut incompliment, no s’ha aixecat acta.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. I una vegada esgotat l’ordre
del dia, agrair al conseller i a tots els membres del seu equip la
seva presència aquí.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.

Bones tardes a tots.
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