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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Començam la sessió
d’avui i en primer lloc els demanaria si es produeixen
substitucions.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, Manel Martí substitueix David Abril.

EL SR. BONED I ROIG:

Sí, Sr. President, Joan Boned substitueix Francina
Armengol.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Aina Aguiló substitueix Eulàlia Llufriu.

EL SR. PRESIDENT:

A continuació passam al debat de l’ordre del dia d’avui, amb
les proposicions no de llei RGE núm. 9434/13, presentada pel
Grup Parlamentari MÉS, relativa a la presentació del certificat
de resident; i la RGE núm. 9435/13, presentada pel Grup
Parlamentari MÉS, relativa al traspàs de la promoció turística
i supressió de l’ATB.

1) Proposició no de llei RGE núm. 9434/13, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a presentació del
certificat de resident.

Per defensar la Proposició no de llei RGE núm. 9434/13, per
part del Grup Parlamentari MÉS té la paraula el diputat Sr. Nel
Martí, per un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, per al nostre grup és evident que en connectivitat, i
especialment en connectivitat aèria, les Illes Balears hi hem
perdut. Mai en aquests darrers anys les Illes, i molt especialment
Eivissa, Formentera i Menorca, no havien estat tan aïllades i
incomunicades. 

Tenim pitjors freqüències, pitjors horaris; l’anulAlació i el
retard de vols entre illes és una constant. L’atenció mèdica dins
l’aeroport s’ha mercantilitzat. Els preus continuen sense
solucionar les sortides de viatges de darrera hora, havent de
pagar preus abusius; tant és així que es donen situacions
explicables, sense cap dubte, però gens raonables, com que es
pugui fer un Palma-Alacant amb el 50% de descompte i que
valgui el doble que un Alacant-Palma, el mateix recorregut en
sentit contrari, sense certificat de resident, sense descompte de
resident.

I ara, per si no era poc, el Govern de l’Estat, mig
d’amagatotis, ha iniciat el procediment per privatitzar AENA.
Vendrà el 60% de les participacions, que vol dir que, encara que
el Govern continuï amb el 40% d’accions, sigui l’accionista
majoritari, vol dir que la gestió dels aeroports es privatitza. En
aquest sentit es perd aquell objectiu que aquest parlament havia
tantes vegades reiterat, de gestió regida amb l’objectiu clar de

complir amb la funció de servei públic, individualitzar la gestió
dels diferents aeroports i, sobretot, fer possible la participació
de la societat civil, de les institucions de les Illes Balears, de les
empreses de les nostres illes.

En aquest sentit la proposició no de llei d’avui s’afegeix a
aquest clima i a aquest ambient. Dia 1 de setembre es complia
un any de vigència de l’obligació per als menorquins,
eivissencs, formenterers, per als mallorquins, per al conjunt de
ciutadans de les Illes Balears, de presentar el certificat de
residència per obtenir la bonificació del 50% en la compra de
bitllets d’avió i vaixell, una obligació que ha ocasionat, com
s’ha posat de manifest i el mateix sector ha posat de manifest,
ha ocasionat a companyies, agències i usuaris més gestions, més
burocràcia i més despesa. L’objectiu era bo, i ho hem dit i ho
reiteram, evitar el frau, però uns i altres coincideixen que
aquesta no era la millor forma d’evitar aquest frau. El més
adequat, el que hagués evitat tants d’embulls i incomoditats,
hagués estat implantar de forma completa i de forma garantida
i que funcionés el sistema SARA de verificació on line de
residència, sense que així l’usuari hagués de presentar cap
certificat en paper en cap moment.

Més d’un any després el sistema SARA no està implantat,
ni en totes les companyies ni en totes les gestions i els usuaris.
La realitat és que les companyies que sí l’han incorporat no el
poden fer servir per a tots els usuaris per causa de problemes
encara d’identificació i de protecció de dades. Aquestes
dificultats fan que avui encara molts de ciutadans funcionin amb
el certificat de residència en paper. 

Hem presentat per açò una proposició no de llei, per una
banda per denunciar el retard en la implantació completa i
efectiva del programa SARA i les conseqüències que se’n
deriven per als residents illencs. Alhora demanam també que el
Ministeri de Foment assumeixi el seu error en l’ordre d’aplicar
aquesta nova garantia per beneficiar-se del descompte de
resident retirant l’obligació de presentar certificat i implantant
completament el nou sistema telemàtic. En qualsevol cas tenim
clar que qualsevol d’aquestes modificacions exigeix un temps,
i per açò creim que no es pot retardar més l’efecte que té sobre
els ciutadans, i reclamam també que Foment assumeixi de
forma transitòria, si és que assumeix que les coses han de
canviar, que el programa SARA s’ha d’implantar completament
i que no són els ciutadans els que han d’assumir aquest retard en
l’aplicació del programa, que sigui Foment, com deia, a través
de la forma que cregui més adequada, que assumeixi el cost de
l’emissió de cada certificat de resident per viatjar.

El contingut de les tres propostes de resolució és, idò, clar.
Per una banda, que el Parlament expressi el seu malestar i
rebuig al Ministeri de Foment pel retard en la completa
implantació de la certificació de residència a través de SARA.
També instar el Ministeri de Foment a modificar el marc
normatiu per suspendre l’obligació de presentar el certificat de
resident per obtenir la corresponent bonificació, alhora que
l’instam a accelerar les gestions per tal d’implantar el programa
esmentat. I, finalment, i en aquell supòsit que explicava
anteriorment, instar el Ministeri de Foment a fer-se càrrec,
mentre es mantengui l’obligació de presentar el certificat de
resident, de la taxa que han de pagar els ciutadans per obtenir el
corresponent certificat.
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Avui mateix, quan havia d’agafar l’avió per venir a aquesta
sessió, doncs podia comprovar com molts de ciutadans
acompanyaven, juntament amb el seu bitllet, el carnet
d’identitat i el certificat de resident, i no és excepcional. Allò
que havia de ser excepcional i que havia de ser una molèstia,
segons el conseller Delgado, s’ha convertir encara avui en una
pràctica massa habitual. És per açò que més que mai, tot i que
aquesta proposició no de llei es va presentar fa ja un temps, avui
continua tenint la vigència que tenia en el moment en què es va
presentar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de fixació de posicions,
per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Borràs, per un temps de deu minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. Abans de res, Sr. Martí, he de dir que
donarem suport a la seva proposta, una proposta raonable i
raonada.

Quan el Ministeri de Foment va anunciar que exigiria un
altre cop la justificació de la residència a través d’un certificat
municipal per tal de poder tenir el descompte també va avisar
que crearia un sistema automàtic, digital, per tal que aquesta
molèstia fos la mínima. La veritat és que aquesta molèstia no és
tan mínima sinó que ha estat una molèstia important, perquè no
només no s’ha implantat a totes les companyies el sistema
SARA, sinó que a més aquest sistema, que s’han fet caure els
seus costos d’implantació a les línies aèries, ha fet que
moltíssimes companyies no l’hagin aplicat, i per tant en moltes
companyies encara s’ha de viatjar amb el certificat de resident
en paper per demostrar que un és resident a les Illes Balears;
companyies rellevants, com per exemple, si no ho ha fet
últimament no ho havia fet, una companyia tan significativa a
Balears com Air Berlin, i per tant Air Berlin, que és una
companyia que, sobretot a Mallorca, té una gran xarxa de
comunicacions, encara exigeix certificat en paper.

Però és que a més en aquelles companyies que estan
incorporades al sistema SARA, com és Air Nostrum, que fa els
vols entre illes, els que viatjam habitualment entre illes podem
comprovar que aquest sistema falla d’una manera espectacular,
és a dir, podria dur aquí les meves targetes d’embarcament i hi
ha dies que em diu la targeta d’embarcament que som resident
i hi ha dies que no diu que sigui resident, i per tant açò fa que jo,
com tots els altres diputats d’aquesta cambra de les illes menors,
com tots els ciutadans que es desplacen entre illes, anem sempre
amb el certificat de resident damunt. El sistema SARA, aquest
nom tan simpàtic que la va donar el ministeri, igual hagués estat
millor posar-li Pepe Gotera, a aquest sistema, i no SARA,
perquè en tot cas no funciona bé. No és universal, no s’ha
implantat a totes les companyies, no s’ha implantat a tots els
ciutadans i, a més, a les que sí el tenen implantat falla
estrepitosament, i falla des del primer dia, i ja hi ha prou mesos
de recorregut com perquè els errors aquests haguessin pogut ser
solucionats.

Però el problema greu de fons d’açò no només són les
molèsties per als ciutadans, sinó que també és el concepte de
càrrega de prova sobre el frau. Els ciutadans residents a les Illes
Balears som els sospitosos de frau, i per tant hem de carregar la
prova del frau, l’habeas corpus. És absolutament absurd; vull
dir que en aquest moment, 2014, el Ministeri de Foment puja
l’assignació del descompte de resident, volum total econòmic de
descompte de resident per a l’any 2014, perquè el 2013 -així ho
han confessat els mateixos responsables del ministeri- ha estat
la partida insuficient. L’any passat van dir que baixaven la
partida perquè hi havia un frau que havien detectat, i a
l’eliminar-se el frau la partida podia ser inferior perquè seria
suficient. Al final no ha estat suficient perquè els càlculs de frau
del ministeri no han estat correctes, i per tant han hagut de pujar
la partida el 2014 no només per adequar-la a les necessitats reals
sinó també per pagar el que han deixat de pagar en els darrers
mesos a les companyies aèries del descompte de resident,
perquè evidentment havien fet curt pensant que els ciutadans
érem més lladres del que som, almanco en el descompte de
resident.

Però, és més, a finals de juny confessava el ministeri que
encara no sabia quan s’havien estalviat amb aquest sistema; els
primers mesos havien donat unes xifres a ull, d’unes operacions
espectaculars que havia fet la Guàrdia Civil, no sé si armada o
sense armar, per detectar els residents que infringíem les
normes, però finalment en aquests moments confessen que
encara no saben quant s’han estalviat; supòs que no ho sabran
fins que vegin què s’ha gastat, quanta gent ha volat i puguin
quadrar els nombres i fer els comptes de la vella; investigació,
res, sinó fer comptes de la vella.

Però el problema és que mentre persegueixen aquest frau,
aquest frau que evidentment ens hauríem de demanar qui el
comet a gran escala, perquè evidentment casos que s’han
detectat són casos d’agències de viatges que han defraudat en el
descompte de resident, no els ciutadans individuals i molt
manco els residents; també s’han detectat casos, sospites,
sospites presumptes d’un delicte de frau per part d’algunes
companyies aèries, se n’han detectat, no sabem si s’ha investigat
o no, es parlava d’una empresa que havia defraudat 80 milions
d’euros de descomptes de residents, no sabem si se l’ha
investigat o no, però sí que és segur que els ciutadans de les
Illes, persones físiques individuals, no hem defraudat aquesta
quantitat ni molt menys, si de cas ha estat algú tercer. No dic
que ho hagin fet, han dit que hi ha sospites que ho hagin pogut
fer. En tot cas tot açò està encara per investigar, o almanco per
conèixer. 
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No sabem si el ministeri està actuant o no, però mentrestant
açò succeeix tenim informacions que el 80% del frau fiscal en
aquest país continua impune, i tenim que el 71% del frau fiscal
el fan les persones de més renda i les grans empreses, i a més
tenim que el 80% de les empreses de l’IBEX, segons inspectors
d’Hisenda, tenen diners en paradisos fiscals, el 80% de les
empreses que cotitzen a Espanya, dades d’inspectors d’Hisenda.
I tenim que el Partit Popular es dedica a perseguir als..., abans
eren les embarassades -ho recorden?-, quan hi havia
embarassades que es veu que..., tres embarassades o quatre, que
parien amb la mateixa targeta sanitària a les Illes Balears, ho
denunciava la consellera Castro, d’infaust record però que han
fet bona els que l’han succeïda; la vicepresidenta del Govern
persegueix els aturats que segons ella defrauden, 520.000
aturats que defrauden, segons ella, xifres desmentides pel
mateix Ministeri de Treball però que ella s’ha negat a
reconèixer que s’equivocava, sinó que s’ha mantingut en la seva
tossuderia; i (...) grans defraudadors a residents, ciutadans
residents. Així ho tenim.

I mentrestant tenim que el Govern de les Illes Balears, tan
conscient de totes aquestes coses, rebaixada taxes a bingos i
casinos i farà cobrar taxes per anar a cercar fonoll marí. (...) és
ja un despropòsit. Estic segur que el Partit Popular defensarà el
gran sistema, perquè tots evidentment som sospitosos d’estar
estafant el Ministeri de Foment, però en tot cas donarà els grans
resultats, ens temerem, avui sabrem xifres, a no ser que també
amaguin al Sr. Veramendi xifres, com sembla, avui ens hem
temut que ni al president Bauzá ni al conseller Delgado els
mostren els preus de l’observatori de preus del ministeri, segons
diu el Sr. Bauzá, o (...) la ministra, si és necessari, perquè es veu
que el ministeri no vol mostrar què val volar, què val volar entre
una illa i la península, o entre un..., ni al Sr. Delgado volen
mostrar les xifres; ara ho entenc, que no les vulgui mostrar a la
ponència, és que ni al Sr. Delgado les mostren, ens prenen
autènticament pel pito del sereno, i en aquest sentit continuem
a les fosques; continuem a les fosques i avui el Sr. Delgado ha
descobert que han pujat molt els bitllets entre Mallorca i la
península, i ara hem de demanar declaració de servei públic.

Ho havia dit el Sr. Delgado en seu parlamentària, al Diari de
Sessions; ens ho ha dit el Grup Parlamentari Popular, Diari de
Sessions, que era impossible demanar vols, per exemple, la
declaració de servei públic entre Eivissa i Madrid, perquè hi
havia vols, i ara resulta que (...) de preus és suficient, i ara
resulta que (...) de preus és suficient. És increïble com utilitzen
les lleis, o com a mínim com diuen que funcionen les lleis en
aquesta casa, el Partit Popular. És a dir, ens prenen pel pito del
sereno. El ministeri pren pel pito del sereno el Govern, el
Govern i el Grup Popular prenen pel pito de sereno el
Parlament. Així anam.

Tornant al tema del descompte de resident, evidentment
estem a favor de combatre... -que quedi clar, que quedi
claríssim, perquè després diuen que estem a favor de qui
defrauda- volem que es prenguin totes les mesures eficients per
combatre al frau del descompte de resident que hi hagi, i tots els
fraus, absolutament tots, mesures eficients i contundents, però
evidentment no passen en cap cas perquè la càrrega de la prova
hagi de ser per als ciutadans, que tenim el dret, dret, no és un
privilegi, com no són un privilegi les beques, per més que
diguin el Sr. Wert i la Sra. Camps, no són un privilegi sinó un

dret, també tenim el dret a volar amb un 50% de descompte com
a ciutadans.

Ens han amenaçat de retallat diverses vegades, hem hagut de
posar el crit en el cel diverses vegades, i al final sempre han
reculat, fins ara, els retalls possibles al descompte de resident.
Esperem que es prenguin seriosament d’una vegada el sistema
SARA, seriosament, que l’implementin per a totes les
companyies, evidentment és absurd voler fer pagar costos a les
companyies per demostrar que els ciutadans som residents a les
Illes Balears, la responsabilitat és del Ministeri de Foment, és
absurd que ho vulgui carregar a les companyies, i evidentment
modificar el sistema Amadeus de cada una de les companyies
té un cost econòmic important, i evidentment tant que defensen
l’empresa i l’economia productiva d’aquest país els ministeris
del Partit Popular sembla que no haurien de carregar més costos
a les companyies, sinó realment trobar sistemes que no lesionin
els drets dels ciutadans, que no lesionin els interessos legítims
de les companyies, i que facin que el sistema funcioni i no hi
pugui haver frau. Però, ja dic, mentre persegueixen a canonades
hipotètics petits defraudadors...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Acab. ...els grans defraudadors van de cacera major, de
cacera major.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. I per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Veramendi, per un
temps de deu minuts.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, Sr. Presidente. Después del variopinto periplo de
intervenciones, yo incluso  pensaba que el Sr. Borrás se había
perdido. Estamos en la Comisión de Turismo. Me hablaba de
tarjetas sanitarias... Bueno, yo iré al tema, yo iré al tema. 

Primeramente he de decir que la bonificación por residencia
en transporte aéreo y marítimo ya ha sido objeto de ciertos
debates en esta cámara y además muy recientemente, pero no
hay problema en volver a debatirlo. En este caso otra vez, otra
PNL sobre el certificado de residencia. Así les volveré a decir
que el Ministerio de Fomento venía detectando una bolsa de
fraude, pese a quien el pese, en el uso de la bonificación del
descuento de residente, lo que provocó, según la ministra de
Fomento declaró, que se pusiese en marcha un procedimiento al
respecto. Recordemos, además, la reciente operación resident,
con la imputación de 4.000 personas en todo el territorio
nacional por supuesto -supuesto- uso fraudulento para obtener
la bonificación por residencia.
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Además, según la secretaria general de Transporte en
comparecencia parlamentaria, este fraude, que el gobierno
socialista no hizo nada para atajarlo, nada, absolutamente nada,
se podía cifrar en un 6%; Sr. Borràs, está cuantificado, a pesar
de que le pese, estando claro que el Ministerio de Fomento en
aras a velar por los fondos públicos creyó imprescindible
retomar un filtro más a la hora de controlar la gestión de los
fondos públicos de la partida presupuestaria en transporte aéreo
y marítimo que el Ministerio de Fomento dedica a igualar a los
residentes no peninsulares mediante el pago de la bonificación
con los residentes peninsulares, para que en nuestro caso la
insularidad no resulte mayor desventaja. Además tal medida,
según el Ministerio de Fomento, escuche bien, Sr. Borràs,
representa un ahorro aproximado de 9 millones de euros. Veo
que el que no lo tiene cuantificado es usted. También manifestó
la secretaria general de Transportes que se intensificaría la
inspección en la concesión de tales bonificaciones, creo que no
les debería parecer mal; todo ello permitiría una mayor
disponibilidad presupuestaria para los beneficiarios de éstas.

En los presupuestos general del Estado 2012 se modificó la
forma de acreditar la condición de residente para viajar. Así, a
partir del 1 de septiembre del 2012 la residencia no peninsular
a los efectos de obtener la bonificación del transporte regular,
marítimo y aéreo se tenía que acreditar mediante certificado de
empadronamiento en vigor, entendido como un certificado de
residencia expedido a los efectos del Real Decreto 1316/01, de
30 de noviembre, que ha de expedirse expresamente para viajar,
pudiéndose obtener presencialmente en el ayuntamiento de
empadronamiento o vía telemática, teniendo una validez de seis
meses desde su expedición. Los presupuestos generales del
Estado 2012 también preveían que los órganos gestores de la
bonificación del Ministerio de Fomento podrían consultar o
acceder a los servicios de verificación y consulta de los datos de
residencia de la plataforma de la intermediación del Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas para comprobar el
cumplimiento de los requisitos para ser beneficiarios de la
bonificación. Además, los órganos gestores pueden facilitar vía
telemática a agencias, compañías aéreas o marítimas o sus
delegaciones que comercialicen los títulos de transporte y
modificado de la confirmación del cumplimiento de los
requisitos para ser beneficiario a bonificación, entre tanto se
tendría que presentar certificado de empadronamiento que
facilita el ayuntamiento.

Esta novedad, es una novedad, suponía una modificación del
citado real decreto que regula tal bonificación para residentes no
peninsulares que ya fue anteriormente modificado por el Real
Decreto 1340/07, de 11 de octubre.

Vista la decisión del Ministerio de Fomento y para implantar
el sistema, este gobierno -este gobierno- propuso a la Dirección
General de Aviación Civil que se sopesara el implantar un
sistema informatizado de control con sustento en base de datos
del Instituto Nacional de Estadística. Así se evacuaron
consultas, Sr. Martí, se evacuaron consultas con operadores,
aerolíneas y municipios sobre el mejor sistema. 

La Dirección General de Aviación Civil confirmó que junto
a la Dirección General de Marina Mercante, el Instituto
Nacional de Estadística y la Federación de Municipios se
trabajaba en este sentido, pero ya que no todos los operadores
trabajan con el nuevo sistema informático, el denominado
Amadeus, se tenía que poner en marcha uno propio desde la
Administración novedoso que antes no existía. Este novedoso
sistema de acreditación de residencia automatizado, nuevo, Sr.
Martí, nuevo, implantado por un gobierno del Partido Popular,
denominado Sara, Sr. Borràs, son siglas, pensaba que lo sabía,
pero veo que...como no veo que... es una cosa más que no sabe,
tras el proceso legal y técnico necesario se puso en marcha
iniciándose en el verano del 2012 y gracias a la estrecha
colaboración está disponible y con plena funcionalidad desde el
1 de octubre de 2012.

Desde esta fecha tanto las compañías como el sistema de
reserva han podido integrarse en el sistema automatizado de
forma que han podido ofrecer a los usuarios la posibilidad de
que la verificación se realice de manera automática y como el
propio Sr. Martí en su texto también reconoce, citaré
literalmente, “sistema auténticamente útil y eficaz para evitar el
fraude y evitar el perjuicio que crea a los residentes de las islas”,
se lo agradezco, Sr. Martí, en su texto usted lo pone.

Entretanto el sistema se implantaba el Ministerio de
Fomento ha tenido que recuperar el certificado de residencia en
formato papel como solución transitoria. En su momento el
ministro de Turismo, el Sr. Soria, canario y por tanto insular,
expresó la disculpa en nombre del Gobierno a los ciudadanos
por la posible molestia, pero el esfuerzo presupuestario -
atiendan bien- no puede perderse -aunque el gobierno socialista
lo consentía por otra parte- por el posible fraude,
agradeciéndose el esfuerzo de residentes y ayuntamientos.

La integración de los sistemas informáticos de las
compañías y los sistemas de reserva en el SARA es un proceso
técnicamente complejo, Sr. Martí, razón por la cual dicha
implementación se ha venido realizando progresivamente.

No obstante, la mayor parte de las compañías y el sistema de
reserva anuncian que ya están integrados en la nueva
plataforma, así tenemos Iberia, Air Nostrum, Vueling, Air
Europa, Amadeus, etc. Debo 

Decirle que según datos del Govern sólo faltan dos
aerolíneas por adherirse, es decir, vamos a la realidad,
aproximadamente un 95% están adheridos y para estas
aerolíneas según el Ministerio de Fomento la intención es que
se solucione en breve el resto, estando las que todavía no lo
están en fase de pruebas previendo su integración. Inicialmente
sólo la compañía Ryanair anunció que no se adhería aunque se
está trabajando para su inclusión.
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El retomar la solicitud de certificado de residencia supone
haber controlado el fraude y contar con más cuantía para los
residentes, además ahora se acredita automáticamente la
residencia, asegurando que lo que se gasta por este concepto lo
recibe exclusivamente quien tiene derecho a recibirlo. Además,
también se ha evitado cierta mala praxis perjudicial en la
aplicación de las tarifas por parte de compañías. Pongamos las
cosas en su justa medida y no use la demagogia, ese falso
oportunismo y siempre el intento de alarma, sólo intentan sacar
un posible rédito político, como siempre nos suele hacer, Sr.
Martí.

El certificado de residencia en formato papel tiene una
vigencia de seis meses, ya lo he dicho antes, y nunca se entrega
al operador aéreo o marítimo. Además, y quiero que lo escuche
bien por lo de la tasa, si los certificados se solicitan por internet
son gratuitos y si se solicitan en oficinas municipales no se paga
tasa en todos los ayuntamientos de nuestra comunidad. Citaré
algunos de los ejemplos que lo expiden gratuito en las propias
oficinas, Alaior, Algaida, Es Castell, Mercadal, Es Migjorn,
Felanitx, Calvià, Inca, Marratxí, Sa Pobla, Llubí, Ses Salines,
Puigpunyent, Santa Maria, Sineu. Estos lo expiden gratuito en
las oficinas municipales. Que cobren tasa municipal al expedirse
en oficinas municipales citaré: Palma, 1,30 euros; Manacor,
Santanyí, Maria de la Salut, Ibiza, Formentera, Pollença, Muro,
Campos, San Luís, Santa Eulària, Andratx, Ferreries,
Llucmajor, Senselles, 1 euros; Petra, 0,95 céntimos; Maó, 0,82
céntimos; Ciudadela, 0,67 céntimos; Villafranca, Esporles,
Lloseta, 0,60 céntimos; Valldemossa, 0,30 céntimos. Estos son
ejemplos de la alarmante tasa municipal que se cobra, en todo
caso al respecto en las oficinas municipales.

Quiero además destacar que a pesar de la situación de
contención presupuestaria los presupuestos generales del Estado
2013, los de este año, incluyen una partida de 269,04 millones
de euros para transporte aéreo y de 45,43 millones de euros para
transporte marítimo para cubrir la cobertura económica del
sistema de bonificación para residentes de los territorios no
insulares.

Además -escúchelo bien- la partida prevista en el Proyecto
de presupuesto generales del Estado 2014 por este concepto,
con gran esfuerzo presupuestario, aumenta un 11,8%, aumenta
un 11,8% la partida de descuento de residente garantizando en
las mismas condiciones, ese 50% de bonificación de residencia,
por las tarifas de los servicios regulares del transporte aéreo
marítimo.

A pesar de esos intentos de alarma que hicieron ustedes, los
grupos de la oposición, durante unos días anunciando que se
rebajaría. El único anuncio oficial y real de rebaja lo efectuó el
ministro socialista Sr. Blanco anunciando en 2010 su rebaja al
38%, que hubo un mutis por parte de aquel govern, parado por
la oposición y rechazo unánime. En cambio, en palabras del
presidente Sr. Bauzá este es un derecho consolidado e
irrenunciable de los ciudadanos de nuestra comunidad. 

Dicha partida garantiza su importe total y en un paso más -
me gustaría que estuvieran atentos-, en un paso más, el
Gobierno ha garantizado presupuestariamente que desde el
pasado 1 de abril -atento- se ha universalizado el derecho al
descuento por residencia extendiéndolo a otros ciudadanos
también residentes en territorio no peninsulares.

Hasta ese momento tenían derecho sólo los de nacionalidad
española, los de la Unión Europea, los de los países del Acuerdo
sobre el espacio económico europeo y los de Suiza, a partir del
1 de abril de este año, con el Gobierno del Partido Popular, con
las previsiones realizadas en los proyectos de los presupuestos
generales del Estado 2014 se amplía ese derecho a dos
supuestos: familiares de residentes que ya tengan derecho a
subvención y ciudadanos de terceros países residentes de larga
duración, reivindicación histórica cumplida por un gobierno del
Partido Popular que ustedes ni han sido capaces de citar.

Por tanto, pese a discursos catastrofistas, como siempre
intentar crear alarma, la realidad es como he manifestado y no
como afirman. Además, no consentiremos que aparentando
interés hagan la oposición cuando no hacían nada gobernando,
intenten darnos lecciones...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Acabo, sí. ... que son los defensores del descuento de
residentes y hacer propuestas evitando el consenso. Está claro
que si alguien ha hecho más por garantizar en todos los sentidos
el descuento de residentes han sido los actuales gobernantes
trabajando para mejorar todo lo relativo a nuestra conectividad
y que la insularidad no suponga una desigualdad en nuestras
necesidades de conectividad.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Martí, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Gràcies. Abans de res, vull agrair el suport del Partit
Socialista Obrer Espanyol a aquesta proposició no de llei i dir
respecte del Partit Popular, doncs, que una altra vegada l’únic
que he sentit és el discurs d’aquell que no viu la situació, que no
viu la situació que viuen els ciutadans de les illes d’Eivissa,
Formentera i Menorca i com que no la viu tampoc no es
preocupa de conèixer-la in situ i... de la gent que...bé, que la
pateix, no?

El sistema SARA té un objectiu clar, quan un client compra
un bitllet a través del portal web de l’aerolínia o naviliera es
realitza una consulta telemàtica a la base de dades del Ministeri
de Foment des de la qual es procedeix a validar si el client és
resident o no. Així, el bitllet electrònic o la targeta
d’embarcament d’un client resident a les Illes ja incrustaria, ja
hi consta tal circumstància que farà innecessari presentar el
certificat de resident. Aquest sistema és el sistema que jo li dic
que és bo i podria ser un sistema bo per evitar el frau si s’aplica
quan el sistema funciona i està completament implementat, cosa
que no és així.
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Miri, jo he vingut avui amb el vol de les 7.05 com a resident,
me n’aniré amb el vol de les 6 com a no resident i per tant,
hauré d’aportar el certificat de resident, Iberia, Iberia. No em
digui el nombre de companyies que ja l’han incorporat, amb què
viatja la majoria de ciutadans d’aquestes illes?, el 50% de
ciutadans, de moviments que es duen a terme en aquestes illes
s’han de fer amb un paper que acrediti que som residents, el
50%, no em parli de nombre de companyies, parli’m de les
companyies amb les quals més viatgen els ciutadans d’aquesta
comunitat autònoma.

Vostès han decidit fer les coses a l’inrevés, en lloc
d’implementar un sistema per evitar el frau, vostès amb l’excusa
del frau incorporen el certificat de resident quan el certificat de
resident, les mateixes agències ja li han dit que no funciona,
com si ho sabessin, com si no sabés que un ciutadà pot treure un
certificat de resident, canviar l’empadronament al cap de quatre
dies i mantenir durant mig any aquell certificat i volar amb el
certificat...

(Se sent una veu de fons que diu: “amb el SARA, no”) 

...amb el SARA, no, però amb el certificat en paper, sí, i molts
de ciutadans continuen viatjant amb el certificat en paper.

És que ho dic, només ho pot dir algú que no viatja, demani
als seus companys diputats d’Eivissa, Formentera i Menorca,
demani’ls quantes vegades han de presentar el certificat de
resident, quantes vegades es troben ciutadans, al costat, a la
mateixa fila, que no duen el certificat de resident i han de
quedar a terra o bé, se’ls fa una... eh?, no ho sap?, ah que no ho
sap? 

Se’ls va demanar també instar, facilitar, doncs, posar alguna
situació transitòria. Hi ha ciutadans efectivament que poden
treure el certificat de resident, sap com?, a través d’una entitat
bancària, sap com?, a través d’un caixer automàtic, però, és clar,
tornar conveniar com ja era possible que alguna entitat bancària
tingués una de les seves màquines i poder treure un certificat a
un aeroport, això era una molèstia, massa feina per al Ministeri
de Foment, per a AENA, no ho podia fer.

I per què no tots els ciutadans han de ser iguals?, és cert,
alguns ciutadans podem treure el nostre certificat de resident,
per exemple jo, de Ciutadella, gratuïtament via telemàtica, tots,
no; tots, no; tots, no. I sempre el més perjudicat -insistesc- sol
ser aquell ciutadà que no sol viatjar tan regularment, gent major,
gent que possiblement no coneix... i no dur el certificat de
resident, però a vostès els és igual, aquest ciutadà s’ha de
comprar un nou bitllet, ha de pagar la diferència o ha de quedar
a terra. A vostès això els és absolutament igual, i això és així.

(Se sent una veu de fons que diu: “es que hay fraude”)

Bé, vostè amb l’excusa del frau s’inventa una història, el
frau s’ha de combatre, no hi ha hagut ningú aquí que no hagi dit
que s’ha de combatre el frau, però s’ha de combatre amb el
millor sistema, no amb un sistema que faci recaure tot el pes
damunt els residents d’aquesta comunitat autònoma i sobretot
els residents que més viatgen i sobretot els residents que més
viatgen que són de Menorca, Eivissa i Formentera que
regularment s’han de traslladar a Mallorca per al que sigui,
sobretot, miri, els que m’acompanyen normalment a l’avió són

malalts i empresaris, digui’ls-ho a ells, als malalts i als
empresaris, digui’ls-ho.

La veritat és que es fa molt difícil parlar en un parlament
que parlamenta molt des d’un mallorquinisme que incomprèn
insensible absolut a la realitat de les altres illes, absolutament,
absolutament, absolutament, i ho dic amb total rotunditat i si
vostè parlés més amb els seus companys diputats de Menorca,
Eivissa i Formentera tal vegada s’adonaria d’açò, tal vegada
s’adonaria d’açò.

En qualsevol cas, però, una altra vegada...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

...el Partit Popular ho fa tot bé, és incapaç de reconèixer que la
implementació d’aquest sistema no ha estat la correcta, que ha
fet recaure el pes i les molèsties als ciutadans de segona, de
Menorca, Eivissa i Formentera, i endavant, i així ho
aconseguirem, mentre la meitat dels ciutadans que viatgen, la
meitats dels recorreguts que es fan hauran de venir acompanyats
amb aquell certificat en paper, una molèstia, simplement açò és
pel centralisme mallorquí, una molèstia.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Passam a la votació de la
Proposició no de llei RGE núm. 9434/13.

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 5; vots en contra, 9; abstencions, cap. 

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 9434/13, relativa a presentació del certificat de
resident.

2) Proposició no de llei RGE núm. 9435/13, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a traspàs de la promoció
turística i supressió de l'ATB.

A continuació passam al debat de la segona proposició no de
llei, RGE núm. 9435/13, presentada pel Grup Parlamentari
MÉS, relativa al traspàs de la promoció turística i supressió de
l’ATB. Per a la defensa d’aquesta proposició no de llei té la
paraula l’Hble. Sr. Martí, per un temps de deu minuts.
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EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Deixi’m que comenci
contextualitzant la iniciativa. El passat o millor dit dia 29 d’abril
el president del Govern, el Sr. Bauzá, anunciava que en pocs
mesos s’iniciaria el procés per traspassar les funcions i els
recursos de la competència de promoció turística als consells
insulars que actualment està en mans del Govern de les Illes
Balears i gestionada a través de l’Agència de Turisme de les
Illes Balears.

Curiosament ho feia el mes d’abril quan el conseller
Delgado el mes de març, a principi de març, en una resposta
escrita deia textualment que no es preveia -no es preveia- el
traspàs d’aquesta competència, però bé, el 29 d’abril el
president Bauzá diu que sí.

Així, dia 9 d’agost el Consell de Govern aprovava en aquest
sentit la iniciativa de traspàs de les funcions i els serveis
inherents a les competències en matèria de promoció turística
als consells insulars amb la qual cosa s’iniciava el procediment
per donar compliment a l’article 70 de l’Estatut d’Autonomia de
les Illes Balears i donar compliment a la competència pròpia
dels consells insulars en promoció turística.

Al comunicat oficial del Consell de Govern, en aquell acord
s’afirmava també que amb el traspàs de promoció turística, a
més de complir l’Estatut, es pretenia eliminar duplicitats i
estructures administratives paralAleles, cosa amb la qual, sense
cap dubte, estam totalment d’acord.

La portaveu del Govern, Nuria Riera, informava també que
l’ATB no desapareixeria amb el traspàs, sinó que continuaria
amb les activitats promocionals de la comunitat autònoma de les
Illes Balears ja que la transferència afectava únicament els
serveis propis de cada una de les illes.

Per altra banda -i és el motiu d’aquesta proposició no de llei-
, veim com el Govern de les Illes Balears continua planificant...
i fa pocs dies, em sembla que era ahir mateix que el Govern
anunciava el pla de promoció turística per al 2014, un pla que
lògicament inclou la promoció turística de totes les illes i, pel
que hem pogut veure d’aquest pla, una promoció turística que
no té en compte els acords, la voluntat de cadascuna de les illes
quant a allò que vol ser definitori de... com a producte i com a
destinació turística de cadascuna de les illes.

És per açò que creim que el Govern, en aquest traspàs de la
competència de promoció turística, ha de garantir que es
produeixen duplicitats, ha d’evitar de totes, totes que la
promoció turística no es pugui exercir de forma autònoma per
cadascuna de les illes, ha d’evitar que situacions com la que
hem viscut a Menorca de duplicitat s’eternitzin fins a dia d’avui,
em referesc a la fusió de la Fundació Turisme Menorca i la
Fundació Destí Menorca, fa més d’un any que se’n va acordar
la fusió i encara no s’ha dut a terme, distorsionant tot la
promoció turística que s’hauria de dur a terme i que hauria
d’abanderar el consell insular; i en aquest sentit ens fa la
sensació que voler fer el traspàs i alhora aconseguir que
l’Agència de Turisme de les Illes Balears continuï actuant de la
mateixa manera no té sentit, és contradictori, generarà
duplicitats i lògicament -i és la principal preocupació- farà

impossible que els governs a cadascuna de les illes actuïn com
a autèntics promotors de la promoció turística.

És per açò que creim que és necessari avui aclarir aquest
traspàs, quina serà la situació, en quina situació quedarà
l’agència, l’ATB, en aquest nou escenari de traspàs de les
competències?

Nosaltres creim que cada illa ha de poder decidir la
promoció turística que més li convengui, amb la marca que més
li interessi i si aquesta marca està relacionada amb Balears, amb
Espanya, amb la Mediterrània o amb el que sigui, doncs, que ho
pugui fer i que ho pugui decidir cada consell insular. 

També creim que amb els tècnics i amb el personal dels
consells insulars, es pot fer perfectament el que es vulgui, sense
administració, ni personal ni òrgans afegits. L’ATB ens fa la
sensació que pot servir d’excusa de sempre per no atorgar als
consells insulars més autonomia i més capacitat de decisió. Si
l’ATB s’ha de mantenir -insistim-, s’ha de mantenir, però no
duplicant, assegurant que els consells insulars poden exercir de
forma completa i autònoma la promoció turística. 

Així idò, les dues propostes de resolució que presentam van
en aquest sentit. Primer, instar el Govern a eliminar l’Agència
de Turisme de les Illes Balears com a ens de promoció turística,
si té una altra funció no hi entram, però com a ens de promoció
turística i que puguin superposar o contradir fins i tot, la decisió
autònoma dels consells insulars en allò que és la promoció del
seu destí no. De forma paralAlela dèiem al traspàs d’aquesta
competència, transferint i desconcentrant les tasques de
promoció que ha portat a terme fins ara, traspassar-la als
respectius consells insulars, i també instant el Govern de les
Illes Balears a articular un nou marc promocional de l’arxipèlag
de les Illes Balears, d’acord sempre amb la voluntat dels
consells insulars, institucions d’autogovern de cada illa, amb la
competència pròpia de promoció turística. 

En aquest sentit i en relació amb aquest darrer punt, jo crec
que és una realitat que viu i denuncia constantment,
principalment el sector turístic, aquesta sensació d’ingerència
constant en la promoció turística per part del Govern de les Illes
Balears. El Govern de les Illes Balears apunta cap uns productes
i una visió de destinació turística que no coincideix moltes
vegades, fins i tot de vegades diria que és contradictòria amb la
que promociona cada una de les illes. Podria dir de Menorca en
relació amb la imatge que sense cap dubte vol promocionar,
com és la de Reserva de Biosfera, que en la promoció que ha fet
fins ara el Govern de les Illes Balears, ha quedat sempre en un
segon lloc, quan el consell insular la defineix i la defensa,
juntament amb el sector empresarial, s’ha de dir també, com un
element de primer ordre i que una altra vegada veim en el Pla de
promoció de 2014 que torna quedar relegada o inexistent.
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En aquest sentit creim que és fonamental clarificar, com
deia, aquest traspàs que en aquest moment s’està duent a terme
i quina serà la funció i el paper de l’ATB en aquesta nova
situació, en aquest nou context. Nosaltres apostam perquè
l’ATB tengui una presència secundària, que no superposi les
competències, ni les funcions dels consells insulars i lògicament
no actuï en l’àmbit de la promoció turística, on ja actua i que
desenvolupa el consell insular.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. En torn de fixació de posició per part
del Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble. Sra.
Diputada Oliver per un temps de deu minuts.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, diputats. Després de la
presentació d’aquesta proposició no de llei per part del portaveu
del Grup MÉS, Sr. Martí, constatam una vegada més la
incoherència en les manifestacions del Sr. Delgado, per una part
diu una cosa i per altra part en fa una altra. I també en la forma
d’actuar d’aquest govern, sense consens, imposant en aquest cas
als consells una promoció turística amb la qual no estan d’acord,
manca de consens i manca de diàleg és la marca d’aquest
govern. Ho veim no sols en promoció.

Però passem a la proposició no de llei i veim que un cop
s’ha iniciat aquest procés de traspàs de funcions i serveis, que
no de la competència que ja és dels consells insulars en matèria
de promoció turística, aquesta proposició no de llei del Grup
MÉS incideix en dos punts. Pel que fa al primer punt hem de dir
que l’eliminació de l’Agència Balear de Turisme, el fet del
traspàs d’aquestes funcions i serveis de promoció als consells,
no ens pareix correcte. I no ens ho pareix per dues qüestions, la
primera perquè la comunitat autònoma té competència també en
promoció turística de les Illes Balears, del que és el conjunt de
les Illes Balears i mentre no ho faci d’una altra forma, amb un
altre instrument, l’Agència Balear de Turisme o l’Agència de
Turisme de les Balears és l’organisme que té les atribucions per
fer-ho. Eliminar-ho, deixaria la comunitat sense un instrument
necessari per exercir aquestes competències.

Per altra banda l’ATB, com bé ha apuntat el portaveu de
MÉS, no sols té la funció de promoció, també en té d’altres
lligades a ordenació turística precisament. Per exemple la funció
de millora d’infraestructures turístiques, o millora de l’entorn,
la remodelació i rehabilitació de zones turístiques. Constatam
així que l’ATB té més funcions de les que té de promoció.
També fa falta dir, val la pena dir, que per la feina que fa
justament sobre aquestes qüestions que no són promoció,
realment sí que es podria tancar perquè no constatam que faci
cap tipus d’aquesta feina i les de promoció, amb tots els
problemes que ha dit el portaveu de MÉS, el Sr. Martí. Però bé,
com tots sabem, l’ordenació turística tampoc no ha estat
transferida al Consell de Mallorca i després de l’entrada en
vigor de la reforma de l’Estatut d’Autonomia, que atorga als
consells insulars la competència d’ordenació com a pròpia, és
necessària una revisió d’aquesta transferència feta als consells
de Menorca, d’Eivissa i de Formentera.

Actualment el Govern també exerceix funcions d’ordenació
turística i que corresponen als consells. Per això, al nostre
entendre, quan sigui efectiu el traspàs de funcions i serveis de
promoció als consells insulars, tot i que els quatre consells
l’acceptessin, qüestió que pareix que no serà així, ja que el
Consell de Mallorca no vol exercir aquesta funció que
estatutàriament és seva, també hi ha funcions d’ordenació
turística que du a terme l’ATB i com que no s’han revisat
aquestes funcions i Mallorca no la té assumida, la desaparició
de l’ATB afectaria qüestions que no són de promoció i pensam
que no seria procedent.

Aprofitam per dir que seria ideal efectuar el traspàs de
funcions i serveis, tant de promoció com d’ordenació i poder-ho
fer en els quatre consells, per així adaptar tant la conselleria
com els organismes que en depenen, l’estructura competencial
que l’Estatut d’Autonomia va establir, sense duplicitats, sense
superposicions i que cada institució exerceixi les competències
que li corresponen. 

En aquest cas és evident que s’hauria d’adaptar l’ATB a la
nova situació i també a la pròpia estructura de la conselleria, i
el fet de la desconcentració de les dues funcions turístiques,
ordenació i promoció, obligaria, faria evident un replantejament
d’aquesta agència, que podria ser o no l’eliminació. Ara per ara
entenem que seria procedent l’adaptació abans que l’eliminació.

Pel que fa al punt número 2 de la proposició no de llei, hi
estam totalment d’acord, és més, és una qüestió que s’ha de fer
i que no es fa. Si abans era el Consell d’Eivissa el que no estava
d’acord amb la política de promoció del Govern, ara s’hi ha
sumat el Consell de Menorca també. És evident que és necessari
articular aquest nou marc promocional i que tengui en compte
els consells insulars, cosa que fins ara pel que veim no s’ha fet.
Veim que després d’acudir el Consell d’Eivissa pel seu compte
a fires importants, el Consell de Menorca també després d’un
any sense fer res, reclama actuacions pròpies en matèria de
promoció. I és que ho hem dit moltes vegades, cada illa és un
món turístic diferent, que té uns productes distints que les
diferencien de la resta d’illes, a més, això és molt bo, això s’ha
de potenciar i això necessita una promoció.

Per això proposam al Grup MÉS que si al punt primer de la
proposta se substitueix la paraula “eliminar” per “adaptar”
votarem a favor d’aquesta proposició no de llei. En qualsevol
cas, en el punt número 2 votarem que sí.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Bosch per un temps
de deu minuts.
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LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Gràcies, Sr. President. Buenos días señoras y señores
diputados. Efectivamente, el 9 de agosto de 2013 el Consell de
Govern aprobó la iniciativa que se ha de presentar ante la
Comisión Mixta de competencias Govern-consells insulars, de
traspaso a los consejos insulares de Mallorca, Menorca, Ibiza y
Formentera, de las funciones y servicios inherentes a las
competencias propias de estas instituciones insulares, que ejerce
la Administración de la comunidad autónoma en materia de
promoción turística, de conformidad con lo que dispone el
apartado 3 del artículo 70 del Estatuto de Autonomía de
nuestras islas.

Ahora bien, también como establece el Estatuto de
Autonomía de la comunidad autónoma de las Islas Baleares,
tiene competencia en el marco establecido por la Constitución,
el Estatuto de Autonomía, la normativa del Estado en materia de
financiación de los consells insulars. Esta competencia incluye
la capacidad para fijar los criterios de distribución de las
participaciones a cargo de los presupuestos generales de la
comunidad autónoma de las Islas Baleares. Y se han de
garantizar a los consejos insulares los recursos suficientes para
hacer frente a las competencias propias, atribuidas
expresamente como tales en el Estatuto, o aquellas que le sean
transferidas o delegadas.

Respecto al órgano que actualmente ejerce, entre otras, la
competencia de promoción turística, la Agencia de Turismo de
las Islas Baleares, el Decreto 26/2012, de 30 de marzo, por el
cual se reorganizó, reestructuró y se reguló la Agencia de
Turismo de las Islas Baleares, establece en el artículo 1.4 que la
entidad tiene como objeto genérico la promoción interior y
exterior de la oferta turística, la investigación y la mejora de los
productos turísticos, de la tecnología y del entorno turístico, en
el marco de la política turística de la comunidad autónoma de
las Islas Baleares. El objetivo de la promoción de nuestras islas,
como destinaciones turísticas de referencia internacional, se ha
de conseguir de acuerdo con la diversidad, la pluralidad y la
cualidad de cada una de las islas y su rentabilidad económica,
así como su desarrollo social.

Les informo que la Agencia de Turismo se organiza en seis
áreas diferenciadas. Servicios generales, que corresponde al área
de gestión económica y financiera de la entidad, así como el
control del departamento jurídico y la gestión de los recursos
humanos de la propia entidad; marketing turístico, inteligencia
de mercados, correspondería al área del estudio de mercados
para identificar nuevos segmentos de mercado y para poder
atraer nuevos consumidores del producto turístico balear; la
gestión de la promoción turística, donde se ponen en marcha las
acciones promocionales al mercado nacional e internacional que
decide el consejo de dirección de la ATB por la promoción de
las Islas Baleares; los proyectos europeos, esta área se dedica a
la gestión jurídica, económica y técnica de proyectos europeos,
nacionales y locales en que participa la ATB en el ejercicio de
sus finalidades; productos turísticos, área que se dedica a la
gestión de los clubs de producto, el desarrollo de programas,
sistemas y planes de calidad, referidos al sector turístico, a
través de los análisis de la calidad; y por último la técnica
facultativa, el área que se dedica a la realización de proyectos de
mejora de infraestructuras turística, proyectos, actividades y
actuaciones destinadas a la mejora del entorno turístico y, en

particular, a la remodelación y a la rehabilitación de zonas
turística. De estas seis áreas, las que tienen en parte por objeto
la promoción turística, son las referidas a productos turísticos y
gestión de promoción turística. 

De alguna manera la proposición que presenta hoy el Grupo
MÉS, les deja en evidencia Sr. Martí. Ahora que le he relatado
que la ATB tiene seis ejes y por lo tanto seis funciones, ahora
que sabe que el Consejo de Gobierno de 9 de agosto, sólo
delega una que es la promoción turística y ahora que hasta la
Sra. Oliver le ha informado de que el propio Consell de
Mallorca ha denegado actualmente aceptar las competencias en
promoción turística por un tema, ahora mismo económico y
competencial, ¿qué sentido tiene esa propuesta en donde usted
pretende cargarse la ATB?

Mire, si las competencias en promoción turística no van a
traspasarse a todos los consejos insulares y el Consell Insular de
Mallorca ha comunicado que renuncia a ejercer dicha
competencia, ¿qué solución propone a este punto? Esto es un
hecho real, no nos podemos cargar la ATB tal como usted
propone Sr. Martí. Evidentemente que la ATB siga funcionado
no significa para nada que se vayan a solapar, ni que se vayan
a dar duplicidades. Si a cada una de las islas se pretende
transferir la promoción turística, es precisamente para darles
absoluta libertad para que puedan ejercer y hacer lo que mejor
les parezca en esta materia. Pero en absoluto podemos dejar al
Consell de Mallorca sin esa asistencia de la ATB, eso por un
lado.

Y por otro lado, le acabo de relatar los seis ejes sobre los
cuales trabaja la ATB y que por lo tanto, como no se centran
sólo y únicamente en el tema de la promoción, no puede
desaparecer. Parece que no se ha molestado en saber cuál es el
trabajo que se realiza en esta organización, llevamos ya dos
años y medio en esta legislatura, usted podría haberse leído ese
decreto por el cual se recomponía la ATB, se reorganizaba y
saber a qué se dedica, antes de hacer una proposición no de ley
donde insta eliminar esta agencia.

Por otro lado, respecto al segundo punto, hablan de que las
decisiones en promoción están siendo conflictivas, de ninguna
de las maneras. Miren, ustedes saben que en marzo del 2012 se
crearon cinco comisiones ejecutivas insulares, una para cada
una de las islas. Estas comisiones por primera vez en la historia
de la ATB, consensuan el desarrollo de los programas de acción
y canalizan todas las sugerencias del sector, permitiendo a cada
isla tomar parte en la elaboración de las decisiones, dentro de la
estrategia general de la Agencia de Turismo de las Islas
Baleares.

Efectivamente, cada isla es un mundo diferente que se ha de
potenciar y promocionar de manera diferenciada. Y por eso, si
también se lee el Plan integral de turismo, verá que son cinco las
marcas de Baleares, no hay una marca que sea Islas Baleares,
hay cinco que corresponden a Mallorca, Menorca, Ibiza,
Formentera y a Palma de Mallorca. 
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Lo que les pedimos es que retiren su proposición no de ley
porque no tiene sentido. Creo que después de lo que le acabo de
argumentar, usted convendrá que no podemos dejar sin
funcionar la ATB, puesto que no sólo se dedica a la promoción
turística, sino que se dedica a otros cinco puntos distintos a éste
y porque además, en promoción turística deberán seguir
ejerciendo su trabajo para dar cobertura al Consell de Mallorca,
que por ahora no está interesado en recibir las competencias.

Y respecto al segundo punto lo mismo. No hace falta
articular un nuevo marco promocional del archipiélago, puesto
que actualmente el que existe es perfectamente válido. Las
decisiones en promoción turística se han tomado siempre, de
acuerdo con la voluntad de los consejos insulares y además,
junto con el sector privado, están en la ATB representados los
sectores que más saben de turismo, junto con los entes oficiales
de los consells, se está representando en todos los órganos de
dirección de la Agencia de Turismo, participando en su toma de
decisiones.

Les volvemos a reiterar que creemos que tendrían que retirar
esta proposición no de ley que es totalmente absurda. Les
volvemos a repetir que en la ATB no solapamos y que, por lo
tanto, aseguramos absolutamente que una vez que se hayan
efectuado esas transferencias en materia de promoción turística,
no habrá solapamientos ni duplicidades, a medida que se vayan
efectuando estas competencias, se irán eliminando las funciones
que tiene la ATB.

Respecto al tema de la ordenación, que también es una
competencia que en el futuro tendrá que ser delegada, les
recuerdo que por ahora hay un convenio firmado entre la
conselleria y los consells, donde la conselleria participará
activamente en la elaboración de los PRI, para ayudar al trabajo
técnico que muchos consells actualmente no pueden llevar a
cabo.

Eso es todo. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Vol fer ús de la paraula per
contradiccions el grup proposant? Té la paraula el Sr. Martí per
un temps de cinc minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. No, no eliminarem la proposta,
entre altres coses jo crec que allò que s’hauria d’eliminar, no sé
si és el TIL, perquè veig que els seus efectes són fins i tot..., no
ho sé, actuen més enllà fins i tot de les seves intencions.

El primer punt no diu “eliminar l’Agència de Turisme de les
Illes Balears”. Sra. Diputada, torni-s’ho llegir, diu “eliminar
l’Agència de Turisme de les Illes Balears com a ens de
promoció turística”, de la resta no diu res... D’acord?

(Remor de veus)

No, no.

Una altra cosa és i és cert que en el moment en què es va
presentar, efectivament, la presidenta del consell insular va
posar en dubte aquest element. I per aquest fet sí que és cert que
l’Agència de Turisme si el Consell de Mallorca o altres consells
no desenvolupen la competència pròpia que tenen de promoció
turística, lògicament el Govern a través de l’ATB ho haurà
d’assumir. Açò sí és cert. Però no és cert la resta d’allò que ha
argumentat. Diu “eliminar l’Agència de Turisme de les Illes
Balears com a ens de promoció turística”. I afegint aquests dos
elements que, efectivament, s’aporten per part dels altres grups
i amb l’aportació del Partit Socialista, i ho incorpor, substituiria
“eliminar” per “adaptar”, per aquest fet, perquè és una realitat.
En el moment que aquesta proposició no de llei, jo no record si
ja coneixia les declaracions de la presidenta del consell, però en
qualsevol cas en aquell moment eren unes declaracions a
premsa i res més. Per tant, en aquest sentit hi estic d’acord i ho
incorpor perquè crec que dóna sentit al contingut.

Una altra cosa, i no hauríem d’entrar ara aquí, a l’estructura
institucional de la nostra comunitat i al fet d’una duplicitat que
a les altres illes constantment veim els seus efectes secundaris,
de tenir dos executius a l’illa de Mallorca, el Consell de
Mallorca i el Govern de les Illes Balears i això sí té efectes a la
resta de les Illes, però és un altre tema.

En qualsevol cas, és clar que la promoció turística, i ja
m’agradaria també que l’ordenació turística, efectivament com
s’ha dit, fos exercida de forma autònoma completa per part dels
consells insulars. La promoció turística és una competència
pròpia, per tant, no es transfereix sinó que es fa el traspàs, que
es pot fer amb un decret, lògicament a negociar, però que
simplement des del traspàs de funcions i serveis, i lògicament
vàrem ser els primers que vàrem felicitar públicament que era
una decisió necessària i que era positiva, però la nostra
preocupació, i el motiu d’aquesta proposició no de llei, és que
aquesta es faci amb la garantia que des de cada consell insular
es podrà exercir de forma autònoma, sense ingerències, decidint
quina és la imatge, quins són els productes, quina és la Menorca
com a destinació turística que volem promocionar. Aquesta és
la intenció, clarament, senzillament, aquesta és la intenció.
Aquesta intenció queda reflectida jo crec que clarament en el
punt 2, demanam que aquesta nova realitat sigui assumida per
part del Govern, amb l’actuació del Govern. I en el primer punt
amb aquesta modificació o substitució del terme “eliminar” per
“adaptar”. 
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Aquesta és la intenció i crec que a aquesta intenció li hauria
de donar suport, li hauríem de donar suport tots els grups
parlamentaris perquè no en tenguin cap dubte, almenys ho puc
dir des de Menorca i estic segur que des d’Eivissa i Formentera
també, la societat civil, els sectors empresarials, el sector turístic
reclamen tenir aquesta autonomia i la reclamen d’una forma
claríssima, independentment de qui governi i de les
circumstàncies polítiques de cada moment, l’han reclamada
quan governàvem els partits del pacte i la reclamen ara, i la
reclamen amb autonomia. I el dubte que va generar, i jo crec
que el mateix govern a l’hora d’insistir que l’ATB hi havia de
jugar un paper ..., crec que hauria de quedar resolt i hauria de
quedar... bé, aquesta PNL crec que ajuda que quedi resolt i
clarificat. Res més.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Entenc que accepta la transacció que li
ha fet el PSOE i rebutja retirar-la. Llavors, acceptant aquesta
transacció passam a la votació de la Proposició no de Llei RGE
núm. 9435/13.

Vots a favor?

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Perdón, Sr. Presidente, quizás estoy equivocada, pero
cuando se presenta una esmena in voce, ¿no tiene que haber
unanimidad por parte de los tres grupos parlamentarios?

EL SR. PRESIDENT:

Me aclaran que solamente si es el grupo que lo propone. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 5; vots en contra, 9; abstencions, cap.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de Llei
RGE núm. 9435/13, relativa a traspàs de la promoció turística
i supressió de l’ATB. 

Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui, i no havent-hi
més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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