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EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, començarem la sessió i, en primer lloc, els

demanaria si es produeixen substitucions. Substitucions?

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Aitor Morrás a Salvador Aguilera.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí. Damià Borràs, Andreu Alcover.

Compareixença del vicepresident i conseller

d'Innovació, Recerca i Turisme, per tal d'informar sobre el

Projecte de llei RGE núm. 8180/2015, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per

a l'any 2016.

EL SR. PRESIDENT:

L’ordre del dia consisteix en la compareixença del

vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme, per

tal d’explicar els pressuposts de la seva conselleria per a l’any

2016, escrit RGE núm. 8181/15.

Assisteix el vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca

i Turisme, Sr. Gabriel Barceló i Milta, acompanyat del Sr.

Josep Mallol i Vicens, secretari general; del Sr. Benjamí

Villoslada i Gil, director general, que no hi és; del Sr. Félix

Pablo i Pindado, director general de Fons Europeus; del Sr.

Josep Lluís Pons i Hinojosa, director general d’Innovació i

Recerca, i de la Sra. Antònia Ferrà i Ramis, cap de Gabinet.

Té la paraula el vicepresident per fer l’exposició oral, sense

limitació de temps.

E L SR . V IC EP R ESID E N T  I  C O N S E LLE R

D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i

Milta):

Bé, intentaré donar el màxim d’informació possible, llavors

evidentment estaré obert a les preguntes. 

Una consideració global: jo ja ho vaig dir fa uns mesos, el

pressupost atesa la conjuntura, el pressupost de 2016 era un

pressupost complicat, un pressupost en què el límit de dèficit

del 0,3% de l’Estat més l’endeutament creixent de les Illes

Balears i haver de fer front, per tant, a una gran part important

d’amortització de deute i d’interessos els pròxims anys

juntament amb el mal finançament de les Illes Balears i a pesar

de la pujada d’ingressos, en part producte del finançament de

les Illes Balears, en part pel canvi de política fiscal que ha

posat el Govern de les Illes Balears, així i tot el sistema de

finançament ens continua perjudicant; fins i tot la bonança

econòmica es trasllada als pròxims anys on, segurament, el

sistema encara millorarà un poquet la pujada d’ingressos, però

en aquests moments no arriben; i les necessitats creixents

d’educació, de salut, han de ser, a més, han de ser considerades

i han estat considerades per part del Govern de les Illes Balears

com les màximes prioritats, el tema social, en general,

educació, salut, serveis socials han estat considerades prioritats

màximes.

Per tant, a partir d’aquí el pressupost de Vicepresidència i

Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme és un pressupost

ajustat, és un pressupost que puja un poc amb relació al que

hem tengut durant el 2015, no el que haguéssim volgut

lògicament, de 56.366.000 a 57.271.000, això seria

l’equiparable. Com sabeu el pressupost és diferent al de 2015

on hi havia Turisme i Esports o ara que hi ha Innovació,

Recerca i Turisme, però aquesta seria l’equiparació. 

Com dic, suficient per dur a terme les polítiques que ens

hem marcat i que ja vaig dir a la compareixença on vaig tenir

l’oportunitat d’explicar quines són les prioritats que ens

marcàvem de redefinició del model turístic, de redefinició del

model econòmic de les Illes Balears, d’una major aposta per la

diversificació econòmica i per la innovació i -com dic- el

pressupost lògicament, no ho negaré i segurament algun

portaveu ho dirà, hagués estat molt millor si hi hagués hagut

molt més esforç econòmic en aquest sentit, però també som

conscients de la realitat i de les dificultats que hi ha en aquests

moments a les Illes Balears i de les prioritats que, com a

govern, ens hem marcat. Aquestes han estat, per tant, les

importants.

Com dic, podrem dur a terme totes i cada una de les accions

que ens havíem proposat i amb esforç, amb racionalització,

amb eficiència, etc., es podrà tirar endavant tot allò que havíem

proposat.

Començaré pel pressupost específic de la Secretaria General

de Vicepresidència, que correspon al programa 751A. Ha

disminuït un 7,5 respecte del de 2015, això està motivat

bàsicament per, per una banda, reajustament de direccions

generals d’Esports, Ports i Aeroports que estaven abans dins la

nostra conselleria i que han estat ara assumides per altres

conselleries, encara que hem assumit altres direccions com la

de Tecnologia i Innovació i Recerca i Fons Socials Europeus.

El pressupost, per tant, de la secretaria general pensam, hem de

dir que només afecta els capítols 1, 2 i 6.

A capítol 1 es produeix una reducció del 4,7% precisament

per la redistribució i el traspàs de personal que suposa, que s’ha

anat més personal del que hem rebut, del que hem assumit a les

direccions generals que tenim en aquests moments.

Quant a capítol 2, en el mateix sentit es redueix aquesta

partida perquè l’adquisició de béns i serveis que hem traspassat

sobretot pel Palma Arena i pel poliesportiu Prínceps

d’Espanya, que tenen unes despeses molt importants. Hem de

pensar que el capítol 2 Palma Arena i Prínceps d’Espanya

menjaven molt, evidentment aquestes han desaparegut del

pressupost de la conselleria. Per tant, això també es nota molt.

El capítol 6 quant a inversió s’ha ajustat a la despesa real

d’aquest 2015, hem mirat quines són les inversions reals que

s’han fet el 2015 i com que no hi ha previstes inversions

específiques ni compres d’ordinadors massives a la secretaria

general ens hem ajustat al pressupost real que hi hagut el 2015.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201508180
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Començaré ara pel pressupost de la Direcció General de

Turisme, que passa de 2015, concretament 32.017.022 euros a

31.180.960. Per tant, hi ha una diferència aproximadament de

800.000 euros, a la baixa, entre un pressupost i l’altre.

Hem de dir, en tot cas, que, i això és molt important, en el

pressupost, i això explicaria aquesta diferència, perquè aquesta

diferència no vol dir que la capacitat inversora de la conselleria

o la capacitat de despesa de la conselleria hagi baixat, al

contrari, s’incrementa, perquè, com he dit, la diferència és de

800.000 euros a la baixa entre 2015 i 2016, però hem de pensar

que la despesa que es va assumir des de la conselleria per a la

promoció d’Eivissa, concretament a través del pressupost de

l’ATB, han suposat el 2015 aproximadament 650.000 euros.

Aquesta partida, aquesta xifra jo no l’assumeix la conselleria

sinó que una vegada que s’ha fet efectiu el traspàs de la

promoció als consells insulars això passa ja a la secció 32, de

finançament de consells insulars. Per tant, aquests 650.000

euros que va haver d’assumir la Conselleria de Turisme al llarg

de 2015 ja no els assumeix.

I l’altra diferència important, també en el pressupost, és

l’esforç inversor en el Pati de Sa Lluna d’Alaior, a Menorca,

que durant el 2015 ha tengut un pressupost de 2.900.000 euros

i com que ara estan a la fase final de les obres del Pati de Sa

Lluna per a 2016 hem pressupostat només 779.000 euros. Per

tant, hi ha una variació a la baixa de 2.167.000 euros que ja no

s’hauran d’invertir, que és un pressupost que ha assumit la

Conselleria de Turisme.

Per tant, entre els 2.100.000 de diferència del Pati de Sa

Lluna i els 650.000 de promoció d’Eivissa que ja no hem

tengut, hi ha 2.750.000 euros que, com dic, no haurà d’assumir

ja la conselleria, 2.750.000 euros que es podran destinar a

altres qüestions. Per tant, l’esforç o la possibilitat inversora, si

tenim en compte que els pressuposts són 2015-2016 800.000

euros de diferència i tenim aquests 2.750.000 que ja no hem

d’assumir, pràcticament hi ha quasi 2 milions de possibilitat per

part d’aquesta conselleria, d’aquesta part de la conselleria, per

anar fent polítiques turístiques. Volia explicar això per aclarir,

per tant, la capacitat que tendrà la conselleria.

Bé, quant a la Direcció General de Turisme específicament

s’han reduït en 30.000 euros les despeses ordinàries no

inventariables, en premsa, revistes, material informàtic no

inventariable. Aquí estalviarem 30.000 euros dins aquesta

possibilitat, per tant, d’eficiència. També s’ha reduït despesa

corrent en reunions, conferències, despeses diverses, despeses

postals, en 33.000 euros, també hi haurà aquí un esforç

d’estalvi; i per altra banda, hi ha una inversió prevista, la més

significativa, de 200.000 euros al catàleg d’hostaleria. És una

inversió necessària per donar resposta a la necessitat de regular

determinats sectors que no estan prevists en aquests moments

i reduir l’oferta ilAlegal.

Aquesta inversió concretament de 200.000 euros és perquè

l’aplicació que s’actualitza, que es va posar en funcionament

l’any 2005, l’aplicació informàtica actual, es va contractar el

manteniment fins a 2009 i des de 2013 -des de 2013- no s’ha

duit a terme cap manteniment de l’aplicació i això ha fet que

tots els errors que dóna el programa quedin sense rectificar,

aquesta és la realitat del que tenim en aquests moments a

Turisme, del que ens vàrem trobar, un catàleg d’hostaleria que

és l’eina bàsica per poder funcionar, sense manteniment des de

2013.

Per altra banda, hem de recordar que tant la Llei de turisme

com el decret que desenvolupa la Llei de turisme han creat tota

una sèrie de nous règims jurídics d’empreses turístiques que no

estaven previstes abans i que ara es regulen, que són mediadors

turístics, són rent a cars, turisme actiu, activitat

d’entreteniment, el catàleg actual no preveu aquestes figures i

no permet ni tan sols crear-les, ara en aquests moments si

volem introduir els rent a cars no podem introduir-los al

catàleg, fixau-vos en la imprevisió que ens hem trobat, amb una

llei de turisme i un decret que la desenvolupava i ni tan sols el

catàleg estava adaptat a la possibilitat d’introduir aquestes

noves formes jurídiques. Per tant, hem cercat una solució

transitòria, que és dur un registre paralAlel, fora del programa,

però aquí hi ha un risc lògic de pèrdua d’informació, de pèrdua

d’arxius i de no poder contrastar dades, important, fins i tot

amb els consells insulars que ja tenen l’ordenació turística

transferida. Com dic, totes aquestes empreses turístiques de

Balears han d’estar inscrites en aquest registre, i aquesta

inscripció s’ha de fer mitjançant aquest catàleg.

Per altra banda, aquestes noves figures han generat un

volum de feina que amb el personal disponible i amb les eines

informàtiques actuals és molt difícil d’assumir. Per tant, és

imprescindible actualitzar aquest programa actual. Les millores

que hi introduirem seran: u, es podrà fer l’inici de l’expedient

en tràmit telemàtic, per tant, l’interessat podrà fer (...) de forma

on line, podrà consultar l’estat de l’expedient de forma on line,

per tant, s’agilitarà molt evidentment; incorporarem a la nova

eina informàtica les noves figures turístiques que no estaven

contemplades com he explicat ara fa un moment; el ciutadà

com que el registre serà públic tendrà l’opció de consulta on

line, qualsevol ciutadà podrà entrar a veure com estan aquests

tràmits; hi haurà informació de registre enllaçada amb

l’aparador de l’ATB, llavors en parlarem, de l’aparador, quan

parlem del pressupost de l’ATB; es podran fer tràmits

telemàtics per a la gestió d’expedients en els serveis de

l’ordenació i inspecció, és a dir, els expedients físics ja no

hauran d’anar d’un servei a un altre, això també facilitarà molt

la labor de la inspecció; es generaran expedients administratius

des de l’aplicació, etc.

Per tant, esperam posar a l’alçada del segle XXI en

qüestions telemàtiques i tecnològiques una conselleria tan

important en teoria per a les Illes Balears com és la de Turisme,

ens sap greu trobar-nos en aquesta situació i demanam

disculpes lògicament als ciutadans i a totes les empreses i als

funcionaris que han de lluitar amb aquesta situació.

Bé, pel que fa a l’ATB, al pressupost de l’Agència de

Turisme de les Illes Balears per al 2016 hi ha aproximadament

2,6 milions per al personal, una altra qüestió que ha d’assumir

l’ATB i que la veritat és que fa molt de mal també, per al

pròxim any, per als pròxims anys, per a enguany també, 8,5

milions per pagar el Palau de Congressos, em sap greu haver de

dir que hem de pagar 8,5 milions anuals per al Palau de

Congressos perquè ens sembla que en el seu moment -torn a

reiterar el que he dit ja-, en el seu moment quan es podia aturar

no es va ser valent i no es va aturar i evidentment ara als
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ciutadans i a les ciutadanes de les Illes Balears ens ha costat

127 milions d’euros que encara continuam pagant; pressupost

2016, dins l’ATB, 8,5 milions, que tothom sàpiga aquesta

informació crec que és ben necessari.

Hi ha una sèrie de capítols en inversió al nivell de l’any

anterior, el que és promoció pròpia, fires, fun trips, farm trips,

workshops al voltant de 2,3 milions en línia del que hi ha hagut

el 2015, és veritat que hi haurà un petit estalvi perquè el 2016

en realitat seran 2, no 2,3, però és perquè la despesa... ens

estalviam anar a les fires de golf, no participarem a les fires de

golf perquè tota la despesa es concentrarà en la IGTM que com

sabeu es fa a Palma l’any que ve, que és la principal fira a

nivell internacional, a nivell mundial. Es mantindrà la inversió

al TIE, l’aparador de l’ATB, hem previst una inversió al voltant

de 900.000 euros i se'n preveu el llançament dins el 2016. Tot

això, per tant, capítols que mantenen la inversió.

Capítols amb major inversió que l’any anterior, com dèiem,

la IGTM 2016 que se celebra a Palma, esperam estar entre

400.000 i 500.000 euros de pressupost i no passar d’aquí.

IntelAligència de mercats puja 400.000 euros derivats de la

inversió en comptes satèlAlit en recerca d’altres indicadors de

caràcter qualitatiu, hem volgut introduir aquests indicadors de

caràcter qualitatiu, estudis de mercat, (...) producte, indicadors

mediambientals, ens semblava absolutament indispensable que

l’ATB mesuràs també les mesures que hi hagi i que es

provoquin, també tenint en compte quins indicadors

mediambientals o quins impactes ambientals també es

produeixen.

Augmentam els acords de colAlaboració amb els consells

insulars, passen de 144.000 euros a 544.000 amb l’objectiu

que, com he explicat ja diverses vegades, el 2016 sigui un any

de transició amb aquests convenis per al futur traspàs

competencial que esperam que sigui una realitat el 2017. 

I, com he dit abans, hi ha algunes partides que sí que baixen

la seva inversió, concretament el Pati de Sa Lluna que de 2,9

milions passarà a 779.000 euros perquè ja és a la fase final;

publicitat, propaganda, tot això, aquesta partida també la

reduïm, hem considerat que era exagerada la partida que hi

havia el 2015 de 500.000 euros, supòs que perquè era any

electoral, i hem pensat que amb 300.000 euros per a l’any que

ve, 200.000 euros per tant menys, era més que suficient.

Llavors, també baixa la partida de dietes, de 175.000 a

111.000, una baixada de 63.000, també és veritat que perquè

ara una part d’aquestes dietes seran assumides directament per

la Direcció General de Turisme, per això també s’explica

l’augment de les dietes, perquè ara en aquests moments les

dietes dels inspectors que fins ara sortien de l’ATB..., no tenia

molt de sentit perquè depenen directament de la Direcció

General de Turisme, per tant, les dietes dels inspectors passen

d’ATB a Direcció General de Turisme que sembla més lògic.

Passam a la següent direcció general que és la de Fons

Europeus, el 2016, el crèdit inicial per a inversions són 249.000

euros dels quals 206.000 correspon al servei de FEDER, el

82,5, 43.000 al servei de Fons Social Europeu. 

Això significa pràcticament mantenir la despesa respecte

del pressupost de 2015, evidentment l’objectiu és al llarg de

l’any aconseguir millorar aquesta dotació, pensau que no és el

que s’inverteix, que ara el fons FEDER i Fons social europeu

estan ubicats a cadascuna de les conselleries, sinó que és el

personal i els mitjans que es posen per desenvolupar i dur a

terme aquestes inversions.

Hem de pensar que hi ha hagut un increment de l’ajuda

FEDER i Fons Social Europeu per al període de 2014 a 2020

de més de 70 milions -més de 70 milions- de pujada en relació

amb el període 2007-2013, això és una pujada del 68%. Per

tant, hi ha una necessitat estructural de reforçar la capacitat de

gestió, seguiment i control dels plans operatiu FEDER i Fons

Social Europeu per no trobar-nos amb problemes que hem

tengut al passat a l’hora de justificar i tramitar totes aquestes

ajudes.

Hem de pensar, per tant, que hi haurà un increment de

càrrega, per una banda derivat del tancaments dels programes

2007-2013, que com sabeu no els vàrem trobar tancats, i la

posada en marxa dels nous per al període 2014-2020. En aquest

sentit, cal destacar que hi haurà una continuïtat del suport que

el Centre Balears Europa dóna, en aquest a la Direcció General

de Fons Europeus, sobretot pel que fa a les actuacions

cofinançades pel FEDER, que és la partida que absorbeix la

major part dels recursos de la Direcció General de Fons

Europeus, un total del 41%.

I llavor també tenim l’adaptació de les eines informàtiques

de gestió dels nous requeriments, del nou període de

programació, que suposen el 30% del total del pressupost.

Quant al Centre Balears Europa específicament, a part de la

seva funció com he dit fa un moment de suport a la Direcció

General de Fons Europeus, el Centre Balears Europa, com

sabeu, té una oficina a Palma i una oficina a BrusselAles,

l’oficina de BrusselAles la vàrem trobar pràcticament

desmantellada; aconseguirem, amb els mateixos recursos, posar

en marxa l’oficina de BrusselAles, pensau que el Centre Balears

Europa aquest darrer any pràcticament havia minvat, sota

mínims, la seva activitat. En el 2016, com dic, hi ha una

redistribució de les despeses i de les apostes i per tant amb un

pressupost similar aconseguirem que el Centre Balears Europa

pugui dur a terme les seves funcions.

Concretament, com ho fem? Es disminueix de capítol 1 una

plaça de sots-director, l’amortitzam, renunciam a una plaça

directiva per tant. En el capítol d’inversions, com que s’han dut

a terme una sèrie de renovacions els darrers anys d’equipament

informàtic, serà suficient, per tant aquí també es lleva. I els

estalvis del capítol 1 de personal i CIS es recondueixen cap al

capítol 2, que ens permetrà que es torni posar en marxa i donar

efectiu compliment a les finalitats.

Entre d’altres qüestions, reforçarem el punt d’informació

europea a la xarxa Europe Direct a la resta de les illes;

incrementarem les accions formatives en els centres educatius

per apropar la Unió Europea als centres educatius, juntament

amb la Conselleria d’Educació; incrementarem el nombre de

beques de joves titulats universitaris a l’oficina a BrusselAles,

pensau que aquestes beques pràcticament havien desaparegut,

ara teníem un becari, permeten una formació important a

aquests joves, a part que també el Centre Balears Europa es
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beneficia del treball i de la feina que fan aquests joves els

quals, com dic, acaben la seva formació amb aquesta

oportunitat de treballar a BrusselAles.

I incrementarem el nombre d’accions de difusió i de

formació dels programes i dels fons europeus.

Bé, passaríem a la Direcció General d’Innovació i Recerca,

dir que la Direcció General d’Innovació i Recerca si no tenim

en compte el capítol 1 de personal, l’increment finalment és del

10%, ho dic perquè el màxim esforç que es fa dins aquesta

Vicepresidència i Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme

d’increment ha estat precisament en aquesta àrea, la

d’Innovació i Recerca. Concretament, sense tenir en compte el

capítol 1, passam del 2015, 8.982.000 euros, al 2016,

9.984.000 euros, com dic, per tant, un increment del 10%.

L’objectiu, com dic, a final de legislatura, acostar-nos a l’1%,

si arribàssim al 0,9, consideram, partint del 0,33, consideram

que seria una gran fita, en la inversió d’R+D, a final de

legislatura, com dic. I lògicament, planificació a llarg termini,

una visió estratègica al 2030, amb l’objectiu d’aconseguir una

inversió de Recerca i Innovació del 3%, finançada amb un 50%

privat, un 50% públic, aconseguir per tant aquest objectiu de

diversificació econòmica que s’ha basat en el coneixement.

Pensau que la inversió actualment, punt de partida, 0,33%

del PIB, volem arribar al 0,9 al final de la legislatura; al 3% a

més mig termini, i actualment ens trobam amb un 85%

d’inversió pública i un 15% privat, 85% pública i 15% privat,

l’objectiu seria arribar a 50% privat, 50% públic, perquè

evidentment si no hi ha un esforç inversor en innovació i

recerca per part de tots els sectors empresarials privats no es

pot assumir exclusivament, lògicament, des de l’administració.

L’evolució actual de les dades d’inversió en R+D

demostren que incomplim els escenaris proposats en el Pla de

ciència i tecnologia, innovació i emprenedoria, els incomplim,

tenim les dades fins al 2013; pensau que el 2013 ens trobàvem

en un 0,33% del PIB en innovació i recerca, quan el mínim

hauria de ser, segons el Pla de ciència i tecnologia, el 0,51; el

2014 ja hauríem de ser en el 0,58; el 2015, en el 0,65. Per tant,

incomplim totalment i absolutament el que el mateix Pla de

ciència que el Govern va fer en el seu dia marcava. Per tant, per

aquest motiu hem d’adreçar polítiques en R+D+I per propiciar

aquest increment de la inversió pública i privada, acomplir els

objectius proposats pel Pla de ciència i tecnologia, per arribar

a aquesta inversió, i també, com he dit, l’equilibri entre inversió

pública i privada que en aquests moments no es produeix.

Per això, els plans que es plantegin a partir del 2016 seran

de coinversió privada, nosaltres finançarem un terç dels

projectes, dos terços hauran de ser finançats pels privats, la

qual cosa voldrà dir que, a més, parlam de projectes que

realment hi creurà algú, hi creuran les empreses a l’hora de dur-

los a terme i per tant també així maximitzarem les inversions

que facem. Concretament, entre d’altres qüestions que tenim

previstes en el pressupost de la Direcció General de Recerca i

Innovació tenim el conveni amb la Universitat, tenim un

augment de les partides de les beques postdoctorals, tenim

també les accions especials.

Bàsicament, per altra banda, les noves convocatòries,

redistribuint el pressupost, fa quatre anys que no es fan

convocatòries, quatre anys, sí, ho han sentit bé, que no es fan

convocatòries de projectes de recerca i colAlaboratiu; el pròxim

any hi haurà 400.000 euros, i els projecte d’R+D per a

empreses els quals fa sis anys que no es convoquen, sis anys,

400.000 euros també. No són les quantitats, com he dit al

principi, que ens haguessin agradat, ens haguessin agradat unes

quantitats molt més importants, però si tenim en compte d’on

partim és un gir absolutament radical en relació amb el que s’ha

fet fins ara.

A part d’això, també hi haurà altres línies d’ajudes per a

instituts universitaris que anirem concretant al llarg de l’any.

Quant a la Fundació Bit, el pressupost en innovació del

Govern de la CAIB, com he dit abans, en R+D+I s’incrementa

en aquest 10%, fora capítol 1, tenint en compte el capítol 1 és

un 7%. El més important de les despeses comparatives, en

recursos humans hi ha un augment de la partida d’1,84% a la

Fundació Bit, perquè hem de contractar els treballadors

necessaris per obrir el Centre Bit de Menorca i també hem de

fer front a les noves encomanes proposades per les distintes

conselleries del Govern i als compromisos amb el personal

també, per altra banda, segons la legislació vigent, aquí hi ha

l’increment de l’1%, com sabeu del personal.

Impulsarem nous programes de gestió integrada de la

Comissió Balear de Medi Ambient, de la Direcció General de

Turisme, de la Direcció General d’Energia, de la Direcció

General de Comerç, entre d’altres organismes, sempre amb els

estàndards TIC de la CAIB que permetran posar a l’abast del

sector empresarial i de la ciutadania la tramitació en línia de les

seves gestions amb l’administració, a més de permetre un

seguiment digital dels processos interns, tot això són despeses

o encomanes de gestió que fa la Fundació Bit a altres

conselleries o a la mateixa Conselleria de Turisme.

De la mateixa manera, també hi ha prevista la posada en

marxa de programes pilot en matèria d’innovació educació que

s’espera es puguin aplicar de forma generalitzada a tot el

sistema educatiu, amb especial cura a l’alumnat amb necessitats

educatives especials.

I per altra banda, també, la implantació en el sistema

sanitari de la CAIB del Programa de telerehabilitació

mitjançant vídeojocs.

Quant a capítol d’inversions i de manteniment

d’infraestructures, per primera vegada en molts d’anys

s’habilita una partida de 150.000 euros per a inversions en el

Parc Bit, pensau que les infraestructures del Parc Bit necessiten

una inversió important de manteniment: millora de pàrquing,

senyalització, etcètera; així com també es preveurà el

condicionament del Centre Bit de Menorca com a centre de

referència d’innovació a l’illa de Menorca.

També hi haurà, com he dit, una partida de 100.000 euros

per a millores en el Parc Bit, quant a jardineria, la posada en

funcionament del Centre Bit i millora d’altres infraestructures

ja existents.
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Bé, quant a transferències corrents, hi haurà una partida de

55.000 euros per a beques i ajudes diverses, destinades

principalment a estudiants o a titulats universitaris, molt

superior a la prevista el 2015, fomentant la colAlaboració, per

tant, amb la Universitat de les Illes Balears amb la formació

contínua d’estudiants.

Quant a inversions, ja he comentat aquestes ajudes, aquestes

millores en l’adequació de les instalAlacions tant de la Fundació

Bit, com del Parc Bit, com del Centre Bit de Menorca.

I bàsicament això és el més destacable quant a la Fundació

Bit.

I ja per anar acabant, la darrera de les direccions generals,

la Direcció General de Tecnologia els objectius principals de

la qual durant el 2016 són perfeccionar i augmentar

l’administració electrònica, l’objectiu de l’administració sense

paper, creiem que és un objectiu molt important, per llei el

tenim i l’hauríem d’haver assolit abans de l’octubre del 2018,

de manera sencera; millores d’infraestructures de comunicació,

apostam clarament per la fibra òptica, també millora

d’infraestructures de dades, els centres de procés de dades, per

tant per a l’administració electrònica.

I un altre dels objectius: que les Illes siguin un lloc atractiu

per a la indústria digital i per fomentar el model econòmic de

sol i dades. El sol i les platges fins ara han atret els turistes, ara

el sol, la fibra òptica i el núvol, els anomenats CPD, han

d’atreure els millors enginyers. He de dir, per cert, que tots els

enginyers que per un motiu o l’altre han hagut de venir a

treballar a les Illes Balears llavors queden aquí, tots queden,

tots queden meravellats del nostre clima, i pensau que ara en

aquests moments treballar des d’aquí amb qualsevol part del

món amb qüestions tecnològiques és absolutament factible, per

tant aquí tenim una facilitat molt gran, i en aquest sentit el

Centre Bit de Menorca, el Parc Bit de Mallorca són eines

evidentment claríssimes per fer això.

Pressuposts 2016 per aconseguir-ho, bé, a infraestructures

destinarem 2 milions per migrar de la xarxa corporativa que

tenim actualment cap a la fibra òptica. Hem reduït una mica el

pressupost que hi havia el 2015, gràcies a una major

optimització. Hi haurà 2,2 milions en fons FEDER per a

desplegament de fibra a zones on no arriben les operadores, el

pressupost, per cert, del 2015, només era de 200.000 euros i no

es va executar. I com he dit abans, tota la qüestió

d’administració electrònica, d’oficina tècnica d’administració

electrònica que anirem duent a terme.

La remodelació del CPD de dades del Govern, per cert això

suposarà 1 milió d’euros durant el 2016, absolutament

necessari també.

I a través de Multimèdia, també es duran algunes d’aquestes

accions de l’empresa Multimèdia, concretament el pressupost

és de 4.300.000, un 6,81 més que el 2015; reduïm despeses de

personal, 3,39; s’incrementa la despesa corrent en un 9,89, i

augmenten les inversions en un 2,93. Els principals objectius de

Multimèdia el 2016 seran: millorar la xarxa pública de

comunicacions d’emergències i seguretat, pensau que en

aquests moments des de Multimèdia es dóna servei

d’emergències a totes les administracions, consells i

ajuntaments de les Illes Balears, a través de la xarxa TETRAIB.

Aquesta millora inclou un pla de xoc per millorar la xarxa a

Menorca, tot un seguit d’actuacions que permetran aquest bot

qualitatiu i d’execució d’inversions estratègiques a Menorca.

També es duran a terme actuacions a la resta d’illes, Eivissa,

Formentera i Mallorca sobretot per enfortir el senyal de la

xarxa, amb la implantació de xarxes de segon nivell.

Quant a televisió digital, l’empresa s’encarregarà de la

difusió del senyal de canals autonòmics de les Illes Balears i

dels autonòmics catalans a totes les illes, destacant-ne la

inversió i la despesa per a la recuperació de l’emissió dels

canals catalans a totes les illes, que és un objectiu també que

ens hem marcat, com sabeu, el Canal 33 i el 3/24, el Súper 3,

per tal d’aconseguir la recepció.

I finalment també, la despesa destinada a dur a terme

l’extensió de cobertura de la televisió digital a les anomenades

zones obscures; és a dir, tenim tota una sèrie de llocs de les

Illes Balears on no arriba el senyal de TDT o tenen mala

recepció i hi hem de destinar 900.000 euros perquè tots els

ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears puguin rebre el

senyal de TDT amb les mateixes condicions que els que tenim

la sort de rebre la TDT sense haver de tenir aquests

complements.

I aquest és el pressupost, l’he explicat el més detallat que he

pogut i ara qued a la seva disposició per a les preguntes que

vulguin.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Procedeix ara la suspensió de la

sessió, per un temps màxim de 45 minuts, per tal que els grups

parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes o

observacions, per la qual cosa es demana als portaveus si volen

una suspensió de la sessió o si podem continuar. Podem

continuar.

Per tal de formular preguntes o observacions, tot seguit es

procedeix a la intervenció dels grups parlamentaris. El

vicepresident pot contestar globalment totes les preguntes o

observacions formulades o bé contestar individualment després

de la intervenció de cada portaveu. Sr. Vicepresident? Vol

contestar globalment.

Pel Grup Parlamentari Popular, per tant, té la paraula

l’Hble. Sr. Álvaro Gijón, per un temps de deu minuts.

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Vicepresidente, si sus objetivos,

como dijo en la última comisión, eran redefinir el modelo

turístico de las Islas Baleares y redefinir el modelo económico

de las Islas Baleares, con estos presupuestos ni se acerca, por

tanto siga soñando porque le queda mucho para redefinir este

modelo turístico. Lo que sí que queda claro con estos

presupuestos es que ustedes, y me reafirmo, no aprecian en

nada el turismo. De nada sirve tener un vicepresidente en el

Gobierno, responsable de turismo, si luego, cuando llegan los
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presupuestos de turismo, quedan en la situación en la que han

quedado estos presupuestos.

Vuelve usted a ser protagonista con algo que va a dar de sí

toda la legislatura, la ecotasa. ¿Dónde están los 50 millones de

la ecotasa? Hoy hubiera sido un buen día para que su

conselleria viniera con un presupuesto incrementado en 50

millones de euros o, por lo menos, que supiéramos a qué se van

a destinar esos famosos 50 millones de euros. No sólo no

aparecen esos 50 millones de euros, es difícil rastrear a dónde

van a parar, es evidente que todos sabemos dónde van a ir a

parar, van a parar a aumentar o a compensar el aumento de

gasto, pero en nada para el tema de turismo.

No sólo eso, sino que están tan confiados en que la ecotasa

va a funcionar bien que ni tan siquiera han previsto un mínimo

de promoción para contrarestar las informaciones negativas que

pueda llevar a cabo la ecotasa, lo cual también me llama la

atención. Lo lógico sería que en una temporada en la que, le

guste o no le guste, por mucho que ustedes hayan ido diciendo

que se iba a consensuar, que se iba a trabajar con todos los

sectores, ustedes han pillado con el pié cambiado a los

turoperadores en la reciente Word Travel Market, nada más y

nada menos, diciéndoles que a partir de mayo se va a cobrar,

algo que no tenían previsto, y ni tan siquiera han tenido ustedes

la delicadeza de preveer en su presupuesto unas partidas para

contrarestar esas informaciones negativas.

Las noticias que han ido apareciendo ya en los medios

internacionales ya nos perjudican como destino, pero siguen

ustedes tan empecinados en que la ecotasa es un buen producto

que no les ha preocupado lo más mínimo.

Me llama la atención que un vicepresidente del Gobierno y

responsable de turismo pueda decir en esta comisión que pagar

los 8,5 millones del Palacio de Congresos de Palma ens fa mal,

yo lo que digo es que lo que de verdad ens fa mal es que el

vicepresidente responsable del área de turismo no crea en el

único elemento desestacionalizador que hay en estos momentos

en marcha, el único, la única infraestructura pública que tiene

Baleares hoy, que al día siguiente de abrir las puertas generaría

recursos y generaría actividad. Y usted dude de eso es lo que

más daño nos hace, porque vuelven otra vez a demostrar que no

creen en el turismo.

Y le vuelvo a recordar una cosa, porque aquí la memoria

parece que es muy corta, un vicepresidente, un conseller de su

partido, con un presidente del Partido Socialista, en un consejo

de gobierno, en el año 2010, decidieron que la infraestructura

del Palacio de Congresos la tenía que pagar la administración

pública, no ha sido el Partido Popular, no engañe. Un consejo

de gobierno, con el Sr. Antich a la cabeza, decidió que la

infraestructura se pagaría con dinero público, de hecho se tuvo

que ir a Madrid a pedir dinero de los fondos estatutarios para

poder pagar el precio de esa infraestructura, porque fueron

ustedes los que decidieron que se fuera el adjudicatario, porque

con el Partido Popular el Palacio de Congresos se financiaba el

30% la administración pública i el 70% las empresas privadas.

Y fueron ustedes los que decidieron que se fueran.

Y hoy no sólo le ponen pegas, sino que además me llama la

atención, ni siquiera han previsto cómo van a financiar el final

de las obras del Palacio de Congresos. Ustedes, que se han

estado llenando la boca, teniendo que acudir a informes hechos

a medida para que les digan lo que ustedes querían oir, y resulta

que ahora ya no quieren vender el Palacio de Congresos,

porque creen que vender el Palacio de Congresos genera

pérdidas, pero casualmente para terminar las obras no prevén

el dinero que hace falta. Le recuerdo, por si no lo sabe, que

hacen falta más de 16 millones de euros que alguien tendrá que

poner. Si no lo venden alguien tendrá que ponerlo, o su

conselleria o alguien tendrá que ir y buscar la financiación

necesaria, bien sea préstamo, bien sea una transferencia de esas

que a usted no le gusta de la ATB, pero en los presupuestos

actuales no está. Por tanto, si las obras terminan, como ustedes

han ido diciendo, a finales de este año, en el año 2016 ustedes

no han previsto los 16 millones de euros que faltan para

terminar las obras. Y me gustaría que en su turno de réplica me

pudiera contestar dónde van a estar esas cantidades y qué va a

pasar.

Con el tema de la ecotasa, insisto, a mí me gustaría... es que

ni siquiera ha hecho mención, alguna respuesta tendrá que dar,

algo tendrá que decir, porque los 50 millones de euros están

puestos en el presupuesto, pero me llama la atención que el

vicepresidente del Gobierno y responsable del área de Turismo

no diga absolutamente nada, como mínimo diga... tranquilice

a la gente y diga, miren, los 50 millones de euros no están

ahora, pero cuando tengamos el reglamento aprobado, cuando

tengamos la ley aprobada van a estar y además se van a dedicar

estrictamente al área de Turismo, siempre con el permiso de los

señores de Podemos que tendrán que decidir también a dónde

va ese dinero, pero es que no ha dicho nada. Digo yo que como

mínimo ustedes han sido protagonistas en la World Travel

Market con la ecotasa y ha venido aquí y después de 45

minutos o 40 minutos no ha dicho absolutamente nada de la

ecotasa. Algo tendremos que saber. 

Me gustaría también que me dijera, porque hay una cosa

que me ha llamado la atención, con la empresa Multimedia

ustedes incrementan el presupuesto de 4 millones a 4.300.000

euros cuando curiosamente una de las partes que gestionaba

esta empresa, que era la Baleares Film Commission sale de la

financiación de esta empresa y, por tanto, se reduce el

presupuesto en 250.000 euros. Por tanto, no me queda claro

teniendo menos competencia por qué aumentan el presupuesto,

salvo que ese aumento de presupuesto sea definitivamente para

pagar que los canales autonómicos catalanes se puedan ver, en

cuyo caso el incremento sería notable. A mí me sale que el que

se vean los canales catalanes les va a costar del orden de

500.000 euros, pero es posible que yo haya hecho los cálculos

mal y me gustaría que esto usted me lo contestara. También me

llama la atención que una empresa que va a tener menos

actividad aumente personal, pasa de 11 a 12 empleados.

También me gustaría que me lo comentara.

Respecto al resto de las áreas en tema de Innovación yo le

deseo la mejor de las suertes, pero -insisto- nada apunta a que

vayan a cambiar mucho los criterios de lo que se ha ido

haciendo. Si lo consigue bienvenido sea porque en eso, como

usted comprenderá, no hay voluntad de hacer ningún tipo de

política, todo lo que sea avanzar en nuevas tecnologías está

muy bien, pero curiosamente en esta primera World Travel

Market el escaparate turístico no ha podido funcionar, según he
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entendido ha sido porque los datos que se habían introducido

desde los ayuntamientos no estaban al corriente. A mí me

gustaría que también dijera algo en relación al escaparate

turístico si efectivamente va a estar operativo, ha dicho que sí

que van a invertir, pero me gustaría saber cuándo va a estar

operativo porque es muy importante, si ese es el camino que

ustedes quieren seguir, que tampoco me ha quedado claro eso

es lo que pretenden.

Luego me llama la atención, no ha dicho nada de Playa de

Palma, me imagino que no ha dicho nada de Playa de Palma

porque ya han llorado lo suficiente en la World Travel Market

con las informaciones que han ido saliendo.

De la bolsa de plazas hay unas partidas para invertir en

Playa de Palma, y no he visto tampoco que haya hecho

mención alguna, no sólo en Playa de Palma ni en el resto de

municipios de las islas, pero veo que no ha dicho ninguna

mención. Me gustaría saber cuándo se van a invertir esas

cantidades porque ese dinero ya lo tienen. Por tanto, cuanto

antes se invierta mucho mejor.

Como digo, también en el tema de Playa de Palma, claro,

está muy bien que se diga que el ministro no nos manda el

dinero, pero lo que está diciendo el ministro es no es que no

mande el dinero es que no habéis justificado ni siquiera el

dinero que mandamos en su momento, hay 15 millones de

euros que no se han podido justificar. Y no es algo que haya

pedido el ministro hoy, el ministro lo lleva pidiendo en los

últimos cuatro años, lo que pasa es que nosotros hemos tenido

verdaderos problemas para justificar 15 millones de euros que

se gastaron en cosas que nada tenían que ver con los objetivos

del convenio, como muy bien sabe. Por tanto, lo que hay que

aclarar es esos 15 millones de euros si se van a tener que

devolver o no y en cualquier caso, independientemente de que

el ministerio ahora mande o no mande el dinero, ustedes tienen

50 millones de euros de la ecotasa, que bien podrían emplear

en una de las principales zonas turísticas maduras. Ni siquiera

ha hecho mención en su intervención a Playa de Palma y me

gustaría que, como mínimo, nos explicara qué piensan hacer

con las inversiones, por lo menos las que ya están

comprometidas porque tienen una en concreto en la bolsa de

plazas que parece ser que ahora el Ayuntamiento de Palma

tampoco la quiere, bueno, pues si no la quiere ese 1.237.000 a

qué se va a destinar y cuándo se va a destinar, porque como

usted sabe las obras o se hacen cuando la temporada ha

acabado o sino difícilmente se pueden hacer. Por tanto, estamos

perdiendo, otra vez, tiempo y dinero.

Y por mi parte nada más. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gijón. Pel Grup Parlamentari Podem Illes

Balears té la paraula l’Hble. Sr. Aitor Morrás, per un temps de

deu minuts.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sr. Conseller por las

explicaciones sobre el presupuesto. La verdad es que nosotros

no echamos en falta los cálculos sobre la posible inversión de

lo recaudado por el impuesto de estancias turísticas en la

Conselleria de Turismo, puesto que entendemos que debe ser

invertido en, precisamente, solucionar todo el impacto que el

turismo tiene sobre el medio ambiente y también en la

diversificación de lo que decía que no iba a poder ser posible

el Sr. Gijón, la diversificación del modelo productivo. Es

curioso que se quejen de la aplicación de este impuesto quienes

en la legislatura pasada, en las anteriores, pusieron en marcha

la tarjeta verde. O sea, que el reconocimiento de esa necesidad

de impuesto turístico para paliar los efectos del turismo es

palpable. 

De todas formas sí que también nos parece que hacen

mucho daño los 8 millones al año al Palacio de Congresos y si

algo sirve para desestacionalizar debe ser para alguien que a

costa de ese dinero se va de vacaciones al Caribe en invierno y

no para los habitantes de Baleares. Y digo de Baleares porque

en las intervenciones del Grupo Popular, del Sr. Gijón,

únicamente se ha hecho referencia a inversiones en Palma de

Mallorca, que si Playa de Palma, las zonas degradadas de

Palma... existen más islas y como existen más islas queríamos

saber, Sr. Conseller, a ver si la transferencia de promoción

turística, las transferencias que se realizaron a los consejos para

promoción turística que, creo recordar, el único que algo ha

cogido es el Consell de Ibiza, que son 650.000 euros, que es lo

que baja en la partida de la ATB, claro, eso parece a todas

luces insuficiente porque no sólo se trata de la promoción

turística sino que se trata también del personal y de la parte

alícuota de la ATB que tendría que pasar a los consejos para

que esa parte fuese financiada realmente de una forma

proporcional y no únicamente se trataría lo que es el aspecto

“marquetiniano” sino también todo el personal y la estructura

que necesitaría y ver si eso se tiene contemplado. Ya sé que a

lo mejor es muy apresurado hacerlo de un año para otro,

viniendo de la legislatura que venimos, pero a ver si se tiene

previsto, por lo menos en mente por su conselleria. 

Nos parece bien todo lo que ha ido explicando sobre la

innovación efectuada en la ATB para mejorar las condiciones

de todos los operadores respecto al acceso al mercado. 

También nos parece un acierto, y es muy importante,

mejorar todo lo que es el Centro Baleares en Europa porque

desde Europa se puede captar mucha financiación para

Baleares, porque es realmente donde ahora existe dinero para

financiar proyectos. Los fondos españoles son apenas nulos y

además están en unas condiciones pésimas y si de algún sitio se

puede sacar dinero para financiar proyectos es en el Centro

Baleares de Europa y nos parece por eso importante tener una

buena implantación ahí. 

En cuanto a la inversión en innovación, es cierto que no ha

sido, no es la que nosotros desearíamos por lo que supone la

diversificación del modelo productivo, ahora, está bien que

viniendo también, ya digo, de la legislatura que venimos, con

no hundirlo, como lo hizo el Partido Popular en la legislatura

pasada, todos los avances de innovación ya son suficientes.

Entonces, con algo que se reflote está bien. 

De todas formas, no hay que pensar solo en lo que supone

la innovación de la industria que ya existe sino lo que hay que

hacer y a lo que tendríamos que tender, y por lo que apostamos
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desde Podem Illes Balears es a la creación de nuevas empresas

basadas en conocimiento, no ya las que están, sino en creación

de nuevas empresas basadas exclusivamente en el conocimiento

y empresas basadas en capital tecnológico, basadas en

tecnología .

En realidad, casi 1 millón de euros dedicados a innovación,

a concursos de innovación, claro, es mucho más de lo que ha

habido en estos cuatro años que encima han sido cuatro años

que encima no se han pagado los proyectos de innovación de

los ocho años anteriores o de los cuatro años anteriores a esta

última legislatura, entonces, bueno, claro, cuando ya no había

nada un incremento de 1 millón parece que es..., es un esfuerzo,

pero no el suficiente y pensamos que tiene que ser más.

En cuanto a la territorialidad, bueno, sí que ha estado

hablando de la innovación en Menorca, del centro de

innovación en Menorca, echamos en falta..., sí que se ha estado

hablando en Mallorca también, en el Parc Bit, pero como ya

sabe también en Ibiza y Formentera es cero.

Todo lo que se avance en industria tecnológica... nos ha

gustado y desde la Dirección General de Tecnología la

administración electrónica es fundamental, también para

fomentar todo lo que tenga que ver con la carpeta ciudadana,

que la Administración esté al alcance de un clic, pero un clic

real y con la velocidad suficiente para que los ciudadanos

podamos acceder a ella y a toda nuestra documentación con

facilidad y claro que para eso hace falta toda la instalación de

fibra óptica y todo eso viene bien indudablemente para atraer

a personas y a industrias que puedan implantarse aquí y que

tengan una base tecnológica, pero no sólo se trata de atraer, o

nosotros pensamos que no sólo se trata de atraer a personas que

traigan empresas tecnología sino también reformar el sistema

productivo y que sea desde aquí, desde toda la formación y

desde las pequeñas y medianas empresas que ya existen aquí

las que apuesten por otro tipo de industria.

Bueno, nos congratulamos también por el esfuerzo hecho

para el retorno de los canales de TV3 aquí a Baleares, le deseo

mucha suerte en su andadura porque en cuanto a innovación y

tecnología el Partido Popular en la legislatura pasada lo dejó

totalmente arrasado.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Morrás. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca té la paraula l’Hble. Sr. Reus, per un temps de deu

minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Moltes gràcies, Sr. President. Vull donar la benvinguda al

vicepresident en primer lloc i agrair-li l’exposició que ens ha

fet del pressupost de la Vicepresidència, de Turisme, Economia

i Innovació per a l’any 2016. 

Entenem que és un increment modest, devora els que es

produeixen en altres conselleries com les d’Educació, Sanitat

o Serveis Socials, però per l’exposició veim que -i l’animam a

continuar en aquesta línia- que s’intenta optimitzar al màxim

aquests recursos de què es disposa i treure’n el màxim

rendiment.

Estic content que aquest govern hagi recuperat la Direcció

General de Fons Europeus i que s’hi destinin recursos perquè

el que no pot ser és que els poc doblers que aconseguim que

arribin no es gestionin adequadament i s’acabin perdent i es

posin en risc i després aquest govern vagi contra rellotge per

garantir inversions que s’havien concedit i no s’havien

executat, per tant, crec que és un encert, crec que s’ha de seguir

per aquest camí.

Sí que li volia demanar, també li ha demanat al Sr. Gijón,

pel Consorci de Millora d’Infraestructures Turístiques que

gestiona els doblers de la Junta rectora de places perquè la

passada legislatura ja es va treure una convocatòria destinada

a ajuntaments on el consorci aportava el 80% de recursos i els

ajuntaments aportaven el 20%, és clar, jo crec que de forma

totalment errònia la Conselleria de Turisme en aquell moment

l’any 2014 va optar per aquestes convocatòries, per gestionar-

les directament... els concursos, gestionar-los directament els

consorcis, la conselleria a través del consorci i és clar, ens

trobam amb la situació que el consorci no té recursos jurídics

i tècnics per aprovar aquests projectes i per treure’ls a concurs

i fins al moment han estat incapaços de treure endavant aquests

projectes als quals ja els ajuntaments han aportat la seva part

que era aquest 20% en lloc de fer, com fan la majoria

d’organismes, unes convocatòries, que gestionassin els

projectes els ajuntaments i el consorci en aquest cas aportàs el

80% a l’ajuntament i no a l’inrevés. 

En aquest cas el vull instar a intentar desembossar aquest

problema, veig a la memòria del consorci que s’incorporen de

romanent 10 milions d’euros de tota una sèrie de projectes

importants des del punt de vista turístic i que en futures

convocatòries que es puguin fer es canviï aquest model.

D’altra banda, també una reflexió en el tema de

l’administració electrònica, l’administració electrònica a l’Estat

espanyol comença un poc a estar regulada amb la Llei 11/2007,

d’accés electrònic dels ciutadans al servei públic, aquesta llei

ja compleix vuit anys i les lleis d’administració electrònica que

s’han fet a l’Estat sempre han estat una espècie de lleis maria,

una lleis a les quals no s’ha fet molt de cas, sé que la comunitat

autònoma no ha estat aturada durant aquests anys i des de l’any

2007 i abans es fa feina amb administració electrònica, però és

que ara també tenim la Llei de procediment administratiu, la

39/2015, i la Llei de règim jurídic, la 40/2015, que vendran a

substituir a la coneguda Llei de procediment administratiu i

règim jurídic, la 30/1992, i que pràcticament... no són lleis que

introdueixin l’administració electrònica, això sí, són lleis que

canvien de d’alt a baix tot el procediment administratiu i tot el

règim jurídic per convertir-lo en digital.

Llavors, és un tema en el qual instam també a la conselleria

i a la Direcció General de Tecnologia i a la Fundació BIT que

el Govern de les Illes Balears ha de ser el que lideri aquesta

transformació i el que doni suport a les altres administracions

balears en aquest procés d’adaptació a l’administració

electrònica.
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D’altra banda, entenem que les inversions en innovació i

recerca no són les que voldríem, però tenint en compte el que

signifiquen els 800.000 euros devora quatre anys fora cap

convocatòria entenem que és un esforç, 400.000 euros que ha

comentat de projectes de recerca i 400.000 euros dedicats a

empreses.

També li volia demanar, quan es parla del 0,33% del PIB,

s’ha referit que el 85% és públic, entenc però que aquest 85%

del 0,33 no és exclusivament de la seva conselleria, sinó que hi

ha la innovació... sanitària i d’altres...

Per part meva, per part del nostre grup no hi ha res més a

dir. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Reus. Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA

PER LES ILLES BALEARS té la paraula l’Hble. Sr. Melià, per

un temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sr. President. Sr. Vicepresident, tres comentaris

previs. Un, el primer, sobre el tema del sistema de finançament,

ja sap perfectament que coincidim en el plantejament de la

necessitat de la seva reforma i fins i tot coincidim en el fet que

segurament la millor fórmula seria el concert econòmic, però

evidentment això és una qüestió de futur a llarg termini.

El segon comentari, supòs que no li agradarà, però tenim la

sensació que són uns pressuposts molt continuistes, molt

continuistes, perquè hi ha poc increment i, de fet, les partides

es mantenen bastant fixes i per tant, hi ha molts pocs canvis

destacables, més enllà dels detalls als quals vostè ha dedicat

atenció, però que no deixen de ser això, detalls.

I la tercera reflexió, l’ecotaxa. Clar, si implantam un impost

sobre estades turístiques, se suposa que en un percentatge, en

una part, això hauria de tenir un reflex a la Conselleria de

Turisme, perquè si no té un reflex a la Conselleria de Turisme,

molt malament anam, no només perquè no feim una millora del

nostre producte turístic, sinó sobretot perquè no li donarem

continuïtat a aquest impost quan es produeixi un canvi de

govern, un canvi de color polític a les Illes Balears, perquè -i

ja ho vaig dir en el plenari d’aquest parlament-, si no

convencem el sector turístic de les bonances i de la necessitat

de la implantació d’aquest impost, difícilment tendrà

continuïtat. I per convèncer-los han de veure que això

repercuteix en la millora de l’entorn turístic, en la millora del

paquet turístic, en la millora de l’espai turístic o de la promoció

turística fins i tot, en el seu esborrany de projecte de llei, en

gran part en teoria els fons han d’anar destinats a turisme, i no

veim que en el pressupost això se concreti ni poc ni gens.

Fetes aquestes tres consideracions prèvies, li voldríem

demanar si hi ha cap previsió sobre millora, sobre realització

d’obres, sobre convenis, sobre colAlaboració, sobre

convocatòria de millores a les zones turístiques, no només a la

Platja de Palma, ja sabem que hi ha alguns diputats que estan

molt fixats en la Platja de Palma, la qual cosa respectam, però

a part d’haver-hi altres illes, també hi ha altres zones turístiques

a Mallorca, eh?, per tant hi ha moltes zones turístiques arreu de

les Illes Balears i moltes d’elles necessiten una inversió i una

millora. Com és ben sabut, molts d’establiments -i benvinguda

sigui- una reforma i una modernització, però els espais

contingus a aquests establiments també necessiten una posada

al dia i estaria molt bé que la conselleria lideri aquest procés.

Hem vist que renuncien a algunes fires de golf, pel que

vostè ha dit. Ens agradaria saber si això respon a un pla

preestablert, a uns informes que sostenguin aquesta decisió que

aquest producte concret que diversifica, diversifica el sol i

platja, no sigui interessant fer un esforç en aquestes fires. Ens

agradaria que ens contestàs a això.

També li voldríem plantejar si vostès pensen que seria

positiu intentar trobar una cooperació interadministrativa amb

consells, amb ajuntaments, per intentar fomentar el turisme

interior, el turisme interior entre les diverses illes i crear algun

tipus d’oficina de cada illa a les altres illes, amb alguna

similitud a allò de l’Espai Mallorca a Barcelona. Això podria

ser una font de generació de turisme interior -com deia- i de

desestacionalització, la qual cosa sempre seria positiu.

En relació amb el tema dels fons europeus, també vostè ens

explica que hi haurà un increment de feina, perquè hi ha més

dotació pressupostària del fons europeus. Això està relacionat

amb la pèrdua de la renda per càpita. Això és una notícia bona

entre cometes, no?, però bé, no entrarem en aquestes

valoracions. Allò que no acabam de veure és quin increment

per millorar la gestió, les justificacions, les tramitacions

administratives o com tenen aquests pressuposts, perquè

realment també veim que allò que hi ha és molta continuïtat i

no hi ha grans canvis en relació amb aquesta qüestió.

I finalment, en relació amb la innovació i la recerca, vostès

han bravejat, han dit, han sostingut que una de les seves apostes

estratègiques com a govern del canvi, era avançar cap a un nou

model econòmic per a les Illes Balears. Una de les potes

d’aquest nou model econòmic hauria de ser la innovació i la

recerca, i clar, en els seus primers pressuposts l’increment en

aquest capítol és d’1 milió d’euros, dins uns pressuposts de més

de 4.000 milions. Diguem que l’aposta..., jo ja sé de les

limitacions financeres i li ho he reconegut en el començament,

però diguem que l’aposta com a mínim és molt, molt modesta.

I difícilment amb aquesta aposta tan, tan modesta aconseguirem

un canvi de model econòmic. Per tant, a mi em pareix molt

agosarat que vostè digui que hi ha un gir radical, quan el que

bonament ha pogut fer és introduir algunes partides per fer

alguna convocatòria per intentar avançar una miqueta, però de

gir radical, poc.

I acab, sí que m’agradaria que concretàs la xifra del cost de

la recepció dels canals catalans. Nosaltres donam suport a

aquesta recepció, pensam que el Govern s’hi ha d’implicar i

pensam que aquests canals han d’arribar, però ens agradaria

que, en virtut d’aquesta transparència, de la quals vostès també

s’omplen la boca i ens digués exactament quin serà el cost

d’aquesta recepció.

Gràcies.



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 14 / 5 de novembre de 2015 271

 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Menorca té la paraula l’Hble. Sr. Castells, per un temps de deu

minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Vicepresident,

per les seves explicacions. Jo si hagués de definir en una

paraula els pressuposts que vostè ens ha presentat, utilitzaria la

paraula eficiència. A la meva esquerra riuen, perquè,

efectivament, eficiència, no ho vull amagar, té un gust agredolç

la paraula eficiència, perquè vol dir que amb molts pocs

recursos hem de fer moltes coses i per tant, és fàcil fer política

amb molts recursos. Allò que és difícil és fer política amb pocs

recursos i això és el que vostè s’ha vist obligat a fer per un

simple motiu, perquè el nostre govern té unes prioritats que són

les que la ciutadania li va marcar i que han anat a altres

conselleries que ja han passat per aquesta comissió i que hem

estat analitzant. Aleshores vostè i tot el seu equip, s’han trobat

amb la tessitura de, amb el mateix pressupost, redefinir les

prioritats i això és el que jo valoro positivament del que avui

ens ha presentat vostè aquí.

Nosaltres veiem amb molts bons ulls que hagi augmentat la

capacitat d’inversió turística gràcies a l’alliberament de

despeses de pressuposts anteriors. Veiem bé actuacions que són

modestes quant al cost econòmic, però que en canvi poden tenir

un impacte important, com és la possibilitat d’actualitzar el

catàleg d’hostaleria, que realment és gairebé absurd allò que

vostè ens ha explicat sobre com es trobava.

Veim molt bé que..., rascant d’aquí i rascant d’allà,

efectivament amb aquesta precarietat de mitjans, tornin posar

en marxa l’oficina de BrusselAles, que és una cosa totalment

fonamental amb uns efectes multiplicadors. Jo sempre parlo de

la necessitat que quan s’inverteix amb aquestes despeses, trobar

l’efecte multiplicador de la inversió. És a dir, que cada euro

que gastem tingui un retorn. I efectivament, invertir en l’oficina

de BrusselAles i invertir en fons europeus i en gestionar-los bé,

efectivament té un efecte multiplicador innegable.

Després també veiem molt bé l’increment modest -ho

reconeixem- però simbòlic en innovació i recerca. Que es

recuperin les convocatòries tant a projectes de recerca, com a

projectes d’innovació per a empreses. 

Celebro, pel que he entès i que de fet va ser un tema del

qual ja vàrem parlar a la seva primera compareixença, que la

comunitat autònoma faci una aportació important, m’ha semblat

entendre, d’una tercera part d’aquests projectes per cofinançar-

los amb les empreses privades. Jo insistesc en una idea que ja

vaig dir en aquell moment, el que és molt important és ser molt

estrictes amb la selecció dels projectes per aquest efecte

multiplicador que dic. És a dir, que amb aquesta tercera part

que nosaltres posarem del pressupost de la comunitat autònoma

en aquests projectes, ens assegurem a través d’uns comitès

experts, internacionals si fa falta, independents, fugint

totalment de la política de la repartidora perquè tothom estigui

content, no, amb uns criteris estrictes, també ens podem

equivocar perquè això de la innovació de vegades del projecte

que menys hi apostaries surt la gran idea que et permet crear

una empresa de base tecnològica nova, però bé, evidentment

sempre ens podem equivocar, però que siguem el màxim

rigorosos a seleccionar aquests projectes per garantir aquest

efecte multiplicador, aquest retorn de cada euro que invertim.

Respecte de desenvolupament tecnològic m’ha agradat molt

aquest concepte que no coneixia de “sol i dades”. Jo crec que

també, efectivament aquí tenim una gran oportunitat. I em vaig

quedar en la seva primera compareixença amb les ganes de

comentar-li una experiència que va fer Xile. Això que els

enginyers quan vénen es queden, bé, però hem d’aconseguir

que vinguin. Xile, evidentment amb la potència que té el

pressupost d’un estat, va fer una convocatòria oberta a tot el

món perquè emprenedors de caràcter tecnològic anessin allà a

fer el seu projecte, en aquest cas amb el sou pagat durant no sé

quants d’anys. Nosaltres no sé si ho podrem fer, però bé, basats

amb aquesta idea, la possibilitat que vinguin aquí persones que

tinguin idees per tirar endavant una empresa de base

tecnològica i que puguin estar..., tal vegada no els podem pagar

un sou, però sí que els podem posar un espai a la Fundació

BIT, facilitar-los perquè vinguin aquí, un cop siguin aquí, jo

estic convençut igual que vostè, que quedaran.

I per últim respecte de la recuperació dels canals en llengua

catalana, perquè aquí parlam dels canals catalans, bé, el tema

no és que siguin catalans, és que són en llengua catalana, que

és la nostra llengua ..., jo no sé si això costarà 500.000 o què

costarà, però tenint en compte que a nosaltres la nostra televisió

ens costa 30 milions, un canal ens costa 30 milions, escolti, si

en podem tenir 3 o 4 per mig milió d’euros el negoci és rodó.

Per tant, totalment a favor.

I per últim i per acabar, després d’haver valorat els diversos

elements que vostè ens ha aportat, respecte de l’impost turístic

jo valoro molt positivament que tal com vostè ha dit i anunciat

i consta a l’esborrany, la destinació d’aquests diners no es

decideixin de forma centralitzada des de la conselleria, sinó que

amb la borsa que es creï de forma descentralitzada, amb

participació de les altres administracions i del sector, es pugui

decidir la destinació d’aquests diners. I per tant, trobam lògic

que no estigui especificat en el pressupost perquè seria

contradictori amb aquesta idea que nosaltres valorem tant.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Per part del Grup Parlamentari Mixt

intervindran els dos diputats. Per tant, té la paraula l’Hble. Sr.

Pericay, per un temps de cinc minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Moltes gràcies, president. Gràcies, vicepresident, per les

seves explicacions. 

Respecte de l’impost turístic, ecotaxa o com li vulguin dir,

a nosaltres també ens agradaria molt saber exactament aquests

50 milions que m’imagín que continuen sent la quantitat que es

preveu recaptar, on aniran a parar. També teníem entès que una

part havia d’anar a parar al mateix sector turístic, això pot tenir
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moltes fórmules d’aplicació, ho entenc, i una altra part aniria a

altres àmbits. De moment a les diferents compareixences a les

quals hem assistit, si no vaig equivocat, en cap d’aquestes no

se’ns ha dit que hi hagués una inversió que provingués d’aquí.

Per tant, m’agradaria que després el conseller i vicepresident

ens ho pogués aclarir.

Pel que fa per exemple als canals de la televisió catalana.

Nosaltres som partidaris que es pugui veure qualsevol tipus de

televisió, qualsevol tipus de canal en qualsevol llengua i

especialment si és una llengua, per descomptat, oficial i que es

pot entendre perfectament i que s’entén perfectament. Però jo

crec que una inversió pública, en aquest cas, ha de tenir present

un determinat context. En aquest moment això no són canals

informatius, com ho havien estat, això són canals d’estricta

propaganda i de propaganda a més, d’una posició política que

no té absolutament res a veure amb allò que seria -insistesc-

propi d’un mitjà públic. Des d’aquest punt de vista crec que no

és el moment més oportú per fer una inversió d’aquesta casta,

perquè si la inversió la fes una empresa privada, no hi podríem

dir res, però si la fa el nostre govern, jo crec que sí hauríem de

plantejar-nos això. Per altra banda, també m’agradaria saber

quin és el cost, com ha preguntat també abans un company de

comissió.

Respecte de la inversió tecnològica. Tot el que sigui invertir

en tecnologia ens pareix magnífic perquè, efectivament, en

molts aspectes estam endarrerits, no tan sols en aquesta

comunitat sinó de manera més general en el conjunt de l’Estat,

respecte d'altres estats, sense anar més lluny, de la mateixa

Unió Europea. Per tant, tot allò que sigui invertir en això és bo,

entre d'altres coses perquè acaba repercutint en una rebaixa de

molts de costos, començant pels mateixos costos de

l’administració, però sobretot pensant en els ciutadans i en el

seu accés a la informació, que és el que generalment d'aquesta

mena d’inversions tecnològiques també ens preocupa.

I respecte de l’I+D+I, nosaltres érem i continuam sent

també partidaris d’un augment considerable, és ver que no és

l’augment que hauríem volgut, imagín que aquest augment

tampoc és el que hauria volgut aquesta conselleria, però

triplicar, que és més o manco la inversió, ja és una bona cosa.

En aquest camp en què ha parlat abans d’arribar a un sistema

d’inversió 50%-50%, m’imagín que això és un objectiu

d’enguany és a dir... no? En tot cas voldria demanar-li que ho

aclarissin perquè m’ha paregut realment molt optimista. Però

el 0,9 sí, aquest sí que és d’enguany, del 2016... tampoc? Ah,

això és de legislatura. Bé, llavors sí que realment la meva

eufòria continguda deixa de ser eufòria i deixa de ser

continguda. Ho he entès malament, creia que parlàvem

realment dels pressuposts de 2016 i veig que no, estam parlant,

com a mínim, de tres pressuposts més.

Bé, en tot cas ja està aclarit i la resta si m’ho pot aclarir

també li ho agrairé.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pericay. Té la paraula l’Hble. Sra. Tur, per un

temps de cinc minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Moltes gràcies, president. Gràcies, Sr. Barceló, Sr.

Vicepresident, per la seva compareixença i també als

representants i membres del seu equip de la Conselleria de

Turisme, Innovació i Recerca.

Bé jo seré crec que prou breu. En termes generals crec que

vostè aconsegueix amb aquest pressupost encaminar les seves

línies estratègiques i polítiques, posant-les en el bon camí i que,

per tant, és cert que les assignacions que veim en algunes

partides coincidesc amb la majoria de diputats i diputades, que

són modestes i això és una realitat. Però també és cert que en

la situació d’emergència social que hi ha i els drames de moltes

famílies en aquest moment, demanden coherència,

responsabilitat i centrar la gran majoria dels esforços

econòmics a atendre les seves necessitats. Així i tot, esper que

l’any que ve quan ens tornem seure aquí, per debatre aquesta

mateixa qüestió, puguem observar un creixement important en

matèria de recerca i innovació.

Dit això, hi ha quatre punts sobre els quals m’agradaria fer

incidència. D’una banda sobre els plans d’intervenció en àmbits

turístics, potser jo no l’he entès, Sr.  Barceló, però m’agradaria

que ens expliqués si dins el pressupost s’hi preveu una partida

i en cas que s’hi prevegi una partida, quan tenen intenció de

posar en marxa aquestes actuacions.

En segon lloc he vist que també ens parla dels convenis de

promoció turística amb els consells insulars. No m’ha quedat

clar si existeix una partida global, però vostè ha parlat

anteriorment de 544.000 per signar convenis amb els consells

insulars, no sé si es referia a aquests o no, ara ens ho explicarà.

I després dues qüestions més. Sobre fibra òptica i

desplegament de tecnologia per millorar les comunicacions. No

puc passar per alt, i li ho he de dir, que a l’illa de Formentera

concretament, és allà on patim d’una manera més crua la

mancança d’inversió en tecnologia per a comunicacions. Jo

esper que dins aquesta actuació que trob fantàstica de fer

arribar la fibra òptica allà on no arriben les empreses privades,

vostès tenguin d’una manera molt present l’illa de Formentera

i gairebé els diria que seria tot un detall que comencessin per

l’illa de Formentera, perquè creguin-me, és allà on tenim

majors complicacions, i estic segura que per solidaritat i per

responsabilitat cap altra illa no s’hi oposaria o, com a mínim,

no ho farien públic.

Dit això també, m’agradaria dir-li que pel que fa a fibra

òptica no hem de deixar de banda que Telefònica, com a

operador universal, té unes obligacions reconegudes per llei,

unes obligacions de prestació de servei públic i, per tant, també

esper que des de la seva conselleria tenguin les converses amb

Telefònica pertinents perquè compleixin amb les seves

obligacions. Perquè ja els dic, crec que no és de justícia que

l’esforç que no està disposada a fer Telefònica a l’illa de

Formentera, tot i tenir-hi l’obligació, l’hagi d’assumir

íntegrament l’administració autonòmica.

I ja per acabar, no he sentit cap alAlusió a inversions, per

convenis o acords, amb IMEDEA, amb l’Oceanogràfic o amb

el Laboratori d’Investigacions Marines i Aqüicultura que hi ha
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a Andratx. Segurament me’n deix altres, però crec que són

institucions que estan fent una excelAlent feina, sobretot per a

investigació en l’àmbit marí i en l’àmbit d’ecologia marina i

terrestre. Per tant, jo esper que vostè em pugui aclarir si tenen

present renovar acords de colAlaboració o no i si tenen previst

dedicar-hi alguna partida d’inversió.

Ja acab. I sobre la qüestió dels canals en català. Al Sr.

Pericay, benvolgut company, al qual tenc una gran estima, li he

de dir que, home, si l’argument per no fer arribar TV3, Canal

33, etc., a les Illes Balears és que està polititzat -i és una opinió

que no compartesc, però és legítim que la tengui-, clar, per la

mateixa manera haurem de demanar a l’Estat que tanqui

Televisió Espanyola, perquè la veritat és que sí que és

aclaparadora la utilització política que se’n fa. Per tant només

era una precisió. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Tur. Pel Grup Parlamentari Socialista té la

paraula l’Hble. Sr. Damià Borràs, per un temps de deu minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. Abans de res vull donar la benvinguda

al Sr. Vicepresident i al seu equip, i expressar la meva

satisfacció que veig que ha tornat de la World Travel Market sa

i estalvi; em preocupava que tornaria ple d’erupcions i

èczemes, perquè tant d’afirmar que vostè té alAlèrgia al turisme

pensava que del primer encontre important amb el sector

vindria ple de nafres. Veig que no, que ve sencer. 

I ho dic perquè, clar, he llegit la memòria dels seus

pressupostos i del primer que parla és de propiciar l’augment

de la demanda, i del segon que parla és de recuperació de

mercats tradicionals i treballar a favor dels mercats emergents.

Si açò és una declaració de principis d’algú alAlèrgic al turisme

crec que tenim un problema d’enteniment en aquesta comunitat.

Però sí que també parla la memòria d’un parell de coses que

crec bastant importants: de treballar, a part de per

desestacionalitzar i millorar el producte turístic, parla de

millorar també les condicions dels treballadors del sector

turístic, i açò és un punt d’inflexió dins les memòries de la

Conselleria de Turisme dels darrers anys. I una segona també

molt important, que parla que és la seva voluntat -declaració de

principis- mantenir i afermar des de la coherència i el consens

de tots els actors implicats, i molt especialment de la

ciutadania, el paper essencial que l’activitat turística té en el

context econòmic, social i mediambiental. L’èmfasi en l’opinió

dels ciutadans és important, crec que és un altre punt d’inflexió,

perquè hem vist massa vegades que només tenien dret a opinar

en aquesta comunitat sobre cap on hem d’anar turísticament i

què hem de fer turísticament determinats actors d’aquesta

societat, és a dir, hotelers i poca gent més. Per tant obrir,

diguéssim, el debat turístic al conjunt de la ciutadana és un

avanç important que és necessari manifestar i fer públic aquí.

En aquest sentit li han demanat, a vostè, on van a parar els

doblers de l’ecotaxa, i jo, que també m’he llegit l’esborrany de

llei que haurem d’aprovar en aquest parlament, he vist que és

una cosa que es decidirà d’una manera participada entre tots els

actors que intervenen en el debat turístic de la nostra comunitat,

el debat (...) turístic. Per tant entenc que també decidir què

farem amb els recursos dels nostres impostos a través de la

participació de tothom és un avanç important, és un avanç

important, i evidentment si li demanen que vostè digui aquí en

què gastarà els recursos, quan vostè ja ha afirmat a priori que

ho decidirem entre tots, en què es gastaran aquests recursos, jo

crec que és més responsable la seva posició política que la dels

que li critiquen que vostè no digui on van a parar aquests

recursos. Però, clar, hi ha gent que estava disposada a fer les

coses -ho recordarà vostè, Sr. Vicepresident- haremos más con

menos. Ja no li critiquen que vostè no té prou pressupost, quan

hi havia experts catedràtics a fer les coses más con menos, i el

que feien més és el que és discutible que feien, però vull dir

que ho feien amb menys, és cert que ho feien amb menys, i

vostè amb una mica més estic convençut que serà capaç de fer

algunes coses més de les que no fèiem.

Perquè hem sentit dir que -aquí també- que vostè no gastarà

diners en la promoció de l’ecotaxa, ho he sentit dir. Fins ara

hem sentit dir també que hi ha determinats canals de televisió

que fan propaganda; hi ha propaganda i contrapropaganda, i

així com hi ha propaganda i contrapropaganda hi ha promoció

i contrapromoció, i potser la responsabilitat no és tant demanar

que es faci promoció, sinó que la responsabilitat és no fer

contrapromoció. Si comencéssim per no fer contrapromoció

turística igual ens aniria molt millor a tots. 

Problema de la desestacionalització. Només tenir per

desestacionalitzar, l’únic concret, segons sembla, hem sentit

avui, el Palau de Congressos. És a dir, hem posat tots els ous

dins un únic paner a les Illes Balears, un paner que ens costa

127 milions d’euros, un paner que ha estat buit i sense fer res

durant quatre anys, que costava 500.000 euros mensuals, aturat.

I cinc concursos fallits d’adjudicació, i açò és l’únic paner,

l’únic paner on posar tots els ous de la desestacionalització

durant quatre anys a les Illes Balears, perquè no hem estat

capaços ni de fer un segon casino de Palma, ja que avui el

debat va de Palma, perquè ni un casino hem estat capaços de

fer per desestacionalitzar quatre anys. 

I no hem estat capaços de fer durant molt de temps

inversions a favor de millorar el producte turístic, ni quan

teníem els recursos, posats en fons privats la immensa majoria,

recursos com els que té Mallorca amb el Consorci de Palma,

amb el Consorci de places, perquè molts pocs informes,

contrainformes, a vostè que l’acusen de demanar informes a la

carta, hem tingut quatre anys de guerra d’informes interns sobre

el Consorci de places, i no sé si els 50.000 euros de rendiments

de capital que vostè diu que tindrà com a ingressos el Consorci

de borsa de places vénen d’aquesta inacció inversora del mateix

consorci. Però en tot cas, venguin o no venguin els 50.000

euros d’aquí, sí que és clar que el Consorci de la borsa de

places ha estat incapaç de donar sortida a la millora del

producte turístic de les zones més degradades de Mallorca, que

no de Palma, perquè sembla que comença i acaba Palma a la

Platja de Palma, i com cantava Bonet de San Pedro, “paisajes

lindos tiene Mallorca”, i molt més enllà de S’Arenal.

Vostè, a més, i crec que és un encert i ja ho hem parlat aquí

a l’anterior compareixença seva, per tant no val insistir-hi, és
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conseller d’alguna cosa més que turisme, és conseller també

d’innovació i recerca. Algun portaveu ha circumscrit el

problema de la innovació i la recerca a la Balears Film

Commission i a l’aparador; l’aparador turístic és un tema que

crec que n’haurem de parlar detingudament, també és un altre

pou sense fons fins ara que és incapaç de mostrar res més que

la incapacitat d’un govern per tirar endavant un projecte

interessant, tecnològic com aquest, però que quatre anys

després estam que encara no es pot mostrar perquè mostrar

aquest mostrador de la indústria turística de les Illes fa més tost

vergonya. Però més enllà no hem parlat d’innovació, i és

patètic que un conseller que a més de turisme és d’innovació,

quan entra dins la conselleria hagi de constatar que el catàleg

d’hostaleria fa tres anys que no es manté i que no funciona. Si

hem de començar, les noves tecnologies, aplicar-nos-les a casa

nostra tenim un problema, i greu, per a la indústria turística i

per al principi d’innovació. En aquest sentit, per tant,

m’agradaria que m’expliqués una mica més, en aquest sentit,

cap a on pensa anar.

Vostè ha parlat, i açò és un tema que també em..., que crec

que és important, del seu objectiu, que compartim plenament,

de ser capaços de captar indústria d’alt valor afegit en

coneixement i en informació. Vostè ha parlat fins i tot que els

enginyers que vénen aquí s’hi queden, quan vénen s’hi queden.

Passa a Mallorca, passa a Mallorca perquè hem de millorar

moltíssim les connexions, diguéssim, al núvol, com vostè ha

dit, les connexions digitals, però també necessitam, perquè açò

sigui possible a totes les illes, millorar les connexions

marítimes i especialment les aèries, no només per als residents

actuals sinó, diguéssim, obrir-nos a Europa i no només en

temporada d’estiu, perquè evidentment no serem capaços

d’atreure indústria d’alt valor afegit si no som capaços de

garantir la capacitat de moviment del seu treball digitalment i

de moviment de les persones que el fan a través dels avions, i

açò és un peix que es mossega la cua, perquè necessitam la

desestacionalització per aconseguir captar més transport, més

connectivitat, i necessitam la connectivitat per captar més

empreses d’alt valor afegit, que, per cert, celebr moltíssim que

vostè hagi parlat d’aquests esforços que farà a través d’aquesta

captació d’empreses i dels esforços que farà per la recerca i la

investigació, que ho faci compartit amb l’empresa privada. Em

sembla que és un avanç importantíssim, que alguns que duen el

liberalisme clavat al cor com si fos un punyal no siguin capaços

de reconèixer un esforç de fer participar els sectors en cap on

ha d’anar aquesta comunitat en qüestions d’innovació i

tecnologia.

És important, moltíssim important, recuperar el pols dels

fons europeus, encara n’hi ha, encara (...), han estat adormits,

amb els fons FEDER, amb el Fons Social Europeu, és

important la recuperació perquè evidentment necessitam en

aquest camí de millorar el model productiu de la nostra societat

recuperar aquesta capacitat inversora, ja que Europa ens dóna

una mà, i és important també aquest esforç, en què la innovació

i la recerca són quelcom més que tenir un aplicatiu per mostrar

el nostre turisme als hipotètics, potencials visitants.

En aquest sentit m’agradaria pregar-li que aquesta

conjunció de millora del producte turístic, la capacitat de tenir

un turisme de més qualitat, i qualitat no dic només turistes amb

més diners, sinó que la nostra oferta turística sigui més

adequada a les nostres necessitats ambientals, socials i

econòmiques, vagi lligat amb l’esforç per trencar el monocultiu

turístic d’aquesta comunitat i fer-ho a través d’empreses i

d’economia d’alt valor afegit. Açò és el canvi de model

productiu, i evidentment negar açò crec que és negar tota

evidència de futur. Crec que en aquest camí, que serà difícil...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Borràs, ha d’anar acabant.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Estic acabant, Sr. President. ...serà difícil, serà llarg, serà

lent, però és alguna cosa més que un aparador turístic, és

alguna cosa més que fer grans declaracions sobre turisme sí,

turisme no; és alguna cosa més que un esforç que pugui fer un

conseller tot sol. És un esforç que compromet un govern i és un

esforç que ha de comprometre una societat, però crec que si no

som capaços d’aquest binomi dur-lo a terme no seguirem

avançant. Per tant l’encoratj en la seva feina, crec que els seus

pressupostos, modests, són una passa endavant. Esperem que

aquesta passa, amb la colAlaboració de tots, puguem fer que

arribi a bon port.

Gràcies, president, per la seva paciència.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Borràs. Té la paraula per contestar el

vicepresident.

E L  SR. V ICEPRESID EN T  I  C O N SE LLE R

D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i

Milta):

Gràcies, gràcies a tots els portaveus. Intentaré contestar a

totes i cada una de les qüestions. Si alguna queda pendent em

disculparan i llavors, en qualsevol dels casos, al següent torn,

si alguna queda, com dic, sense contestar, tendrem una altra

oportunitat.

Bé... En primer lloc començaré pel Partit Popular.

Efectivament, efectivament, redefinim el model turístic; encara

que a vostè no li ho sembla, encara que no s’ho cregui,

reorientar el model turístic cap a sinèrgies amb altres sectors

econòmics, com l’aposta pel producte local a través de la

potenciació, per tant, també de la indústria agroalimentària,

com l’aposta pel medi ambient i la natura, tant amb inversions

com el turisme esportiu, també, que hem anat a la World Travel

Market i que tan bona acollida ha tengut, i tenint en compte

també l’increment, perdó, l’entrada d’indicadors de

sostenibilitat mediambiental, indicadors de sostenibilitat social,

i no només únicament i exclusiva indicadors que estàvem

acostumats a veure i a treballar, de nombres de turistes i

despesa que deixaven, i començar a parlar, com deia també el

Sr. Borràs, efectivament, de condicions laborals, començar a

parlar de quina incidència té en el mercat laboral, començar a

parlar de l’estacionalitat, de precarietat, començar a veure

quina incidència té en el nostre medi ambient quant a ús de

recursos, qüestions de fems, d’aigua..., qüestions que a més dia

a dia pateixen els ajuntaments, com el tema de depuradores, el
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tema, per tant, d’impactes mediambiental, etc. Tot això forma

part també d’aquesta redefinició del model turístic, que ja no

hem d’apostar per incrementar cada vegada més turistes a

l’estiu, on hi ha ja una congestió i saturació, sinó anem a cercar

aquesta desestacionalització, que també té afectes sobre el

mercat laboral, i anem a cercar, per tant, aquesta aposta, com

hem apostat a la World Travel Market, per exemple, per dos

productes, el turisme gastronòmic, amb les sinèrgies cap a la

indústria agroalimentària, i el turisme esportiu, que és un

turisme bàsicament d’hivern, tardor i primavera.

Ens torna a dir que no apreciam el turisme, i que

efectivament anam contra el turisme. Què hauríem de dir, què

hauríem de dir si en el seu pressupost de 2015 han disposat de

2 milions menys dels que disposarem nosaltres? Ja li he

explicat -es veu que no m’ha escoltat- que al pressupost de

l’any que ve hi ha 2 milions més per a turisme, 2 milions

efectius. O què hauríem de dir amb el que ens hem trobat, amb

un embós de 3.700 expedients, un embós de 3.700 expedients?,

un TIE, l’aparador famós, que no funciona?, un catàleg

absolutament no adaptat a la llei que vostès mateixos varen

tramitar i que no serveix per a res així com està actualment?

Què hauríem de dir de la situació que ens hem trobat? 

Li he de dir que he quedat molt sorprès en aquest aspecte.

Quan vaig entrar a la Conselleria de Turisme vaig pensar “bé,

he entrat, aquí entram on hi ha el poder; ara aquí em trobaré

unes eines, em trobaré la primera tecnologia, em trobaré que hi

ha hagut inversió durant molts d’anys”, i m’he trobat tot el

contrari, m’he trobat uns serveis desmantellats; he quedat

absolutament sorprès que durant aquest temps el Partit Popular

hagi fet això. Aquesta ha estat la meva sorpresa. Molt de bla,

bla, bla, molt de xerrar, i a la pràctica la realitat és que és un

desastre, és un autèntic desastre de gestió el que ens hem trobat,

i perdoni que li parli així, però és que cada vegada que vostè

obre la boca m’ha de dir que anam contra el turisme, i el que

m’he trobat és la realitat del que vostès feien en el dia a dia, en

el dia a dia de les empreses turístiques o de les persones que

han de tractar amb l’administració turística i que es troben amb

unes eines absolutament obsoletes, amb un servei d’inspecció

que no basta, amb unes eines, com dic, absolutament que no

serveixen. Aquesta és la realitat. Bé, idò la voluntat de la

conselleria ara serà arreglar-ho i posar-nos al dia, una

administració del segle XXI, que doni servei al ciutadà de bon

de veres, i que efectivament s’adapti a les lleis que actualment

hi ha, als nous models turístics, a les noves empreses

turístiques, a la nova realitat. 

I efectivament farem per primera vegada en aquesta terra un

pla d’inspecció; per primera vegada els inspectors tendran un

pla d’inspecció. Ara no saben on han d’anar, i ho posarem en

coneixement i coordinadament amb els consells insulars,

perquè els consells insulars també disposin d’aquesta eina, cosa

que no passava abans. I posarem les nostres dades a disposició

de l’Agència Tributària de les Illes Balears, que les dades de

turisme, d’inspecció, no estaven coordinades amb les de

l’Agencia de Turisme de les Illes Balears; estam dins el mateix

govern i no estaven coordinades. Idò això ho farem nosaltres,

això ho farem. Ara que cadascú avaluï qui aposta per

l’eficiència, qui aposta pel turisme i qui es dedica a xerrar però

a no fer res, o en tot cas desmantellar.

Bé, diversos, pràcticament tots els portaveus han demanat,

per començar el portaveu del Partit Popular, on són els 50

milions de l’ecotaxa. Bé, l’impost de turisme sostenible com

sabeu està en aquests moments en fase d’esborrany, aviat

tendrem un avantprojecte que es publicarà, que serà, per tant,

informació pública; una vegada que hagi passat aquest període

d’informació pública, d’alAlegacions i d’informes de les

diferents conselleries implicades es convertirà en un projecte de

llei, a Consell de Govern s’aprovarà com a projecte de llei que

entrarà al Parlament de les Illes Balears; llavors, com ja vaig

dir a la meva anterior compareixença, seran els grups

parlamentaris els que podran donar o no agilitat a la tramitació.

Quan em demanen, a mi, quan estarà aprovat, dependrà

efectivament de l’agilitat que tengui el Parlament de les Illes

Balears a l’hora d’aprovar-ho. Saben que el gener no hi ha

sessions parlamentàries; jo els convid, si volen, que obrin

aquestes sessions parlamentàries el mes de gener, o hi haurà

altres lleis que també tendran una tramitació, i si no serà a

partir de dia 1 de febrer, com saben, febrer març. Per tant abril

maig podria estar aprovat. El que està clar és que en aquests

moments ni està aprovat el projecte de..., ni està aprovada la

llei, ni està aprovada la comissió que preveu com es duran a

terme les inversions, i per tant en aquests moments no hi pot

haver una..., posar aquests 50 milions, que és una previsió, és

una previsió, aquí, allà o allà deçà. 

Per altra banda, ha d’estar a la Conselleria de Turisme?, ha

d’estar de manera global?, ha d’estar a la Conselleria de Medi

Ambient?, ha d’estar a la Conselleria de Cultura? Totes elles

poden participar, com sabeu els projectes, tal i com està, seran

projectes dels ajuntaments, projectes dels consells i projectes

del mateix govern, i seran avaluats, i la finalitat, com he dit i he

reiterat diverses vegades, és principalment mediambiental, no

ho oblidem; principalment redefinició, ajudar-nos a redefinir el

model turístic, per això parlam d’inversions de turisme

sostenible, no per arreglar voreres i fanals, per arreglar voreres

i fanals hi ha altres qüestions, per tant redefinició del model

turístic cap a model sostenible; i innovació, l’altre gran puntal,

sense oblidar-nos del patrimoni històric i cultural. Aquests són

els quatre grans puntuals. Quan estigui en marxa, quan la

comissió estigui creada, quan estigui, per tant, amb una

previsió..., això serà l’any 2017 que ho tendrem completament

ja tot en marxa, aleshores serà el moment de veure reflectides

aquestes partides d’alguna manera més clara. Ara, com que

només hi ha una previsió d’ingressos i no hi ha una llei

aprovada ni la comissió no està creada, no és possible posar

aquests 50 milions a la Conselleria de Turisme o a la

Conselleria de Medi Ambient; no és possible, no és possible ni

tan sols tècnicament.

Bé, em demanen per què no hem posat -el Partit Popular-

una partida de promoció per contrarestar la mala imatge,

“perquè nosaltres hem estat protagonistes a la World Travel

Market amb l’ecotaxa”, paraules textuals. No se n’ha parlat

pràcticament, és que vaja dues realitats, el que ha passat de bon

de veres i el que alguns han volgut fer creure que havia passat.

La realitat és que ens hem reunit amb totes les aerolínies

que treballen amb les Illes Balears, ens hem reunit amb

majoristes de viatges, ens hem reunit amb empreses turístiques

de tot tipus, des de les on line, ... ens hem reunit amb hotelers

que fan feina aquí a les Illes Balears i li puc assegurar que el
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màxim que ha passat és que qui ha tret el tema, que la majoria

ni ho han tret, ni ho han tret, algú ha dit que hem anat allà a

promocionar l’impost turístic, idò no senyor, hem anat a

promocionar turisme esportiu i turisme gastronòmic, això hem

anat a promocionar allà, ha estat un èxit, els ho he de dir, per

cert, i el pròxim any serà un èxit de turisme britànic cap a les

Illes Balears, cap a totes les illes -la fortalesa de la lliura també

ens ajuda, no tot el mèrit és nostre, en aquests moments els surt

molt a compte venir a les Illes Balears per mor de la fortalesa

de la lliura-, i, com dic, pràcticament ningú no ho ha tret. Si

algú ho ha tret el que ens han demanat és, amb el màxim

d’antelació possible enviau-nos la informació per a nosaltres

traslladar-la als nostres clients. Punt. Ningú no ha discutit el

tema i ho veuen amb total i absoluta normalitat.

El Sr. Borràs parlava, efectivament, crec que ha dit, de no

fer contra promoció turística. Idò, efectivament, aquesta és la

realitat. Volem que això arribi a Alemanya i Gran Bretanya en

negatiu? Ho tenim fàcil, continuem insistint, continuïn insistint

en el seu discurs. El que hem sentit d’ahir, que lament, de la

portaveu o de la presidenta de la Federació Hotelera, facem-ho

arribar als mercats i venga!, ja tendrem, li ho puc assegurar, la

contra promoció turística, perquè li puc assegurar que ho veuen

amb total i absoluta normalitat. Dins una factura d’un sopar

normal, a un pub, de fish and chips la propina obligatòria, entre

cometes, que et fan pagar és el que ha de pagar una persona, un

britànic, una setmana d’estada hotelera a les Illes Balears. Una

propina, aquest és l’impacte real que té. Ho he pogut

comprovar aquests dies.

Per tant, si volem anar per la contra promoció turística,

venga!, endavant! Si volem creure en nosaltres mateixos, si

volem creure que tenim un bon producte i que podem anar a

vendre’l i que, a més, hi podem fer tota una sèrie d’inversions

turístiques i mediambientals i patrimonials per fer que durant

molts anys continuï sent la destinació puntera, ho tenim, ho

tenim, ho podem fer. Però si el que volem polèmica,

evidentment la tendrem. 

Una altra cosa és, i això és ben lícit, que a ningú no li agradi

pagar més imposts, i això és ben lícit i és ben lícit que sigui el

client o que sigui l’empresa turística que et digui, escolta, no

m’agrada que em posis aquest impost perquè no vull pagar més

imposts. Això ho entenem, és ben legítim i ben comprensible.

Però no té res a veure una cosa amb l’altra.

Bé, Palau de Congressos, em diu que no hi ha el doblers per

pagar el Palau de Congressos, bé, els doblers per pagar les

obres. Qui haurà abonat més doblers serà l’ajuntament més que

el Govern, el que passa és que l’aportació que fa el Govern que

es passa a l’ajuntament no surt d’aquest pressupost sinó que la

fa directament el Govern per compensar l’Ajuntament de

Palma. En qualsevol dels casos, vostè em diu que qui va

prendre la decisió que aportàssim bàsicament capital públic va

ser el pacte d’esquerres en el seu dia, vaja, va prendre aquesta

decisió quan es va trobar, entenc jo, que tot el capital privat

fugia, que ningú no apostava per aquesta desestacionalització

tan magnífica que vostè diu, quan tothom va fugir i va veure

que aquí no hi havia negoci. Aquesta és la realitat. En aquell

moment, 2011-2012, amb un govern d’esquerres i amb un

govern de dretes era quan s’havia d’haver pres la decisió

valenta, que era aturar i desmantellar, que ens hagués costat

entre 5 i 10 milions d’euros. Aquella decisió, en aquell

moment. Ara no, ara ja és massa tard, ara ja el tenim fet. Però

en aquell moment 2011-2012 i no la va prendre en el seu

moment contra, per cert, el nostre criteri el govern d’esquerres

ni la va prendre el Partit Popular també quan ho podia fer,

2011-2012.

Em demana en el cas de Multimèdia per què puja el

pressupost si llevam Balears Film Commission, què ha passat

allà. Bé, Multimèdia aquest pròxim 2016 té un gran repte que

és millorar la xarxa TETRA Illes Balears, TETRAIB, és la

xarxa d’emergències de les Illes Balears, parlam d’una qüestió

prou complexa, prou important, i si no que li demanin quan hi

ha aglomeracions de tanta gent, com a les Festes de Sant Joan

a Ciutadella, i en aquesta xarxa s’han de connectar els diferents

serveis d’altres institucions com Bombers de Mallorca o

policies locals dels ajuntaments. Això suposa un esforç inversor

molt important i part, per tant, de l’increment de Multimèdia ve

per aquí. 

Em diu que Escaparate no estarà operatiu encara, el

mostrador de l’ATB. Efectivament, efectivament, és una altra

de les grans qüestions que ens hem trobat i que hem alAlucinat,

per dir-ho de qualque manera, que ens hem gastat entre 4 i 5

milions d’euros i no hem estat capaços de fer un producte de

qualitat, un producte de primera que ja pugui estar en el mercat.

Ja ens hagués agradat, des del nostre punt de vista és un

producte que té possibilitats, per això hi continuarem invertint,

per a 2016 la inversió passa a 435.000 euros, el 2015 ha estat

de 529.000, de 529.000 a 435.000 euros per acabar-lo, perquè

ja que ens hem gastat 4,5 milions pràcticament hi puguem

treure un profit, però em tem que és un producte que té grans

dificultats de manteniment, grans deficiències a l’hora de com

està enfocat i que, per desgràcia, segurament en pocs anys

quedarà obsolet. Però bé, és el que tenim, és el que ens hem

trobat.

Per cert, Platja de Palma. Efectivament, algun portaveu en

parlava i li deia, efectivament, jo no he parlat de Platja de

Palma, però no he parlat Platja de Palma, ni de Cala Millor, ni

de Platja de Muro, ni de Calvià, ni de Sant Antoni, ni de Cala

d’en Bou, perquè n'hi ha moltes i variades zones turístiques a

les Illes Balears i, per tant, efectivament, no m’he concentrat en

Platja de Palma, però li donaré la informació, li donarem la

informació de Platja de Palma perquè crec que és interessant ja

que l’ha demanada que tothom la tengui. 

Miri, Platja de Palma la justificació de les inversions tenim

temps fins dia 13 d’agost de 2016, la justificació de les

inversions que ara li reclamam al ministre Soria. Hem trobat

que hi ha 2 milions d’inversions fetes que es poden justificar i

que fins ara no s’havien fet. Per tant, continuam treballant en la

justificació d’aquests famosos 20 milions, fins ara n’hi havia 5

de justificats, n’hem trobat dos més i la sorpresa, per cert, ha

estat, sorpresa no perquè ja ho sabíem, és que durant aquests

quatre anys vostès no han fet ni una sola inversió, perquè si

s’haguessin fet aquestes inversions ara les podríem justificar.

Ara no les podem fer perquè encara que puguem justificar fins

a dia 13 d’agost de 2016 aquestes obres havien d’estar

executades abans del 13 d’agost de 2015, un mes després de

nosaltres entrar en la conselleria.
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Vostès, durant quatre anys, no varen ser capaços de dur-ho a

terme. Tant de creure en la Platja de Palma, per què no varen

fer les inversions? I ara el ministeri ens diu, com que no heu

justificat els 20 no teniu dret als 63 que us falten. I la Platja de

Palma pot arribar a perdre, el Govern assumir la part dels 20

milions, haurem de pagar la part dels 20 milions que ens

reclamen en aquest moment si no ho aconseguim justificar,

però a més la Platja de Palma pot perdre aquests 63 milions

d’euros. Això és el més greu. Amb un govern que ha estat del

mateix color polític durant quatre anys no han estat capaços de

solucionar això. I ara el ministre Soria, evidentment, mira cap

a una altra banda i no vol saber res. I la Sra. Isabel Borrego, del

Partit Popular, del seu partit, secretària d’Estat de Turisme

tampoc no és capaç de solucionar això. 

No ens ve de nou, si amb vostès no varen ser capaços de

solucionar-ho, imaginin amb un govern que no és de la seva

afinitat. Esperem que el nou govern, sigui quin sigui, que hi

hagi a partir de desembre desembossi aquesta situació. Però bé,

continuarem amb una altra informació que jo crec que interessa

a tothom, resulta que a Platja de Palma hem hagut d’aturar ara,

ara, dos embargaments per quasi 5 milions d’euros notificats el

2014 i a principis de 2015 i que no s’havia fet res per alAlegar

i per evitar aquests dos embargaments, ara s’ha reconduït el

tema. Aquesta és la gran aposta del Partit Popular, dos

embargaments, el Consorci de Platja de Palma estava embargat,

estava embargat. El Consorci de Platja de Palma aquesta és la

gran gestió, Sr. Gijón, que ens deixen. El Consorci de Platja de

Palma estava embargat, això ens trobam. Si vol, continuam

parlant de Platja de Palma a veure qui aposta i qui no. El resum

és aquest, comptes embargats i incapacitat durant quatre anys

d’executar ni una sola inversió que ara podríem presentar

davant el ministeri per poder justificar-ho.

M’ha demanat vostè també pel consorci, la inversió del

consorci a Platja de Palma, altres portaveus també s’han

interessat no per la Platja de Palma, sinó per a totes les

inversions del consorci, explicaré com estava el consorci:

primer, la inversió de la Platja de Palma en aquest moment ja

està aprovat el plec de condicions, les pliques, estigui tranquil,

no és veritat que l’ajuntament estigui en contra d’aquesta

inversió, és una qüestió de soterrament de residus sòlids urbans

que l’Associació Hotelera de la Platja de Palma demana, que el

govern actual i que Emaya hi estan d’acord i que per tant es

durà a terme, ja estan licitades.

La realitat del que ens hem trobat, una altra, vinga!, vegem,

una altra de les que ens hem trobat, un embós absolut a la

conselleria per falta de mitjans tècnics, de tècnics suficients,

jurídics i enginyers i arquitectes per mor que vostès no es

devien fiar dels ajuntaments i en lloc que cada ajuntament

pogués fer el projecte, el pogués licitar i pogués fer el

seguiment de les obres ho varen centralitzar tot a la conselleria,

la conselleria amb els mitjans tècnics de què disposa,

d’arquitectes, d’enginyers i de serveis jurídics no pot donar

abastament a tots els projectes de tots els ajuntaments, insistesc,

com que nosaltres sí que ens fiam dels ajuntaments si hi torna

haver una nova licitació es faran les coses com toca i ho

descentralitzarem en cada un dels ajuntaments i ara tenim la

pressió, efectivament, que tots els ajuntaments volen començar

les obres, tots, dia 1 de novembre per fer-les coincidir amb al

temporada turística, cosa que és impossible, és impossible.

Per tant, en aquests moments treurem aquells projectes que

ja estiguin en disposició de sortir, Platja de Palma entre ells,

n’hi haurà d’altres, sortiran aquests projectes, s’aniran fent i la

resta haurà d’esperar o bé si no són en zones turístiques es

podran fer al llarg de l’any 2016, fins i tot a l’estiu si és

necessari, i aquells que coincideixin en zones turístiques i que

n’hagin pogut executar hivern de 2015, s’executaran hivern de

2016. Aquesta és la planificació, no ho hem pogut fer d’altra

manera i així es farà, per mor d’aquest embós que ens hem

trobat, com deia, inaudit, perquè quan vàrem arribar... no es

pensin, eh?, tots aquests... ni hi havia pliques fetes, ni estaven...

fets els concursos, ni estaven adjudicades les obres, ni estaven

aprovats els projectes, la majoria de projectes estaven encara

pendents de reparació de deficiències, etc., això és el que ens

vàrem trobar a 3 de juliol i pretenien que dia 1 de novembre els

féssim tots..., bé.

El Sr. Aitor Morrás em demanava -li ho explic- per la

transferència de promoció turística del Consell d’Eivissa, al

llarg de 2015 es va fer la transferència, però com que només

corresponia la meitat de l’any varen ser 625.000 euros

exactament, si s’hagués fet tot el 2015 era 1.128.000, però com

que es va fer proporcionalment, han estat 625.000 i per al 2016

la previsió, la transferència que es farà a través de la secció 32,

per tant, no a través del pressupost de la conselleria, serà

d’1.675.000, per tant, hi haurà un increment important en

relació amb els doblers que hi ha hagut el 2015, 1.675.00

aquesta és la qüestió del Consell d’Eivissa.

Quant al Centre Balears Europa, efectivament, el Sr. Morrás

deia que hauria de ser un instrument de captació d’inversions

de fons de la Unió Europea i efectivament el pressupost que li

hem fet reflecteix aquesta orientació perquè concentram la

despesa no només a difondre les oportunitats de finançament a

través de jornades, seminaris, etc., sinó que també hi ha una

feina específica d’assessorament als potencials beneficiaris per

ajudar-los a accedir a aquestes ajudes.

I quant a innovació, efectivament coincidesc amb vostè, ja

ho he dit, és un avanç, no basta, però hem de pensar -i també

així responc a altres portaveus que han comentat el tema- que

no podem mirar només el pressupost que hi ha a la Conselleria

d’Innovació i Recerca, hem de pensar que es fan accions

d’innovació des de la Conselleria de Sanitat, hi ha Innovació

Sanitària, importants també, des de la formació en aquest cas

a través de la Conselleria d’Educació, des de la Universitat de

les Illes Balears, pressupost que també és públic i que surt en

el nostre cas, des dels consells insulars que també part del seu

pressupost destinat, des dels ajuntaments i com dic la nostra

idea és cofinançar, coinvertir amb el sector privat i,

efectivament, té tota la raó, en aquests moments

desenvoluparem... quant al tema del centre BIT d’Eivissa. 

Per tant, nosaltres en aquest moment farem dues qüestions:

una, apostar pel Centre Bit de Palma en tot el que s’hi ha

d’apostar en aquests anys, pensau que en els pròxims mesos

obrirem un nou edifici important, que és el centre científic,

l’esforç inversor es farà ara en aquests moments en el centre

BIT de Menorca, no només la compra, sinó també la posada en

marxa i efectivament ara ens queda completar aquesta qüestió

d’infraestructures en el centre BIT d’Eivissa, té tota la raó i

efectivament tenim ben clar i ben present que a mig termini, a
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curt, mig termini s’han de posar en marxa també aquestes

inversions al centre BIT d’Eivissa per poder-lo fer una realitat.

Bé, des de MÉS per Mallorca em demanaven com estava el

Consorci de Places, crec que ja he contestat aquesta qüestió, i

efectivament també ens plantejam canviar el model per a

futures convocatòries per fer-lo més àgil perquè es puguin dur

a terme aquestes obres.

Quant a administració electrònica, donaré algunes dades

més. L’Oficina Tècnica d’Administració Electrònica, que és

una encomana que hem fet a la Fundació BIT, entre 2015 i

2016 haurà tengut 321.000 euros d’inversió i serveix per

potenciar les aplicacions del Govern a la resta d’institucions i

per potenciar la interoperabilitat de dades i aplicacions entre

conselleries i resta d’administracions, i, apart d’això, entre

2015 i 2016 hi haurà dos contractes d’administració electrònica

per valor de 840.000 euros, un per a serveis electrònics per a la

ciutadania i un altre per a serveis de tramitació d’expedients

electrònics. 

Quant a El Pi, estam totalment d'acord amb el concert

econòmic, on hem de firmar?, però vostè parla d’un pressupost

continuista, nosaltres deim que per quantitat pot ser, no hi ha

grans diferències per quantitat, però per qualitat li puc

assegurar que no, s’ha redistribuït totalment la despesa, s’ha fet

molt més eficient i s’han canviat totalment d’orientació les

possibilitats que hem anat posant damunt la taula.

Ja he explicat per què no tenen reflex a turisme els doblers

de l’impost de turisme sostenible. 

Quant a previsió de millora de zones turístiques en aquests

moments a través del Consorci de Places Hoteleres a Mallorca

concretament, com sap nosaltres només controlam el de

Mallorca, Eivissa, Menorca i Formentera tenen el seu propi

consorci i distribueixen les despeses ells, li puc dir que a

Mallorca aquest hivern i el pròxim hivern hi ha tota una sèrie

d’obres que es duran a terme en les zones turístiques,

provinents del consorci i que hi haurà partides, romanents,

perquè hi hagi segurament una nova remesa de possibilitats

d’inversió als pròxims un, dos anys, per tant, sortiran... i aquí

hi ha inversions que van des de remodelació de passejos

marítims, aposta per infraestructures que ajudin a

desestacionalitzar, per exemple infraestructures esportives,

també hi ha millores d’eficiència energètica, apostes per la

millora d’eficiència energètica o hi ha alguns projectes que van

també a recuperació de patrimoni històric i natural que també

poden ajudar a les zones turístiques.

Quan diu que hem renunciat a les fires de golf, és perquè

hem reorientat tota la despesa que estava prevista per a fires de

golf per la IGTM. La IGTM és el més important dels

congressos que es fan en l’àmbit mundial i per tant,

efectivament, Palma acollirà aquest congrés i serà la capital

mundial en aquests moments d’aquest turisme esportiu i, per

tant, hem considerat que valia la pena reorientar els recursos

que destinàvem a anar a fires diverses, reorientar-los tots a

aquest esdeveniment que efectivament posarà Palma al mapa en

aquests moments d’aquest sector.

Fons europeus, efectivament hem de millorar la gestió, és

el gran repte i ho hem de fer amb uns recursos limitats, en som

conscients; som conscients que aquesta situació haurà de

millorar i que haurem de posar, si és necessari fins i tot, a part

de recursos propis de l’administració amb encomandes de

gestió de fora a empreses que puguin dur a terme aquesta

gestió.

Com he contestat abans, efectivament, per avançar cap a un

nou model econòmic no basta el pressupost que hem destinat a

la conselleria, hem de tenir en compte que pels recursos que hi

haurà per a innovació i recerca en els pròxims anys...,  de fons

europeus hi haurà una gran quantitat important per a innovació

i recerca, de l’increment... del total de 155 milions el gruix va

per una banda a eficiència energètica, per altra banda va a medi

ambient en general i l’altre gran gruix és precisament

innovació, recerca i tecnologia, aquest és el gran gruix dels

doblers que vendran d’aquí, a part també hi haurà els fons de

l’impost turístic quan estigui en marxa, que també aniran

destinats a innovació i els fons que es destinen des d’altres

administracions.

Bé, em demanen que concreti la xifra del cost de la recepció

dels canals en llengua catalana. El múltiplex estadístic, que serà

el que ens permetrà rebre a curt termini aquests canals, té un

cost de 50.000 euros. Aquesta, he de dir, però, que és una

situació provisional i ens agradaria tenir una situació molt més

estable i això passaria per fer-ho a través dels múltiplex dels

consells insulars, i això suposaria un cost de 250.000 euros,

250.000. Però a curt termini el múltiplex estadístic ens costa

50.000. 

Així aprofit ja per contestar a Ciutadans, al portaveu, diu

que Súper3, he entès jo, és un canal de propaganda política,

perquè el que més interès té la gent de rebre a les Illes Balears

és el Súper3, els infants, volen veure el Súper3, segons vostè és

un canal de propaganda política, entenc que la propaganda

política, si se'n fa, es fa a través de TV3 que ja la rebem, això

no ens costarà res, però li puc assegurar que el Súper3 o el

Canal 33, documentals i dibuixos animats, propaganda

política... en qualsevol dels casos, si agafàssim el seu argument

ens hauria de plantejar a veure si hem de continuar gastant 1

milió d’euros per donar cobertura als canals de TDT, perquè jo

avui faig un zapping pels canals de TDT -no diré cap nom de

cap cadena privada- i n’hi ha de propaganda política a rompre.

Ens hem de gastar 1 milió d’euros perquè aquests canals de

TDT els puguin rebre els ciutadans de les Illes Balears? 1 milió

d’euros que no paga l’Estat, que nosaltres ho hem de fer perquè

hi ha zones obscures? Segons el seu raonament, no. Segons el

seu raonament si 50.000 euros per rebre el Súper3 no és

possible, aquest milió tampoc no hauria de ser possible. 

Bé, nosaltres no anam així, creim que la pluralitat de la

informació és bona, si en tenim d’un costat també n’hem de

tenir de l’altre i així compensam un poquet i, a més, crec que

els infants de les Illes Balears es mereixen veure el Súper3.

He contestat a... bé, ara continuaré amb la resta. 

De MÉS per Menorca em demanen, efectivament, hem

hagut de rascar per aquí i per allà, aquesta és la realitat,

efectivament, per obrir l’oficina a BrusselAles, per exemple,
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hem hagut de gratar per aquí i per allà, és un import modest en

innovació i recerca, però ja li he dit que efectivament cercam

aquest efecte multiplicador apostant perquè la iniciativa privada

també es banyi i quant al sòl i dades no només és perquè, i això

també contestant a la resta, no només és perquè els enginyers,

atreure enginyers de fora, atreure talent de fora, també perquè

aquells emprenedors d’aquí, aquelles persones preparades i

formades que ara per trobar una bona feina tecnològica o

d’innovació moltes vegades han d’optar per anar fora tenguin

la possibilitat de no haver de partir i desenvolupar la seva

activitat professional aquí. 

Sr. Pericay, efectivament, ja li he contestat l’impost turístic,

on són els 50 milions, i estic totalment d’acord amb vostè que

no és l’augment que hauríem volgut a I+D+I, però bé, li torn a

repetir que l’aposta és global, hi haurà en els pròxims anys fons

europeus, hi haurà fons que sortiran de l’impost turístic, hi

haurà fons que sortiran, esperem, d’un millor pressupost el

2017 i, efectivament, venim del 0,33, ja ens agradaria en un any

passar del 0,33 al 0,9 o 1%. L’objectiu és que a finals de

legislatura arribem a aquest 0,9 o 1%. 

Efectivament, estam de 15% d’inversió privada, 85 pública

i l’objectiu a llarg termini, mig, mig termini és efectivament

arribar a 50-50. No ho podem fer en un any, ja ens agradaria,

però això forma part d’aquesta redefinició del model que no

farem en un any, per desgràcia, ja ens agradaria poder fer més

via.

Quant a Gent per Formentera, li agraesc que ens digui que

anam pel bon camí, però li reconec també que les assignacions

són modestes. Efectivament, els convenis de promoció turística

són 544.000 euros, eren poc més de 100.000 el 2015, per tant,

feim un esforç important, no és suficient entenem, però també

volem que s’entengui que és un pressupost de transició fins que

al 2017 ja puguem tenir la transferència completada a tots els

consells insulars. Li puc assegurar que en aquests moments és

una distorsió que hi hagi un consell insular que té transferides

les competències i que altres no la tenguin, que Formentera,

Mallorca i Menorca en aquest moment no la tenguin. És una

distorsió a l’hora de dur a terme la política de promoció i,

evidentment, el que toca és passar-ho tot de cop a tots els

consells. 

Quant als PIAT de moment no hi ha partides, però sí

recollim la proposta o la demanda que ens fan dels consells

insulars perquè es pugui ajudar o si no pot ser totalment,

parcialment, als consells a través de convenis per elaborar

aquests PIAT.

Quant a la fibra òptica som conscients, perquè efectivament

a les reunions així ja se’ns ha expressat per part del Consell de

Formentera, de la mancança d’inversió en fibra òptica, de la

necessitat de fer a Telefònica complir, i la Direcció General de

Tecnologia lògicament tendrà en compte les peticions que fan

des de Formentera i la necessitat absoluta perquè, efectivament,

si volem algú que pugui fer feina des de Formentera connectat

a la resta del món la fibra òptica és absolutament indispensable,

si no, no és possible dur a terme aquesta feina.

També seguirem amb el tema de les inversions en

investigació marina. He de dir, i amb això contest a tots, que el

suport a la creació d’empreses de base tecnològica es farà de

dues maneres, per una banda, desenvoluparem eines, com la

creació de la Llei de ciència, amb la qual es treballa ja, que

derogarà l’actual llei que és del 97 i, per tant, ha quedat

absolutament obsoleta, per tant, l’adaptarem a la realitat, i, per

altra, el suport de la Fundació Bit, al ParcBit, al Centre Bit, al

centre Menorca i treballar per, efectivament, dotar a Eivissa i

a Formentera també d’aquestes eines per posar-les a l’alçada de

la resta d’illes.

I ja per acabar, quant al PSOE, al Sr. Damià Borràs,

efectivament, hem arribat sencers de la World Travel Market,

com he dit abans, hi ha hagut dues qüestions molt

diferenciades, el que nosaltres hem parlat amb els sectors, el

que se’ns ha fet arribar i allò que alguna propaganda política ha

intentat fer arribar i fer vendre, que no té res a veure amb la

realitat.

Totalment d’acord amb el tema de la millora de condicions

dels treballadors, per això ens ho hem marcat com a objectiu no

de conselleria, de Govern, que la ciutadania pugui opinar en

tots i cada un dels àmbits de l’administració, inclòs el turístic.

També totalment d’acord que si només tenguéssim per

desestacionalitzar el Palau de Congressos aniríem ben

malament, el Palau de Congressos serà una eina important per

al turisme a Palma directament i indirectament a Mallorca, però

no ens serveix per desestacionalitzar Menorca, Eivissa i

Formentera. Ni tan sols Mallorca se’n beneficiarà molt,

sobretot Palma serà la gran beneficiada. Per tant, som

conscients de la necessitat de també fer una feina important

aquí.

Em demana pels ingressos del consorci de places, bé,

bàsicament vénen dels interessos, dels interessos dels doblers

que hi ha en aquests moments i bé, aquests interessos el nostre

objectiu no es que facin interessos, el nostre objectiu és que es

pugui fer la inversió, però ja he explicat per què tenim aturades

aquestes inversions, per mor del que ens hem trobat.

L’aparador, efectivament, encara no està per mostrar, no

està mostrador. Em sap greu el joc de paraules, però no està

mostrador. Ja ens hagués agradat trobar-nos en una altra

situació, hi farem feina, lògicament aprofitarem l’eina. Dins

aquesta línia d’eficiència si hem gastat quasi 5 milions d’euros

volem que siguin aprofitats, però bé. 

El catàleg turístic és un dels grans reptes que ens hem

marcat aquest pròxim any per respondre, com he dit abans, a

les necessitats de les noves eines turístiques, a les noves

empreses turístiques que hem de recollir dins aquest catàleg i,

per desgràcia, ens hem trobat el que ens hem trobat. 

Bé, crec que, més o manco, he contestat pràcticament tot el

que ens heu demanat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicepresident. Passam al torn de rèplica. Pel

Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Sr. Álvaro

Gijón, per un temps de cinc minuts.
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EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Gràcies, Sr. President. No deja de sorprenderme cada vez

que interviene el Partido Popular que muchos de los diputados

que aquí están presentes o no se han dado cuenta que estamos

en la oposición o es que tienen una necesidad de seguir

diciéndole al Partido Popular lo que tiene que hacer, pero les

vuelvo a recordar que estamos en la oposición. Lo digo porque

me llama la atención que a alguien le sorprenda aquí que se

hable de Playa de Palma cuando curiosamente la conselleria de

la cual es presidente el vicepresidente tiene un consorcio

específicamente para Playa de Palma, y lo que me ha llamado

la atención es que en su primera intervención no hubiera

hablado. Por tanto, creo que en algo de lo que forma parte la

conselleria debería hablarse.

El Sr. Castells habla de eficiencia, dice que estos son los

presupuestos de la eficiencia, mire, han creado dos consellerias

más, han aumentado los cargos de confianza, han incrementado

el presupuesto en 50 millones de euros más y sin embargo el

presupuesto de Turismo baja. Si usted a esto le llama

eficiencia, enhorabuena, no se le nota prácticamente que

forman parte de la misma coalición de gobierno, pero eso no es

eficiencia, eso no es eficiencia, podemos llamarlo lo que

quiera, pero eficiencia no. 

Hacer más con menos es lo que hemos tenido que hacer

nosotros durante cuatro años. Yo me ciño a los presupuestos,

ustedes van a hacer menos con más. Los 50 millones de euros,

el Sr. Castells ve lógico que no esté en los presupuestos, el Sr.

Vicepresidente dice que no ve tampoco tan claro que tengan

que estar en el presupuesto de Turismo, que a lo mejor podría

estar en el de Sanidad o podría estar en el de Medio Ambiente

o podría estar en el tal. Yo lo que digo es, da igual donde los

pongan, pero digan dónde están. Decidan dónde está, da igual,

pero por lo menos sabremos a qué se va a dedicar porque decir

que va a ser una previsión, bueno, por lo pronto los 50 millones

de euros ya están en el presupuesto, pero lo que no sabemos es

a qué se van a destinar. Creo que sería conveniente que en esta

partida sepamos de qué estamos hablando.

Sr. Vicepresidente, vuelve a hablar de redefinir el modelo

turístico y todo lo que le he escuchado de redefinir el modelo

turístico es vamos a mirar cómo impacta el turismo en las Islas,

vamos a mirar cómo impacta el turismo a los trabajadores,

vamos a mirar... pues mire, esto no es redefinir el modelo

turístico. Luego me dice, es que ahora vamos a trabajar en

deporte y turismo, mire no, en deporte y turismo se lleva

trabajando muchísimo tiempo, que está muy bien que lo haga,

pero eso no es redefinir el modelo turístico, salvo que usted me

diga mañana o la próxima temporada vamos a tener 4 millones

de turistas que vengan por deporte y turismo, bueno, si es así,

pues a lo mejor sí estaremos redefiniendo el modelo turístico.

Si usted lo consigue le daré la enhorabuena, no tenga ningún

problema, yo no soy de los que tiene que hacer oposición por

oposición, si la cosa funciona no se preocupe que le daré la

enhorabuena.

Habla de turismo gastronómico y se jacta de que ahora en

la World Travel Market ha ido muy bien el turismo

gastronómico. Mire, yo llevo cuatro años yendo a la World

Travel Market y siempre ha habido promoción de turismo

gastronómico, es más, nos hemos llevado cocineros de las Islas

a trabajar por tema de turismo gastronómico, lo cual está muy

bien porque, en esto le doy la razón al Sr. Melià, hay

continuidad no sólo en los presupuestos sino también en las

actividades que se están realizando. Y está muy bien, trabajar

en turismo gastronómico y trabajar en deporte está fantástico,

pero -insisto- redefinir el modelo turístico tendrá que ser algo

más, no basta con decir, los técnicos que vienen aquí cuando

ven el sol se quedan, ustedes son expertos en frase, el turismo

de sol i dades, molt bé! Buenísima frase, bueno, ¿y en qué se

basa para decir que los ingenieros que vienen aquí se quedan?

¿Tiene una relación de los ingenieros que vienen a las Islas

Baleares y se quedan? Que está muy bien también, ojalá se

vengan todos y podamos trabajar y entonces sí trabajaremos en

una redefinición del modelo turístico con temas de tecnología,

pero de momento, bueno, son buenas intenciones en las cuales

coincidimos, vamos a seguir trabajando.

Usted se queja demasiado, Sr. Vicepresidente, perdone que

se lo diga, nos hemos encontrado esto, nos hemos encontrado

esto, nos hemos encontrado... parece mentira. Usted, yo creo,

que venía aquí o se pensaba que venía aquí a pasearse por las

ferias turísticas, tendrá que hacer algo el vicepresidente, algo

tendrá que trabajar, digo yo. Bueno, pues yo le voy a decir lo

que se ha encontrado, porque parece que usted de esto no se

entera. Por lo pronto se ha encontrado 1.000 millones de euros

de inversión en el sector hotelero, 1.000 millones de euros que

no se hacían en los últimos veinte años, algo habrá pasado; se

ha encontrado una ley de turismo terminada que está

redefiniendo de verdad el producto que se está teniendo en las

Islas; se ha encontrado, mire usted, un cambio de un 20% de

hoteles de tres estrellas a un 38% de hoteles de cuatro estrellas,

supongo que estará usted contento con el aumento de la

categoría de los hoteles porque eso va en la línea de mejorar la

calidad; usted se ha encontrado 11 millones de euros en su

cuenta para poder invertir en la bolsa de plazas y se queja ahora

de que no tienen los proyectos, bueno, por lo pronto tienen 11

millones de euros, cosa que antes no tenían, cuando ustedes

estaban gobernando la bolsa de plazas no tenía esa cantidad de

dinero y hoy la tienen. Deje de quejarse y póngase a trabajar.

Se han encontrado un sector turístico en el que le guste o no

le guste hay mejores cifras en cuanto a llegada de turistas y más

gasto por turistas, y eso se lo han encontrado, pero no le he

escuchado tampoco decirlo. Se ha encontrado, le guste o no le

guste, un palacio de congresos terminado al 90%. Por tanto,

cuando usted habla de contra programación no...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Gijón, ha d’acabar. 

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

...también le recuerdo -voy terminando-, también le recuerdo

que deje de hablar mal del Palacio de Congresos y deje de

quejarse tanto.

Mire, usted dice, no, en la World Travel Market no se ha

hablado de ecotasa, yo le aseguro una cosa, yo no he estado en

la World Travel Market y yo he leído cada día noticias de la

ecotasa y la que se está frotando las manos es la presidenta de
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Andalucía cuando ve que un destino competidor está poniendo

un impuesto y ustedes con el tema de la ecotasa vencen, pero

no convencen, ustedes se están equivocando en la manera de

llevar a cabo el tema de la ecotasa y se vuelven a equivocar

doce años después. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gijón. Pel Grup Parlamentari Podem Illes

Balears té la paraula l’Hble. Sr. Aitor Morrás, per un temps de

cinc minuts.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, muchas gracias, Sr. Presidente. Gracias por las

consiguientes explicaciones, Sr. Conseller, vicepresidente.

Bueno, tan solo decirle que tampoco me quería referir

exclusivamente a la promoción turística de Ibiza, sí, sí que lo

he mencionado porque es la única traspasada, pero bueno claro

tampoco es que haya habido un incremento sino que se ha

cumplido el prorrateo que es semestral pues en un año. 

De todas formas, sí que quizás no me he explicado bien la

vez anterior, pero yo me refería a que no sólo se diese el

dinero, o sea, el traspaso del dinero se trata un poco de que se

paga la publicidad, nada más, exclusivamente y no se está

traspasando lo que es la parte proporcional correspondiente a

toda la estructura de la ATB. Es decir, si la promoción turística

estuviera traspasada a todos los consells la ATB no tendría

sentido, entonces, bueno, en Ibiza, que es la única isla que tiene

el consell que tiene la transferencia recibida, bueno pues que

podría suponer un 20%, a eso me refería yo, que vale este año

es así y es así, pero bueno debería ser, a nuestro entender, el

importe más elevado por cuanto a que sí se promociona el sacar

el anuncio en prensa, pero no se transfieren las personas que

hacen que este anuncio esté en prensa o que promociona esa

campaña, por decirlo de una forma un poco gráfica. 

Bien, va todo un poco unido a lo que voy a decir porque,

claro, estamos hablando de zonas degradadas, Playa d'En

Bossa, Playa de Palma, Magaluf, pero claro eso son los pozos

petrolíferos que tienen la industria turística, esos son nuestros

pozos petrolíferos que tiene la industria turística, y esos pozos

petrolíferos no son el motor económico real de nuestras islas,

nosotros pensamos que el motor económico real de nuestras

islas son nuestras playas, es nuestro paisaje, es la agricultura,

es nuestra agua, es la posidonia, ese es el verdadero motor

económico. Por tanto, ese es el motor económico que hay que

cuidar y ese motor económico hay que cuidarlo, entre otras

cosas, con lo recaudado con la ecotasa, y eso es lo que

entendemos nosotros y por eso, bueno, mucha parte de esa

financiación que vendrá de la ecotasa nos parece lógico que no

se debata en esta comisión, en esta comparecencia, pero bueno

hay otra parte que sí y es, por ejemplo, todo lo que tiene que

ver, vuelvo a decirlo otra vez, con la diversificación

económica. Por ejemplo, sí que nos parece bien que sea

dedicado a una captación de talento, a una campaña de

captación de talento que indudablemente no sabemos quién es

ingeniero o ingeniera de las personas que se acercan a nuestras

islas, pero cualquier persona que sea ingeniero que se encuentre

que tiene capacidad de quedarse pues ya es suficiente. No se

trata de detectar esa persona o a qué se dedica esa persona sino

que esa persona tenga la sensación de que en un sitio como las

Baleares puede realizar su trabajo de una forma cómoda y

eficiente.

También invertirlo en la internacionalización, que es un

buen paso lo del Centro Baleares Europa, pero que ayudar a las

empresas, identificar a las empresas, conocer a las empresas

realmente porque hay un plan de internacionalización que puso

en marcha en la legislatura pasada, pero que no está sirviendo

absolutamente para nada. Entonces, que sea efectivo ese plan

de internacionalización, conocer a las empresas e identificar su

actividad y ayudarlas a vender en el mercado exterior. 

Nada, muchas gracias y le deseo lo mejor para esta

legislatura en cuanto a economía se refiere. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Morrás. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca té la paraula l’Hble. Sr. Reus, per un temps de cinc

minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Sí, moltes gràcies, president. Moltes gràcies, vicepresident,

per les explicacions. Creim que s’ha de seguir fent feina en el

tema d’aprofitar les sinèrgies del que s’ha constituït com a

conselleria aprofitant les sinèrgies entre turisme i noves

tecnologies. Estam molt d’acord amb tot el que ha comentat del

catàleg turístic, de millorar la gestió, de creuar dades amb

l’Agència Tributària, de transparència en les dades posant on

line aquestes dades. Creim que els desenvolupaments

tecnològics a més han d’acompanyar al turisme.

Amb el tema de la fibra òptica, evidentment, segur que

Formentera és la zona que pateix un problema més greu de

comunicacions, això ens consta a tots que és així, però també

vull fer una reflexió d’una part que conec més personalment

que és la zona de Can Picafort, Can Picafort és un nucli turístic

de l’ordre de 13, 14.000 places turístiques, l’associació hotelera

i els hotelers d’allà no poden contractar perquè Telefònica ni

cap operador no ha triat fibra òptica. Què passa? Avui en dia,

ho comenten tots els hotelers, quan un turista arriba a un hotel

a Mallorca, i a qualsevol part del món, abans de demanar la

clau de l’habitació demana la clau del Wifi, i clar, a molts de

llocs que no disposen de... -com ara a Can Picafort mateix-, no

es disposa de fibra òptica, no es poden contractar amplàries de

banda suficients, la veritat és que hi ha moltes queixes i no es

pot donar un servei de qualitat, i avui en dia crec que és

imprescindible.

Després d’haver fet aquesta observació, animar-lo a

continuar fent feina i l’important del pressupost, no només del

pressupost, sinó la liquidació que se’n faci, i que s’aprofitin al

màxim els recursos dels quals s’ha pogut dotar la conselleria.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Reus. Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA

PER LES ILLES BALEARS té la paraula l’Hble. Sr. Melià, per

un temps de cinc minuts.
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EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sr. President. No feia comptes intervenir,

bàsicament perquè volia colAlaborar que a les dotze i mitja

intentàs començar la compareixença del conseller de Medi

Ambient, cosa que és impossible, però sí que tenc la humil

pretensió de dinar avui i, si no ho aturam de qualque manera,

crec que no serà possible.

Però m’ha deixat bocabadat amb les seves paraules de

l’ecotaxa, m’he quedat...! Si hi ha un ingrés, se suposa que hi

haurà una despesa, a qualque banda deuen ser les despeses

d’aquest ingrés, perquè és que jo m’he quedat, això ja és

tècnica pressupostària, jo el que no puc entendre és que hi hagi

una previsió d’un ingrés i que no hi hagi una previsió de la

despesa, que no serà a la seva conselleria, però bé, no em digui

que no serà en els pressuposts aquesta previsió de despesa,

perquè és que jo ja arriba que no entenc res! O és que els

pressuposts no quadren, hi ha més ingressos que no despeses?

No entenc res, la veritat.

Nosaltres defensam que l’ecotaxa sigui finalista i defensam

que un gran percentatge de la despesa sigui a la Conselleria de

Turisme, però bé, en tot cas, el que no podem entendre, no ens

cap dins el cap és que les despeses no siguin als pressuposts,

això és el que no ens acaba de..., a qualque banda deuen ser

aquests doblers. A Turisme ja hem vist que no, perquè no hi ha

un increment, però no ens digui que no hi són perquè això va

contra qualsevol tècnica d’elaboració d’uns pressuposts.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Menorca té la paraula l’Hble. Sr. Castells, per un temps de cinc

minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Em veig obligat a intervenir,

encara que sigui per alAlusions, insisteixo que realment els

pressuposts d’aquesta conselleria, d’aquesta vicepresidència

són d’eficiència, jo no em referia al conjunt dels pressuposts de

la comunitat autònoma, perquè el conjunt dels pressuposts de

la comunitat autònoma no són els de l’eficiència, són els

pressuposts de la sensibilitat social que aquest govern..., o

sigui, no és que tingui aquest govern, és que és el que li ha

encomanat la ciutadania a aquest govern i aquest govern l’únic

que fa és aplicar-lo.

Per a mi, fer més amb manco no és pèrdua de milions

d’euros i inversions estatutàries que s’han hagut de retornar

amb interessos; no és pèrdua de centenars de milers d’euros de

FEDER no justificat, els quals s’han hagut de retornar amb

interessos; no és pèrdua del Fons del Pla de dinamització del

producte turístic de Menorca, el qual s’ha hagut de tornar amb

interessos; no són quantitats de projectes de millora turística

dels municipis, colAlapsats, com ha comentat el Sr. Reus i

també el vicepresident, això no és fer més amb menys, això és

fer menys amb menys, perquè diuen que el Sr. Barceló té

alAlèrgia al turisme i jo crec que el Govern anterior tenia

alAlèrgia a l’administració i volia desballestar l’administració.

Jo no soc un fanàtic de l’administració, també ho he dit aquí

algunes vegades a alguns debats, estic totalment a favor de la

iniciativa privada, entenent aquí tant les empreses com el tercer

sector i la societat civil, però l’administració pública és

necessària per fer polítiques en millora de la comunitat,

especialment dels més desfavorits. I és una vergonya que

aquesta administració el Govern actual l’hagi trobada tan

desballestada com l’ha trobada i específicament, molt

sorprenent, com ens ha relatat el Sr. Barceló, que el que hauria

d’haver estat el buc insígnia del Govern anterior, resultés que

també amb la política turística que vostès s’omplen la boca

també està desballestada, això és fer manco amb manco.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Mixt té la

paraula l’Hble. Sra. Tur, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, gràcies, president. Bé, agraeix molt la seva intervenció,

Sr. Barceló, i les explicacions que m’ha donat.

Sí que li he de dir una cosa, hi ha un punt sobre el qual no

puc mostrar-me d’acord perquè trairia els interessos de la meva

illa i per tant, per principis, no ho puc fer; miri, costa prou

entendre, i jo sé que aquest és un debat que realment podria

tenir fa anys perquè històricament ho hem vist així des de la

resta d’illes, costa entendre que l’Agència Balear de Turisme,

amb un pressupost de 19.900.000 euros i amb una partida

assignada a personal, capítol 1, 2.621.000 euros, l’única

capacitat d’inversió transferida als consells per a promoció

turística sigui 500.000 i busques d’euros. Entenc que és un

esforç el que vostè té previst superior a l’any anterior, però si

l’any anterior era un despropòsit i enguany, perdoni’m que li

digui d’aquesta manera, continua essent un despropòsit, un poc

menys que l’any passat, sí, però continua essent un despropòsit.

I pot ser vostè tendrà arguments, i vull pensar que sí, per

convèncer-me que estic equivocada, i si els té m’encantaria

escoltar-los, perquè, evidentment, dins les funcions de

l’Agència Balear de Turisme que, per cert, supòs que ho saben,

però a la web de l’Agència Balear de Turisme està tot en blanc,

vull dir que no hi ha cap tipus de contingut, excepte

l’organigrama, però no es pot accedir a les funcions ni

pràcticament a cap tipus d’informació. I veient l’organigrama

puc deduir que hi ha una part que sí justificaria l’existència i

manteniment d’aquesta estructura, de l’estructura vull dir de

l’entitat Agència Balear de Turisme pel que fa a disseny i

desenvolupament de producte turístic, seguiment i un poc les

funcions d’observatori turístic i de qualitat, etcètera. Per tant,

amb aquesta part sí que hi estic absolutament d’acord.

Però crec que la desproporció que existeix entre el

pressupost total i global que té aquesta agència i la part que es

transfereix als consells insulars, entre ells al de Formentera, és

absolutament desproporcionada. Per tant, Sr. Barceló,

m’encantaria que vostè em pugui convèncer dels arguments

pels quals existeix una desproporció tan important, i per tant

subscric absolutament les paraules del Sr. Morrás, del Grup
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Podem, perquè si no ho fes així, ja li dic, seria absolutament

incomprensible que jo pugui ser aquí asseguda defensant

l’interès de l’illa de Formentera.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Tur. Pel Grup Parlamentari Socialista té la

paraula l’Hble. Sr. Borràs, per un temps de cinc minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. Sí, efectivament, ens hem temut que el

Partit Popular és a l’oposició, sí que ens hem assabentat, de fet

el Partit Popular ha passat tres o quatre anys de dedicar-se a fer

oposició de l’oposició, ara simplement és a l’oposició, és un

avanç democràtic, vull dir ara ja no fa oposició dels qui ens

oposàvem al seu Govern. Per fer oposició del Govern el Partit

Popular ha lloat les grans gestes polítiques en matèria turística

que s’han fet en quatre anys, clar, un dels mèrits és que ara hi

ha recursos, segons ha dit el portaveu del Partit Popular, hi ha

recursos en el Consorci de la borsa de places, si hi ha recursos

és perquè no s’han gastat, és perquè no s’han tramitat. Per tant,

igual no són tan innocents els ciutadans de les Illes Balears i

han decidit bé açò de decidir que els grans mèrits del Partit

Popular no mereixien continuar amb la seva política des del

Govern, sinó que havien de fer oposició una temporada la qual

esperem que sigui llarga.

Sí, en una cosa sí coincidesc amb el portaveu del Partit

Popular, és sobre la que es frega les mans, la presidenta de la

Junta d’Andalusia, segur que se les frega, quan arriba Nadal les

empreses fan promoció, fan propaganda, fan rebaixes, fan

descomptes, campanya de Nadal entre 2 de novembre i 10 de

gener, Madrid-Còrdova 15 euros, Madrid-Sevilla 20 euros, tots

els bitllets en el mercat Madrid-Còrdova 15, Madrid-Sevilla 20

euros, no uns quants, tots, preus d’AVE, subvencionats amb els

recursos nostres, es frega les mans. De la política de la ministra

de Foment i del ministre de Turisme, del secretari d’Estat de

Turisme.

Evidentment, si no venen aquí serà culpa de l’ecotaxa, Sr.

Conseller, igual serà culpa d’açò.

A veure, si féssim un núvol d’atacs de les intervencions, un

núvol d’atacs toponímics de les intervencions de tots els

portaveus, hi hauria un poc de tot, segurament, si li féssim a

vostè segurament la paraula toponímica que hauria sortit més

seria Menorca, possiblement, cosa que, com que som menorquí,

li agraesc, però el portaveu del Partit Popular només seria

mono atac, Palma. Ho podem provar, ho podem fer quan

tinguem el Diari de Sessions i veurem quines són les idees,

com veu la comunitat, des d’on veu la comunitat un i des d’on

veuen la comunitat els altres.

Si tenim una visió que va més enllà del passeig de la Platja

de Palma o no va més enllà de la Platja de Palma, qui hi veu

més enllà i qui no hi veu més enllà. Jo, com que no vull fer més

oposició de l’oposició, li diré que crec que..., un parell de coses

que m’he deixat a la primera intervenció, perquè no he tingut

temps les quals són molt importants, canviar de model turístic

passa per la innovació, no només innovació en noves

tecnologies, la innovació en els sistemes de producció turístics

també són molt importants, perquè evidentment necessitam ser

molt més eficients amb la productivitat turística, és a dir, ser

més productius turísticament; és a dir que un treballador sigui

capaç, diguem un model turístic en què un treballador sigui

capaç de produir més turísticament, no perquè l’empresa hi

guanyi més, sinó per aconseguir que sigui possible introduir la

conciliació de la vida laboral i familiar en aquesta indústria tan

important; que puguem ser capaços de superar la inestabilitat

laboral tan dura que té el turisme; que siguem capaços d’aturar

l’emigració obligada dels joves, no se’n volen perquè volen,

se’n van perquè no els queda més remei els joves i, sobretot,

perquè aquí comença la base de tot, aconseguim combatre

d’una vegada per totes el fracàs escolar.

Perquè si agafam les xifres de pes dins la indústria turística

i de la indústria, diguéssim, de noves tecnologies del País Basc

i de les Illes Balears, veurem que es poden llegir perfectament

comparant amb el pes, amb l’índex de fracàs escolar d’una

comunitat i de l’altra, perquè, evidentment, si hi ha aspiracions

de ser alguna cosa més en aquesta vida que ser i haver-te de

dedicar, amb un sou inestable, amb un sou de temporada, un

sou baix, un contracte per hores, que és el que passa a la realitat

en aquests moments, si hi ha alguna aspiració més, la gent és

capaç de formar-se, és capaç de millorar i tenir millors

professionals i sobretot millors ciutadans. Perquè l’obligació

primera d’un govern és voler uns bons ciutadans i crec que el

camí no passa per seguir fent més amb manco, sinó de pensar

més en el futur de les properes generacions, que no són noves,

simplement..., Noves Generacions vull dir, sinó properes,

futures.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Borràs, Per contrarèplica i tancar té la paraula

el Sr. Vicepresident.

E L SR . V IC E P R E S ID E N T  I  C O N SE LLE R

D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i

Milta):

Sí, primer, per contestar al Sr. Gijón perquè ha dit una

falsedat, ha dit que aquest govern ha incrementat els càrrecs.

No és cert, no és cert, amb una conselleria més hi ha

exactament el mateix nombre de càrrecs, amb el que implica de

més directors generals una conselleria, un secretari general,

etcètera, el mateix nombre de càrrecs. Li contaré el cas de la

nostra: a l’ATB, de 4 directors a 2; Centre Balears Europa, de

3 a 2; Fundació Bit, 1, 1, seguim igual; Multimèdia, 1, 1.

Global, hem passat de 9 càrrecs a 6, això pel sector empresarial

que controla la vicepresidència, per posar un exemple.

Llavors, no és cert, ja li he explicat, que el pressupost de

Turisme baixa, no és cert, ja li he explicat, tenim capacitat per

a 2 milions més d’euros, quasi. Per tant, farem més que vostès

en turisme, més, hi haurà més recursos, més recursos, ja li he

explicat que com que hi ha 2.100.000 del Pati de Sa Lluna i els

625.000 de la promoció d’Eivissa que sortien de l’ATB i ara no

són aquí, doncs ja (...).
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Contest quant al tema de..., torn a insistir amb el tema de

l’ecotaxa, del turisme sostenible, de l’impost del turisme

sostenible, que tant el representant del PP com d’El Pi m’han

retret que no hi ha la concreció, insistesc: no hi ha la concreció,

perquè la borsa que ha de decidir on van no està creada, quan

estigui en marxa, evidentment ja tendrem una previsió de si ha

de ser a Turisme, de si ha de ser..., hi haurà qüestions que

aniran a Turisme, hi haurà qüestions que aniran a Medi

Ambient, hi haurà qüestions que aniran a Innovació, hi haurà

qüestions que aniran a Patrimoni Històric i Cultural, etcètera.

Per tant, ara no hi és perquè no s’ha creat la borsa, perquè no

és en vigor l’impost i evidentment és un any de transició, el

2017 tot això ja estarà corregit.

Bé, em demana el Sr. Aitor Morrás el tema del personal de

promoció turística per què no s’ha transferit. Bé, aquesta és una

qüestió que, com sap, nosaltres vàrem trobar ja la transferència

feta, en tot cas, dir que del personal de l’ATB només una part,

i no la més gran precisament, es dedica a la promoció, és una

part proporcionalment petita dins l’ATB. Jo també pensava que

majoritàriament el personal de l’ATB es dedicaria a promoció,

però li puc dir que no, que és una part petita, no li puc dir ara

exactament quants, si vol li diré exactament quants són, però la

major part es dedica a estratègia, a qualitat, a observatori, a

disseny, qüestions que també ha comentat la Sra. Sílvia Tur, no

es dediquen, per tant, a promoció. Per tant, la part de personal

que es podia transferir, del personal transferible és molt petita,

aquesta és la realitat.

I contest així a la Sra. Sílvia Tur quant a relació de l’ATB.

19,9 milions, però efectius, efectius 7,5, 7,5, n’hi ha 2,6 de

personal, de capítol 1, aquests els hem d’assumir sí o sí, i hi ha

8,5 milions de Palau de Congressos, per tant hem de ser

realistes. Encara que el pressupost arriba quasi als 20 milions,

amb el PP també eren uns 20 milions, també hi havia aquests

8,5 milions per al Palau de Congressos, el 2015, i el 2017 hi

tornaran ser. Per això he volgut explicar que no és real, no

poden dir és que dels 19,9 només n’arriben..., no, no.

Miri, dels 7,5 milions, llevant capítol 1, a Promoció hi ha

dues partides grosses: la dels convenis amb els consells, que

són 544.000 euros, passam de 168.000 a 544.000, un increment

de 376.000, i 2.014.964 euros, 2 milions, dels quals per a

muntatge hi ha 800.000 euros destinats, per a la presència a les

distintes fires, perquè no pensem que només és World Travel

Market, ITB de Berlín i FITUR, hem de pensar que al llarg de

l’any podem anar a 40 o 50 fires especialitzades, per tant per a

muntatge 808.000 euros; per a lloguer dels espais, 1.050.000

euros, i per als viatges, 376.000 euros, bàsicament els tècnics

que han de viatjar allà. Això fan els 2.014.000 euros, més els

544.000 dels convenis amb els consells, aquesta és la realitat

del que hi ha per a promoció. Per tant, no ho facin sobre 19,9

perquè no és real.

La resta del pressupost de l’ATB va destinat al Pati de Sa

Lluna, intelAligència de mercat, a subvencions diverses, al Pla

de mitjans, etcètera.

Bé, estic totalment d’acord, Sr. Morrás, que efectivament el

motor econòmic de les Illes, el motor turístic de les Illes és el

que venem, que són els paisatges, el territori i el medi ambient,

i aquí és on ha d’anar el nostre màxim esforç, totalment

d’acord.

I efectivament, també d’acord que la diversificació

econòmica s’ha de basar, no només en captació de talent, sinó

també internacionalització i per a això, des de la

Vicepresidència i la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria

treballam conjuntament, l’IDI, el Centre Balears Europa, la

Direcció General d’Innovació i la Direcció General de Fons

Europeus i la de Tecnologia estan contínuament en coordinació

per dur a terme totes i cadascuna de les accions.

Totalment amb el Sr. Reus, les zones turístiques han de

tenir Wifi, hi ha de poder arribar, és un dels grans reptes que

tenim, a totes i cada una de les zones.

I quant al tema de..., bé, efectivament, Sr. Borràs, totalment

d’acord, nosaltres tenim un problema greu de finançament, aquí

només es pot arribar per via marítima i via aèria. El règim

d’insularitat que tenim és totalment insuficient. Si poguéssim,

efectivament, competir per transport, l’AVE, amb el que seria

aquí el transport aeri i marítim, que és el nostre AVE, no ho

oblidem, el nostre AVE és el transport aeri i marítim, i hauríem

d’exigir a l’Estat com a mínim el mateix esforç proporcional

pel 2,1% de la població i per la segona potència en arribada de

turistes de tot l’Estat espanyol que són les Illes Balears, i això

no hi és per part de l’Estat, no hi ha estat mai i, per tant, aquí hi

ha moltíssima feina a fer.

I efectivament, jo entenc que el Sr. Álvaro Gijón digui que

la presidenta de Andalucía se frotó las manos, però, a part que

la presidenta d’Andalusia no ens ha de donar lliçons

econòmiques a les Illes Balears amb el finançament que tenen,

que bona part d’aquest surt, per cert, dels nostres recursos, és

molt fàcil donar lliçons als altres, ja ho feia el Sr. Monago, del

seu partit, d’Extremadura, els deia vostès, “vostès no

compleixen el dèficit”, segur que no li agradava al Sr. Bauzá

que el Sr. Monago, amb el finançament que surt de les Illes

Balears, el Sr. Monago li donàs lliçons. Idò bé, jo ja estic

cansat d’aquests presidents autonòmics que donen lliçons a les

Illes Balears, quan el finançament que tenim aquí.., som els que

més aportam i els que manco rebem. Cosa que ni Extremadura,

ni Andalusia, ni d’altres estan en aquesta situació.

Però de totes maneres li puc dir que per molt que es fregui

les mans amb les turistes que arribaran a Andalusia, nosaltres

també ens podem fregar les mans, si ho vol explicar així,

perquè la previsió d’increment del turisme britànica aquest

hivern a les Illes Balears és del 15%, Sr. Gijón. No sé què farà

la Sra. Susana Díaz d’Andalusia -m’és igual- amb els seus

turistes, que hi arribin, que deixin doblers i que ajudin

l’economia d’Andalusia. Jo li puc assegurar que nosaltres no

ens hem de preocupar pels nostres competidors avui per avui si

continuam fent les coses ben fetes, hem de continuar fent les

coses ben fetes, hem d’apostar per la competitivitat, hem

d’apostar evidentment per la millora del model turístic sempre,

per la innovació, per les noves tecnologies. Per això volem

redefinir el model turístic i el model econòmic. Però la previsió

de turisme britànic, que venim de la World Travel Market ara,

aquests dies, és que el turisme d’hivern, ja no el d’estiu, el

d’hivern, s’incrementarà el turisme britànic un 15% aquest

hivern.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicepresident. Una vegada acabat el debat,

volem agrair la presència del Vicepresident i Conseller

d’Innovació, Recerca i Turisme i dels seus acompanyants.

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