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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, començarem. Començam la sessió, en primer
lloc els demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Sí, presidenta, Isabel Oliver substitueix Sílvia Limones.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Damià Borràs substitueix Andreu Alcover.

EL SR. PICORNELL I LLADÓ:

Baltasar Picornell substitueix David Martínez.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Josep Castells substitueix Patrícia Font.

Compareixença del vicepresident i conseller
d'Innovació, Recerca i Turisme, per tal d'informar sobre el
Projecte de llei RGE núm. 15042/16, de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per
a l'any 2017.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, gràcies. 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 2017, escrit RGE núm. 15043/16.

Assisteix el vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca
i Turisme, el Sr. Gabriel Barceló i Milta, acompanyat del Sr.
Mallol i Vicens, secretari general; Sr. Fèlix Pablo i Pintado,
director general de Fons Europeus; Sr. Pep Lluís Pons i
Hinojosa, director general d’Innovació i Recerca; Sr. Benjamí
Villoslada Gil, director general de Desenvolupament
Tecnològic; Sra. Antonina Ferrà i Ramis, cap de gabinet.

Té la paraula el Sr. Vicepresident i conseller d’Innovació,
Recerca i Turisme per fer l’exposició oral, sense límit de
temps.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER
D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i
Milta):

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon vespre a tothom. Comparesc
a aquesta comissió parlamentària per retre comptes dels
pressuposts de Vicepresidència i de la Conselleria d’Innovació,
Recerca i Turisme per al pròxim exercici del 2017.

Dir que l’increment pressupostari del pressupost global de
la comunitat autònoma per a l’any que ve, com saben, se situa
en el 10%, respecte del pressupost d’enguany, des del nostre
punt de vista, es tracta, per tant, d’un pressupost que dóna
resposta als compromisos que vàrem adquirir en el seu dia amb
els ciutadans i que es varen plasmar en els acords pel canvi i
mantenen, per tant, l’aposta iniciada amb aquest pressupost, el

d’enguany, el que executam del 2016, d’imprimir un canvi de
rumb a les polítiques públiques impulsades pel Govern d’aquest
país cap a, per una banda, recuperació de drets socials, i per
l’altra, impuls a la transició d’un nou model econòmic que sigui
més diversificat i que sigui sostenible.

Amb aquests pressuposts del 2017, per tant, des de l’equip
de govern, fem l’esforç per revertir en el conjunt de la societat
tot el dinamisme que en aquests moments aporta la recuperació
econòmica, sortim de la crisi, per tant és important que la
recuperació es tradueixi també en drets socials, en consolidació
de serveis públics i en aposta per la transformació, com deia,
del model econòmic; en definitiva, és aprofitar aquesta sortida
de la crisi perquè la riquesa i la prosperitat que genera en
aquest moment el nostre teixit econòmic es redistribueixi
adequadament i que tota la societat se’n beneficiï, en definitiva,
crear prosperitat compartida.

A pesar de les insuficiències notòries, conegudes, del
sistema de finançament actual i que fa dos anys que ja hauria
d’haver estat revisat, i que serà també un dels objectius claus,
avui que coneixem el nou govern de Madrid i que els
plantejarem, com saben, com deia, aquest finançament
totalment injust i que hem denunciat reiteradament, hem
d’assumir les responsabilitats que com a govern tenim. Per això
hem elaborat, com deia, aquests pressupost del 2017 per posar
aquests recursos dels quals podem disposar ara per ara a
millorar el país. I ho fem mantenint al mateix temps, com deia,
la reivindicació d’un nou sistema de finançament que respecti
la sobirania fiscal que nosaltres trobam que ens mereixem i que
no relegui, per tant, els ciutadans de les Illes Balears a ser
ciutadans de segona, perquè, evidentment, si comparam els
serveis que rep qualsevol ciutadà espanyol amb els que es
donen aquí a les Illes Balears sempre hi sortim perdent.

Com deia, un dels eixos d’aquest pressupost és l’impuls de
polítiques que estiguin dirigides a transformar el nostre model
productiu per avançar en la transició cap a un model econòmic
en què doni pas a un teixit productiu molt més diversificat, en
què la indústria recuperi posicions a través del Pla d’indústria,
que també plantejam per al 2017, que s’orienti cap a
l’exportació; en què la innovació i la recerca sigui la base de
l’emprenedoria, que imprimeixin dinamisme, per tant, a la
nostra economia i que siguem capaços d’atreure talent, al
contrari del que ha passat aquests darrers anys on el talen de les
Illes Balears se’n anava, que siguem capaços no només que
quedi el talen d’aquí, sinó que puguem atreure talen de fora i
desenvolupar la creativitat, que és la base de l’economia i del
coneixement.

Entrant al pressupost concret de Vicepresidència i
Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme per al 2017, hem
de dir que s’inscriu clarament en aquesta aposta general que jo
he fet i que he descrit fa un moment; dir que el pressupost
global de la conselleria creix un 7,1% respecte del d’enguany,
arriba fins al 63 milions d’euros i d’aquests 63 milions d’euros
vull destacar dos aspectes concrets i que més endavant
desenvoluparé.

En primer lloc, destacar la partida que més creix, que és la
d’Innovació i Recerca, amb un increment del 14% en relació
amb el 2016, i vull recordar que la del 2016 en relació amb el
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2015 ja havia tengut un increment del 10%; seran en total 13,6
milions d’euros que ens serviran per desenvolupar polítiques de
foment de la innovació en el teixit productiu i de suport a la
societat del coneixement, amb l’objectiu, com deia, de
diversificar l’economia i d’avançar en la transició cap a aquest
nou model econòmic. Dins aquesta aposta hauríem d’afegir
també lògicament les partides que creixen també dirigides al
desenvolupament tecnològic i de les quals parlaré més
endavant.

Per altra banda, el segon punt que vull destacar d’aquesta
compareixença és l’activació d’un Pla d’equilibri turístic. Des
de Vicepresidència volem coordinar un pla transversal que
contengui tot un seguit de mesures per a l’equilibri de l’activitat
turística, que ha d’abastar les àrees d’innovació i recerca, de
turisme, de medi ambient, d’hisenda, de treball i de territori i
energia, però que també ha d’implicar altres administracions
que també tenen coses a dir, des de l’administració local fins a
l’administració estatal. L’objectiu és que, al mateix temps que
treballam en fomentar el turisme d’hivern i de primavera, també
prenguem mesures que incideixin en els fluxos turístics per tal
de moderar els pics que tenim en l’estiu, mitigar, per tant, els
efectes de la massificació turística i millorar la gestió dels
nostres recursos naturals, tot plegat, reorientar, per tant, el
model turístic cap a la qualitat i cap a la sostenibilitat, cap a un
millor turisme, no cap a més turisme.

Ara passaré a detallar cadascuna de les àrees, cadascuna de
les direccions generals i començaré en primer lloc per la
Direcció General de Fons Europeus i el Centre Balears Europa.

Hi ha tres qüestions fonamentals que vull destacar en
l’esforç que fem en matèria de gestió dels fons europeus, el
FEDER, per una banda, i el Fons Social Europeu, per l’altra.
En primer lloc, vull recordar que hem aconseguit el màxim
històric d’inversió de fons europeus a les Illes Balears per a
l’actual període de programació, que és 2014-2020. Dels 121
milions que inicialment hi havia en el període anterior
d’execució pressupostària de programes europeus, entre
FEDER i Fons Social Europeu, com deia, dels 121 milions hem
passat als actuals 200 milions, és a dir, un increment del 65%
de fons europeus que es destinaran a les Illes Balears en aquest
període que ens trobam actualment d’inversió de fons FEDER
i de Fons Social Europeu.

En segon lloc, a més, he de dir que s’ha millorat
sensiblement tant la qualitat com també, com he explicat ara
mateix, la quantitat d’aquesta inversió de fons europeus. En
aquest darrer any hem justificat un 30% del pressupost total del
període anterior, 2007.2013, ho explicaré: quan arribam al
Govern el 2015, hi havia una quantitat molt important de fons
europeus no justificats, en aquest any hem estat capaços de
justificar fins a un 30% d’aquestes inversions, i del nou
període, 2014-2020, amb el pressupost del 2017 ens hem
plantejat d’executar més d’un 10% del pressupost del total del
període 2014-2020. És a dir que només el darrer any hem
justificat davant la Comissió Europea una quantitat que és
aproximadament la meitat de la justificada els quatre anys
anteriors, en un any hem aconseguit justificar la meitat del que
es va justificar els quatre anys anteriors, i justificar significa, no
ho oblidem, garantir que aquests ingressos quedin a la
comunitat autònoma, tots els ingressos no justificats llavors

Europa ens els reclama perquè els retornem. Això quant a les
quantitats.

Quant a la qualitat, invertirem més que mai en tres àrees
claus, que són, a més, perfectament compatibles amb el que jo
deia del model de creixement que ens hem proposat, invertirem
bàsicament aquests 200 milions que jo he expressat abans en
aquest període 2014-2020, en innovació i recerca; en medi
ambient i canvi climàtic i en formació i educació; és a dir,
contribuirem, per tan, de manera molt rellevant a avançar cap
a aquest model de creixement més intel·ligent, més sostenible
i més inclusiu i integrador de què parlava al principi.

En tercer lloc, el 2017, a més, reforçam la Direcció General
de Fons Europeus amb un nou servei, en aquest cas dirigit a
l’aplicació del Fons de Garantia Juvenil, que permetrà gestionar
els 33 milions d’euros de què disposa les Illes Balears, per
combatre l’atur dels joves, l’atur de les persones de menys de
30 anys a les Illes Balears. Amb aquest servei també garantirem
una bona execució d’aquests doblers, d’aquest pressupost, que
no es perdin recursos, amb uns recursos, a més, que és molt
complexa la seva gestió i que en èpoques anteriors no hem
aconseguit dur a terme el desenvolupament d’aquests milions
i per tant estam convençuts que ara, amb aquest reforçament
que la direcció general ha tengut, s’aconseguirà un bon
desenvolupament, com dic.

Hi ha una partida també dins la Direcció General de Fons
Europeus per dur a terme un projecte estratègic de millora de
l’eficiència energètica, a través de la gestió integral de
l’enllumenat exterior; és un projecte de l’Ajuntament de Palma,
finançat, el qual, per cert, encara que està en el pressupost de
la comunitat autònoma, no ens costa res, perquè està finançat
en un 50% pels fons FEDER, europeus, i l’altre 50% per
l’ajuntament, el 2017 els doblers que s’hi destinen són 1 milió
d’euros.

A la vegada, com dic, hem reforçat la col·laboració entre la
Direcció General de Fons Europeus i el Centre Balears Europa,
suport tècnic, però també directiu i estratègic. Així, ja hem
plantejat davant la Unió Europea i davant l’Estat un millor
finançament específic per a la insularitat que, com sabeu, fins
ara no ha estat prou reconeguda, i ja tenim un estudi que
demostra les possibilitats reals de crear un espai de cooperació
propi per a les illes de la Mediterrània que hauria de rebre
finançament europeu específic. Evidentment, necessitam el
suport de l’Estat i serà també una de les peticions que es faran
davant el nou govern estatal. Continuarem, per tant, dins el
2017 aprofundint en aquesta via, aprofitarem que Malta, que és
una illa de la Mediterrània, tendrà la presidència europea el
primer semestre del 2017 i per tant serà més receptiva a aquesta
petició.

També, en col·laboració amb el Centre Balears Europa,
posarem en marxa la Unitat de gestió d’incentius regionals, que
implicarà noves possibilitats de finançament entre determinats
sectors com l’agroalimentaris, el turístic i la indústria
transformadora, entre d’altres. I per primera vegada, per tant,
al llarg d’aquest període 2014-2020, les Illes formaran part
d’aquest programa d’incentius a la inversió, ara cal posar els
instruments perquè pugui ser aprofitat també per petites i
mitjanes empreses.
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Pas a la Direcció General d’Innovació i Recerca. Els
pressuposts del 2017, com he dit abans, suposen un important
increment, del 14%. Les tasques a realitzar amb aquest
increment sobretot aniran a implementar l’estratègia europea
d’especialització intel·ligent, la coneguda com el RIS3, que, a
més, estam en procés de modificar per incorporar les àrees
estratègiques del nou Pla de ciència, tecnologia, innovació i
emprenedoria de les Illes Balears el qual posa a l’abast del
Govern fons, també FEDER, fons europeus, amb especial
atenció a les actuacions que serveixin per incentivar la inversió
en R+D+I, empresarial, així com la incorporació de personal
investigador tant en els organismes públics de recerca com a tot
el teixit empresarial de les Illes Balears.

Al llarg d’aquest present exercici del 2016 ja hem
desenvolupat iniciatives, per exemple els doctorats industrials
que han permès a les empreses incorporar personal investigador
en formació, i ara donarem continuïtat a les actuacions
previstes en el Pla de ciència i tecnologia, a les activitats per a
la reincorporació al sistema de ciència d’una nova fundació, de
la qual parlaré un poquet més endavant, que serà l’Institut de
Recerca de les Illes Balears, ens plantejam, per tant, en el 2017
aquest nou institut, que ha de donar resposta a una de les
reivindicacions històriques dels organismes públics
d’investigació i que ens permetrà captar i retenir investigadors
d’alt nivell, tal com funcionen en aquests moments a l’Institut
de Recerca de Catalunya o a l’Ikerbasc del País Basc.

L’increment pressupostari també el traslladarem als
pressuposts de la Fundació BIT per reforçar la tasca
incentivadora de crear i desenvolupar empreses innovadores, a
desenvolupar en el Parc BIT de Mallorca, també al
desenvolupament del Centre BIT de Menorca i a la definició
del marc d’actuació del futur Centre BIT d’Eivissa.

La Direcció General d’Innovació i Recerca, a través del
Servei de Recerca i Desenvolupament, com he dit, elaborarà
l’esborrany del nou Pla de ciència i tecnologia; pensau que el
2017 acaba la vigència de l’actual Pla de ciència i tecnologia i
innovació, que anava del 2013 al 2017. Hem de fer avaluació
de les actuacions que s’han realitzat des de l’any 2013 i veure
quins han estat els motius pels quals hi ha una sèrie
d’actuacions que no s’han executat, i no podem repetir errors;
el Pla de ciència actual en alguns aspectes ha fallat i per tant ara
volem fer un pla de ciència per al pròxim període que
respongui a les necessitats reals i que sigui factible dur a terme.

En aquest sentit, també, des del Servei de Transferència,
d’Innovació, durem a terme una sèrie de convocatòries; així, la
convocatòria de projectes per a R+D+I a PIME, que tendrà
800.000 euros, convocatòria que publicarem el novembre del
2016 i s’executarà al llarg del 2017. En segon lloc, la factoria
d’innovació, amb 500.000 euros per promoure l’increment
d’empreses innovadores a les Illes Balears, amb el segell de
PIME innovadora del ministeri. La convocatòria per a clústers
del coneixement, que tendrà 300.000 euros. Les actuacions de
formació i impuls a la transferència de tecnologia, a través de
la Fundació Universitat Empresa, amb 80.000 euros, per a ajuts
a iniciatives empresarials que hagin sorgit des de la Universitat.
I, com he dit, el suport a la Fundació BIT, amb 1.550.000
euros, actualment, per al 2016, ha tengut 980.000 euros.

A més, el Servei de Recerca també durà actuacions de tres
grans blocs: incorporar i formar personal investigador,
convocatòries anuals per al 2017 de 2 milions d’euros;
promoció i investigació, 1,5 milions d’euros en convocatòries
competitives i en convocatòries de projectes col·laboratius, i 3
milions d’euros per a projectes propis. Dins aquests projectes
propis, destacar que seguirem amb el desenvolupament de la
xarxa d’estacions científiques; el 2017 es posarà en marxa
l’estació científica de Cabrera. La posada en marxa, com he dit
abans, de l’Institut de Recerca de les Illes Balears, demanda
històrica del sistema de ciència de les Illes Balears, institut que
servirà de paraigües a tots els instituts de recerca que fan feina
actualment a les Illes Balears per donar suport a la seva tasca
i per incrementar, incorporar i retenir talent investigador. I la
finalització, el 2017, del complex científic que es desenvolupa
al Parc BIT, que volem ja que el 2017 s’obri i que es pugui
dotar del mobiliari i l’equipament perquè aquest complex
científic de recerca i de desenvolupament sigui una realitat el
2017.

La Fundació BIT, com he dit abans, tendrà les accions,
sobretot, d’atracció de talent i empreses al Parc BIT; només en
el que duem en aquest any i mig ja s’ha incrementat un 17% les
empreses, sobretot de base tecnològica, que fan feina al Parc
BIT; impulsar el Centre BIT de Menorca, com he dit abans; el
suport a les empreses de base tecnològica, i la gestió de les TIC
per a organitzacions públiques. Hi haurà incentius, sobretot al
Parc BIT, per a inversions que puguin interessar a les empreses
acostar-se al Parc BIT de Mallorca, perquè sigui un centre
tecnològic de referència, amb atracció de talent tant local com
internacional, sobretot dirigit a les TIC en general i a les
empreses biomèdiques, on tenim ja una important presència.

L’impuls del Centre BIT de Menorca, com deia abans, ha
estat una realitat; ens vàrem trobar un Centre BIT que no
existia el 2015 i aquest juliol 2017 ja és una realitat, ja ha
començat a fer feina, ara evidentment hi hem de posar
iniciatives pròpies el 2016 i el 2017 disposarà d’un pressupost
de 175.000 euros. Hi haurà suport a empreses, 500.000 euros;
suport TIC a administracions públiques amb diversos
programes i també millorar, en aquest cas, des del nostre punt
de vista és fonamental, el personal de la Fundació BIT, amb
noves incorporacions per a nous projectes, i tenir en compte
també la intenció del Govern de millorar les condicions
laborals i retributives del personal i dels treballadors i
treballadores del Call Center de la Fundació BIT. Aquestes
treballadores, incomprensiblement, a dia d’avui no han rebut
les prestacions que els pertocaven durant anys i al llarg del
2017, per tant, farem l’esforç, econòmic perquè percebin el sou
que mereixen per la feina que fan.

Passarem a la Direcció General de Desenvolupament
Tecnològic. Les xifres: fibra òptica per a les zones blanques, és
a dir, les zones on aquest moment no arriba, pressupost de
842.000 euros; no Data Center per donar servei a les
administracions públiques, 1.200.000 euros; administració
electrònica, 1.150.000 euros. A més, l’increment d’un 20% del
pressupost destinat als serveis tecnològics del mateix govern,
en concret passam de 9,1 milions a 11 milions d’euros.

El Servei de Telecomunicacions, dividirem per serveis,
destaca el pressupost per a connexió per fibra òptica arreu del
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territori. Avui per avui les operadores de fibra òptica fan
desplegament a les zones rendibles, zones, per tant que, o
perquè tenen una massa de població important, tenen interès
econòmic. Això vol dir que deixam bona part dels municipis,
especialment sobretot d’Eivissa i de Mallorca fora cobertura.
No he d’explicar l’important que és tenir aquesta cobertura de
fibra òptica, no només per a ús particular o per a ús de les
escoles, o per a l’ús empresarial, és fonamental, i extenses
zones avui per avui del Pla de Mallorca no són en els plans
d’aquestes empreses -parlam de Sineu, Vilafranca, Petra,
Montuïri, Sant Joan, Algaida- o a Eivissa, on queden fora llocs
tan poblats com Sant Joan de Labritja o Es Cubells. Per tant,
des del Govern oferirem subvencions per finançar amb fons
FEDER amb la meitat del desplegament, el 50%, del
desplegament de fibra a totes aquestes zones anomenades
blanques, les que no tenen previst arribar-hi amb un
desplegament com a mínim de 30 megas en dos anys, i a la
convocatòria de subvencions hi haurà mecanismes per cobrir,
per tant, aquestes poblacions en general més petites; l’objectiu,
com dic, és aconseguir que qualsevol racó del territori de les
Illes Balears tengui connexions de baixa latència,
imprescindibles per treballar amb dades, i no oblidem que les
dades són el petroli d’aquest segle. Una indústria de la qual
nosaltres en podem ser protagonistes, perquè no necessitam
vaixells que arribin o parteixin o connexions aèries que arribin
o parteixin, les podem tenir a través d’aquesta fibra òptica i ens
permeten estar connectats no només al propi territori, no només
amb les Illes, no només amb l’Estat espanyol, sinó amb
qualsevol part del món, per tant fonamental per a aquesta
atracció de talent perquè qualcú que vulgui venir a fer feina a
les Illes Balears pugui disposar d’aquestes connexions per a des
d’aquí dissenyar, des d’aquí fer reunions, des d’aquí, en
definitiva, importar i exportar talent. Això pel que fa a
telecomunicacions.

Pel que fa a infraestructures, hem destinat 2 milions d’euros
a la construcció d’un Data Center, un CPD, per a totes les
administracions de les Illes Balears, parlam d’incorporar la
tecnologia digital, per tant, més avançada. En pocs anys aquests
data centers guardaran totes les dades, tant particulars com de
totes les empreses, i hem de tenir la capacitat de procés, hi hem
de ser, hem d’estar preparats i, evidentment, aquests data
centers són fonamentals dins aquest procés d’aposta per les
noves tecnologies, aposta per una economia més intel·ligent.
Aquest Data Center, com dic, de les administracions públiques
servirà, per tant, per reforçar infraestructures com les del Parc
BIT.

Per donar forma a aquest projecte, jo parl moltes vegades
del sol i dades, com a indústria complementària al turisme,
complementant el nostre model actual de sol i platja,
fonamental el sol i dades, aprofitar el nostre clima per atreure
talent també. És una vella aspiració, per tant, aquest Data
Center des de fa més de 12 anys, per primera vegada totes les
administracions ens posarem d’acord amb el que volem
construir, com, on i aquest Data Center, per tant, que
inauguram aquest any i que hi seguirem invertint durant el
2017, servirà de model i lideratge des del Govern.

I el tercer apartat és administració electrònica. El 2018
tenim l’obligació legal totes les administracions de funcionar
sense papers, octubre del 2018, funcionar sense papers. És un

repte que teníem evidentment quan vàrem arribar al Govern,
anava a dir, amb poca feina feta, amb zero feina feta; totes les
gestions s’han de poder fer per internet, hi ha d’haver
interoperabilitat, és a dir, el ciutadà no ha d’haver de presentar
documents que l’administració ja té, i hem d’oferir el màxim de
dades obertes. Tot plegat s’ha de fer amb programari lliure,
hem de mantenir la sobirania de les dades, això és fonamental,
les Illes Balears han de tenir la sobirania sobre les mateixes
dades; si no som capaços d’accedir a aquesta administració
electrònica pròpia ens ho faran per nosaltres, ens ho farà el
Govern de l’Estat i perdrem la sobirania d’aquestes dades i ens
ho controlaran i, per tant, és fonamental, fonamental, com dic,
garantir que ho gestionem nosaltres i que sigui a favor,
evidentment, dels interessos dels ciutadans. Per això habilitam
partides necessàries i suficients per al desenvolupament al llarg
del 2017 d’aquest projecte.

A la vegada, dins la Direcció General de Desenvolupament
Tecnològic, hi ha l’empresa Multimedia la qual, com sabeu,
s’encarrega de difondre els canals de televisió digital a totes les
poblacions on, avui per avui, no arriba aquest servei a les zones
fosques, que no poden accedir a aquests canals de televisió
digital. També difonem els múltiplex autonòmic a totes
aquestes poblacions que no tenen prou cobertura. També
continuam amb la reclamació al ministeri per recuperar més
espai per a la difusió de canals propis, sobretot en llengua
catalana. O els serveis de comunicacions també per als cossos
de seguretat i emergències, emprant la xarxa del Govern, la
xarxa TETRAIB, que està desplegada, i que s’ha convertit en
un eix fonamental avui per avui per a la coordinació de tots els
serveis de seguretat i d’emergències.

La xarxa TETRAIB, de fet, a partir del 2017, tendrà
inversions de 400.000 euros, a Inca, Esporles, Santa Eulària,
Alaior i Ses Salines. Així també, actuacions a Valldemossa,
Lluc, Puigpunyent, Sant Llorenç. També s’adherirà a la xarxa
de transport de Serveis Ferroviaris, 215.000 euros, i hi haurà
col·laboracions amb projectes de la Universitat i la Direcció
General de Tecnologia. Estan adherits a aquesta xarxa
ajuntaments de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de
Formentera, l’IBANAT, el 061, Bombers, Creu Roja, Direcció
General d’Interior, Emergències, etc. A més que anirem
incorporant al llarg del 2017 la Policia Local de Palma i el Cos
de Bombers del Consell Insular de Mallorca.

Com sabeu, també, a més, Multimedia, el 2017, canviarà de
societat anònima a entitat pública empresarial de
Telecomunicacions i Innovacions de les Illes Balears perquè,
entre d’altres coses, aquest nom, d’entitat de
Telecomunicacions i d’Innovació de les Illes Balears respon
realment als objectius reals de l’empresa.

I passam a la Direcció General de Turisme. Com he dit
aquí, presentam aquest Pla d’equilibri turístic, des de
Vicepresidència volem coordinar un pla transversal de mesures
per a l’equilibri i l’activitat turística que, com he dit, necessita
mesures que posin en marxa totes les administracions, d’acord
amb els seus àmbits competencials, consells insulars,
ajuntaments, Govern de l’Estat, i que de les àrees del Govern
abasta les àrees de Turisme, de Medi Ambient, d’Hisenda, de
Treball i de Territori i Energia. L’objectiu, com he dit abans, és
que, a més que treballam per allargar la temporada turística, per
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fomentar el turisme d’hivern i de primavera, no he d’explicar
els beneficis laborals i d’estabilitat que això du, també a la
vegada duguem a terme mesures que incideixin en els fluxos
turístics, moderant el pics de l’estiu, mitigant els efectes de la
pressió humana derivada de la massificació turística, millorant
la gestió dels recursos. En definitiva, es tracta de reorientar el
model turístic cap a la qualitat, cap a la sostenibilitat i no un
model basat en la quantitat, en la massificació o en
l’exclusivitat del producte de sol i platja.

El pla inclou mesures bona part de les quals ja hem
començat a aplicar dins el 2016 i d’altres que està previst posar
en marxa al llarg del 2017; també he de dir que aquestes
mesures, com he dit abans, s’han de complementar amb
actuacions d’altres administracions i que, evidentment, també
hi ha moltes actuacions exògenes, externes, de vegades de
fluxos turístics que no depenen directament de nosaltres, o de
polítiques que venen directament de la Unió Europea on
nosaltres, evidentment, no hi podrem accedir o no en podrem
dependre. Es tracta de mesures que, en principi, algunes a curt
termini, però que esperam que puguin tenir efectes a mig i a
llarg termini, pensades, per tant, per fer front a les tendències
estructurals del sector turístic i que, en tot cas, s’hauran d’anar
revisant. Jo ara exposaré inicialment a què consisteixen, però
evidentment les hem d’anar adaptant a la realitat canviant, a
l’evolució global de totes aquestes tendències.

Perdonau, però la meva veu aquests dies de canvi de temps
no es troba en les millors condicions.

Bé, hi ha quatre tipus d’accions: la primera, són accions que
incideixen en els fluxos turístics per moderar la pressió humana
a l’estiu. Parlam, com he dit, d’eines algunes ja posades en
marxa, i d’altres que posarem en marxa el 2017, dins aquestes,
en primer lloc, l’Impost de turisme sostenible que hem dut a
terme conjuntament en el Govern Hisenda i Turisme, és una
eina que serveix per compensar les externalitats del turisme
durant l’estiu, i que també s’ha de dir que avui per avui els
fluxos turístics tenen una baixa elasticitat preu, és a dir, el preu
es demostra que no acaba de ser un tema determinant a l’hora
de prendre la decisió, s’ha demostrat amb les pujades hoteleres
d’entre el 10 i el 20%, però és vera que els estudis marc, els
estudis et diuen que un impost d’aquest tipus podria baixar
lleugerament entre un 0,4 i un 0,8 el nombre de visitants, sobre
a l’estiu que és quan la tarifa és més alta. Però, com sabem
també, aquesta qüestió no ha tengut cap efecte pràctic aquest
estiu, ni és previsible que el tengui l’estiu que ve, perquè
evidentment la situació és molt diferent. Com sabeu, està
implantat des del 2016 i ara tendrem, evidentment també, tots
els doblers que s’invertiran al llarg dels pròxims anys, no
pensem només en la recaptació del 2016, sinó del 2017, 2018,
perquè ha vengut per quedar-se.

En segon lloc, dins aquests tipus d’accions, tendríem la
regulació del lloguer turístic en el qual treballam; primer, la
feina del Govern i consells insulars, però llavors la feina que el
Parlament tendrà per acabar d’aprovar la llei. Per tant, sense
tancar els ulls a la demanda existent, regularem el que
s’anomena avui per avui com a lloguer turístic en habitatges,
però mantenint el sostre de places que ja existeix a cada illa des
de fa anys per no créixer més a l’estiu. La previsió és que la

tramitació parlamentària pugui ser al llarg del pròxim període
de sessions.

La promoció turística, com sabeu, l’enfocam només a
l’oferta d’hivern i primavera, en aquest sentit coordinadament
des del Govern i des dels consells insulars. Es tracta de donar
a conèixer l’oferta d’hivern entre els que la visiten durant
l’estiu, per tal de desplaçar-ne la visita, i, sobretot, sobretot,
avui per avui, més que treballar en promoció, hem de treballar
en creació de producte i creació de producte d’hivern, perquè
es pugui promocionar i aconseguir per tant aquesta
sostenibilitat econòmica, contractes i llocs de feina durant
l’hivern.

Un altre punt dins aquestes accions, seria la Comissió de
Creuers, Comissió de Creuers que està creada, formada pel
Govern, per l’Ajuntament de Palma, per l’Autoritat Portuària
i per les navilieres. Ja hem tengut les primeres trobades
d’aquest organisme i l’objectiu és planificar l’arribada de
creuers per tal d’equilibrar-la i evitar els dies punta.

Una altra de les accions que hem fet és el Decret Llei de
mesures urgents en matèria de territori, que es va aprovar el
gener del 2016, que va establir una moratòria per impedir el
creixement descontrolat dels establiments turístics i que,
evidentment, tendrà efectes els pròxims mesos i anys.

Un altre punt fonamental dins aquest apartat seria obtenir la
cogestió aeroportuària, per tant és una reivindicació en aquest
cas davant el Govern de l’Estat, reclamar la cogestió
aeroportuària, és un dels punts contemplats en els acords pel
canvi. Evidentment, esperam la conformació d’aquest nou
govern espanyol per poder avançar en aquest canvi, tot i que ja
hi ha algunes informacions periodístiques que apunten que el
que el Govern espanyol vol fer és continuar privatitzant encara
més AENA, cosa que xoca, per tant, amb aquesta cogestió
aeroportuària. Pensau que per a nosaltres, com a govern, és
fonamental participar en la política de taxes aeroportuàries o
participar en la regulació dels slots aeroportuaris que marquen,
evidentment, quants vols poden entrar a l’estiu.

Són un bloc d’accions, les que incideixen en la mitigació
dels efectes de la pressió humana i en millorar la gestió dels
recursos naturals. Aquí entrarien el Pla de sequera i mesures
d’estalvi d’aigua que es duen a terme des de Medi Ambient.
Començarà la tramitació en breu d’aquest Pla de sequera, la
idea és que estigui en vigor el pròxim estiu, incloent mesures
d’estalvi d’aigua, de sensibilització, etc. Aquí també hi haurà
campanyes de conscienciació d’estalvi d’aigua, adreçades al
sector turístic i a la població en general. També hi haurà
seguiment d’indicadors de sequera, actualització continuada de
dades, campanya de controls dels grans consumidors d’aigua.
Llavors, també dins aquestes accions, hi haurà la tramitació de
la llei de canvi climàtic que liderarà la Direcció General
d’Energia i que preveu mesures per evitar els efectes del canvi
climàtic que, entre d’altres sectors, sobretot ha d’implicar el
sector turístic.

Llavors hi ha un altre conjunt d’accions dins aquest grup,
que són les mesures per millorar l’eficiència energètica a les
zones turístiques, això ho liderarà sobretot la Conselleria de
Territori; aquí hi entren des de la instal·lació de plaques solars
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per empreses, hi haurà, el 2017, 200.000 euros, sobretot s’hi
han adherit empreses del sector turístic; instal·lacions també de
punts de recàrrega públics en convenis amb ajuntaments per a
vehicles elèctrics; promoció, en general, del vehicle elèctric,
sobretot en el sector dels rent a cars, i també entrarà aquí la
millora de recursos en general que es fa des dels agents de
Medi Ambient i que, evidentment, ha explicat amb profunditat
el conseller Vicenç Vidal, a la compareixença anterior de Medi
Ambient.

També dins aquest apartat d’accions per mitigar els efectes
de la pressió humana, hi ha el decret de preservació de la
posidònia, que liderarà també Medi Ambient, que es troba en
procés d’elaboració, que ajudarà, entre d’altres, a regular els
fondeigs que puguin tenir impacte en l’ecosistema marí. També
hi haurà operatius de vigilància en espais naturals, per tant des
del Govern incrementarem els recursos humans en vigilància i
en control d’espais naturals. I concretament les prioritats de
vigilància en aquests espais naturals protegits seran el control
de les activitats de party boats en els espais naturals protegits;
control d’accessos, aquí hi haurà també, per tant, regulació
d’aparcaments, regulació d’acampades, etc.; control de
fondeigs i protecció de la posidònia. I dins aquest paquet de
mesures d’aquest segon punt, també hi haurà la reclamació de
les competències de la gestió del litoral que, avui per avui,
recau en el Govern de l’Estat, una gestió del litoral que
l’Estatut d’Autonomia recull que sigui competència pròpia de
les Illes Balears i que és una reclamació que recentment han
aprovat també els grups parlamentaris en el Parlament de les
Illes Balears.

Un tercer paquet d’accions són les que incideixen en la
millora de la qualitat i de la sostenibilitat socioeconòmica del
turisme. Aquí hi haurà diverses accions: la primera, la reforma
de la Llei turística, una vegada més implica el Govern i també
el Parlament, perquè finalment és el Parlament qui aprova la
reforma de la Llei turística, sobretot orientada a millorar la
qualitat de l’oferta: regulació del tot inclòs, millora dels criteris
de qualitat per a l’increment de categories d’establiments
turístics, en definitiva, avançar cap a un model turístic que
s’orienti a la qualitat i no a la quantitat, hauria de ser aprovada
o ha de ser aprovada al llarg del 2017.

Aquí també tenim la campanya d’Inspecció de Treball per
la qualitat de l’ocupació que lidera la Conselleria de Treball, hi
ha campanyes d’estiu de lluita contra la precarietat i explotació
laboral per la qualitat de l’ocupació, hi ha hagut campanyes els
estius del 2015 i del 2016, i hi haurà una nova campanya l’estiu
del 2017.

Llavors també tenim les campanyes d’inspecció turística per
controlar la qualitat de l’oferta turística. Aquestes les fan els
consells insulars a cada un dels territoris, Menorca, Eivissa i
Formentera, i el Govern, en aquest cas a Mallorca, que és on té
les competències d’ordenació turística. L’objectiu és el control
de la qualitat de l’oferta turística i la lluita contra l’oferta
ilAlegal. De fet, aquest estiu, per primera vegada, enguany, s’ha
posat en marxa un pla d’inspecció, sí, efectivament, a les Illes
Balears, no havíem tengut mai un pla d’inspecció turística,
encara que sigui mal de creure, aquest pla d’inspecció volem
ampliar-lo de cara a la temporada 2017 amb els objectius de

combatre oferta ilAlegal i assegurar que tothom compleixi la
normativa.

Finalment, també, accions dins aquest apartat de millora de
la qualitat i la sostenibilitat tendrem l’elaboració dels PIAT per
ordenar les àrees turístiques que corresponen als consells
insulars. Com ja sabeu, tenim en marxa el 2017, que estam
elaborant conjuntament Govern i Consell de Mallorca, el PIAT
de Mallorca. 

El quart apartat són els estudis per analitzar la sostenibilitat
de l’actual model i que aquests estudis ens permetin plantejar
les futures línies d’actuació. En definitiva, els estudis no han de
quedar en un calaix sinó que totes i cada una de les accions
estratègiques que ens plantegem a mig i a llarg termini tenguin
en compte els resultats d’aquests estudis. Els que ja hem
elaborat... bé, primer, tenim unes jornades de reflexió que feim
al llarg d’octubre, novembre i desembre amb experts de
diferents àmbits que estan desenvolupant l’estratègia de
creixement basada en aquest nou enfocament de la sostenibilitat
i tenim tota una sèrie d’estudis que ja estan o elaborats o
encomanats al llarg de 2016-2017.

L’estudi d’indicadors de sostenibilitat que, com he dit
abans, després ens ha de servir per prendre cada una de les
accions, avui per avui, per exemple, Andalusia no pren cap
decisió de planificació turística sense tenir en compte els
estudis de sostenibilitat que prèviament ha fet. Ja treballam en
aquest sentit.

El compte satèlAlit de turisme, que estam elaborant
conjuntament ATB i IBESTAT, que també ens ha de servir per
prendre les decisions econòmiques; les projeccions de l’índex
de pressió humana, que han estat publicades i que es van
publicant reiteradament, i l’estudi de vulnerabilitat del canvi
climàtic sobre les Illes, en el qual el turisme serà un dels sectors
claus a estudiar. En breu es podran publicar resultats d’aquest
estudi que s’està liderant des de la Direcció General d’Energia.

Bé, com he dit abans, la Direcció General de Turisme
sobretot el 2017 durà a terme un major control sobre
l’intrusisme en el sector del lloguer de vacances. El pròxim pla
d’inspecció de 2017 tendrà un enfocament, així com el del
2016 ha tengut un enfocament sobretot sobre el tot inclòs, el
del 2017 serà sobre el sector de lloguer de vacances.
Incrementarem l’oferta d’habitatge per a lloguer de llarga
durada. Fomentarem, en definitiva, per tant, les campanyes
d’inspecció per reduir l’oferta ilAlegal d’aquest sector.
Fomentarem, també, una major cooperació entre
administracions amb la signatura de convenis per intercanviar
de manera ràpida i àgil informació per detectar oferta ilAlegal;
com sabeu com que la inspecció està en mans també dels
consells insulars és fonamental a més de la cooperació
lògicament amb hisenda, tant hisenda pròpia, ATIB ,com amb
hisenda estatal, AEAT, que ja hem començat a fer, eh?,
cooperació que ja hem començat. Agilitarem els tràmits
administratius de forma telemàtica i duré a terme, a més, una
reubicació en un únic edifici tots els serveis que des de turisme
es fan actualment als ciutadà per atendre millor la ciutadania. 

Des de l’ATB els objectius seran sobretot millorar el
repartiment de la riquesa derivada de l’activitat turística ajudant
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a crear més i millors productes turístics, com deia abans, tenint
especial cura en els municipis d’interior. Contribuirem en el
turisme d’hivern sobretot, per tant, convenis tant amb públics
com amb privats d’activitats i productes desestacionalitzadors.
Només es dóna suport a activitats i productes d’hivern. Només
es promocionen les Balears per a l’hivern. I cream una línia de
generació de turisme d’interior amb el nom de “Com a ca
nostra, enlloc”.

També l’objectiu serà ser més eficient fent servir el Big
Data per fer una promoció molt més selectiva i dirigir-nos als
públics més interessats per fer augmentar la despesa mitjana del
turista. Si volen llavors els puc donar un major detall del
pressupost de l’ATB de 2017.

Vull dir també, dins turisme, que una de les novetats és que
milloram i racionalitzam les taxes de turisme per al 2017. Avui
per avui, per exemple, en l’apartat d’habitatge turístic de
vacances surt molt barat, sobretot amb relació als preus que es
cobren en aquests moments per donar-se d’alta un habitatge de
vacances a Eivissa o a Formentera. Per tant, es millorarà aquest
sistema actualment, es creen noves categories i es crea, per tant,
un nou apartat d’habitatge turístic de vacances i, per tant, la
taxa que avui per avui el 2016 és de 24 euros per plaça avui, en
el 2017, s’incrementa a 35 euros per plaça, però amb un mínim
de 315 euros. Creim que estam parlant d’una activitat molt
lucrativa, molt. Per tant, consideràvem que els preus s’havien
d’adequar, lògicament. Per tant, aquest mínim de 315 euros de
taxa per donar-se d’alta és el mínim que crec que s’havia de fer. 

S’estableixen bonificacions a partir de les vint places de les
categories d’allotjaments, una nova bonificació en aquest sentit.
Es lleva la taxa per tancament d’establiments, avui per avui
quan un establiment tanca s’ha de donar de baixa en el nostre
registre per tenir constància que ja aquesta activitat no existeix,
però es feia pagar; clar, si un es dóna de baixa i a més li fan
pagar... es lleva la taxa, dones de baixa. A nosaltres ens
interessa saber que ja no faràs l’activitat i, a més, no et
cobrarem. Com a mínim un incentiu que tenguem les dades al
dia. El mateix per a totes les activitats, no només per a hotels
sinó per a les activitats d’entreteniment, recreatives, per a
lloguer de vehicles sense conductor, etc. També hi haurà una
nova taxa per a l’activitat d’entreteniment i restauració en
embarcacions, per obertura de l’activitat, i bàsicament això.

Bé, dins la part turística, lògicament, hem de dir la gran
bona notícia que el 2017, a la fi, a la fi, després de reiterats, de
reiterats concursos al llarg de la passada legislatura, el 2017
s’obrirà el Palau de Congressos de Palma. Després de més de
100 milions d’euros que ens hi hem gastat tots els ciutadans i
ciutadanes de les Illes Balears a la fi es podrà veure una
reversió, a més, millorant evidentment ostensiblement en aquest
cas la reversió que tendran els ciutadans de les Illes Balears
amb l’adjudicació de l’explotació de tot el complex a partir de
2017, com sabeu i, per tant, com a mínim si tenim aquesta
infraestructura que li traguem el màxim rendiment possible. Per
tant, aquesta bona notícia, com dic, que el 2017 s’obrirà el
Palau de Congressos.

En tot cas, si hi ha més preguntes jo la meva veu ja no dóna
per mes. Si ara mentre intervenen podran vostès, em podran
permetre que la meva gargamella descansi i si ha preguntes de

coses que no hagi dit, que me n’he deixades moltes, ja els
contestaré. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Procedeix ara la suspensió de la sessió per un temps màxim
de quaranta-cinc 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. 

Molt bé, idò, continuam. 

Per tal de formular preguntes o observacions tot seguit es
procedeix a les intervencions dels grups parlamentaris. El Sr.
Vicepresident i Conseller d’Innovació, Recerca i Turisme
contestarà individualment o en global? Global, contestarà
global. Té la paraula el Sr. Gijón, del Grup Parlamentari
Popular. 

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Gracias, Sra. Presidenta. Sr. Vicepresidente, es evidente que
usted disfruta más bien poco con el turismo y mucho con las
otras áreas, lo cual está bien, aunque estaría mucho mejor si el
peso del turismo en nuestras islas fuera el que, a tenor de lo que
se le escucha, usted refleja. Y la realidad es que no es así. 

Empezaré con el mismo... con el mismo orden con el que
usted ha comentado los temas. Hay una cosa que me llama la
atención y es que ya es el segundo año que usted viene aquí
diciendo que van a transformar el modelo económico, y está
muy bien y ojalá lo consiga, pero cuando uno mira los
presupuestos se da cuenta que lo dicen por decir, porque ha
puesto como ejemplo que la Direcció General d’Innovació i
Recerca aumenta un 14%, que dicho así suena fantástico, pero
la realidad es que tiene 13,6 millones de euros de presupuesto,
lo cual representa un 0,3% del presupuesto de la comunidad.
No parece que esa sea una cifra suficiente como para modificar
o para intentar transformar el modelo económico, que ya le
digo yo que estaría muy bien si lo consiguiera. Aunque
tampoco queda claro en que consiste esa transformación del
modelo económico. Está muy bien hablar de sol y datos, como
ha dicho usted, queda muy bien, está muy bien pensar que la
gente va a venir aquí a trabajar desde su ordenador porque
tenemos un clima fantástico y una calidad de vida... buenísima,
pero aparte de poner fibra óptica supongo yo que habrá que
hacer algo más y no lo estoy diciendo como una crítica, lo
digo... ojalá se pudiera conseguir eso, es decir, creo que en esto
estaríamos de acuerdo todos los grupos políticos porque todo
lo que sea reducir el peso del sector turístico en sí mismo
siempre será bueno porque al final tendrás... de otros sectores
para tirar cuando el sector turístico no funcione que en algún
momento puede darse el caso. 

Por tanto, no lo digo como crítica, pero sí me llama la
atención porque es el segundo año, pero no hemos visto que
esta transformación ni siquiera se haya iniciado más allá de
poner las partidas en el presupuesto, que se lo reconozco, la
realidad es que no... el peso del sector turístico sigue siendo
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incluso mayor que el del año pasado. Por tanto, algo no se ha
hecho bien y supongo que eso debería hacer reflexionar porque
aparte de hablar algo más se tendría que hacer.

Ha dicho usted que el Centro Balears Europa... han podido
justificar prácticamente el 30% del 2007 al 2013, lo cual
también está muy bien, le doy la enhorabuena y usted ha tenido
más suerte que nosotros, yo por ejemplo no pude justificar el
dinero que se gastó en la pasada legislatura en el Consorcio de
la Playa de Palma porque se había gastado el dinero en
inversiones que ni siquiera se contemplaban en los estatutos.
Por tanto, ya va bien que usted al menos haya podido
justificarlo. 

A veces cuando le oigo..., lo dice además con una especial
vehemencia, parece que el turismo y la conselleria han
empezado a funcionar cuando ha llegado usted, no había plan
de inspección, no había temas informáticos, no había temas
tecnológicos, bueno, no sé qué es lo que se ha podido hacer y
cómo hemos podido llegar hasta aquí hasta que usted ha estado
al frente de la conselleria, lo cual también está muy bien.

No he escuchado, supongo que lo dirá más adelante, toda la
parte del consorcio de plazas, toda la parte de proyectos que sí
son interesantes y que me gustaría saber, por lo menos me
gustaría que me dijera lo que se ha hecho durante el 2016 y
cuál es la previsión que hay en el 2017 porque haciendo una
lectura de la comparativa de 2016-2017 prácticamente el 90%
de los proyectos son exactamente los mismos, por lo tanto, o no
se ha empezado en el 2016 o se ha empezado pero no al ritmo
que uno pensaría que se pueden hacer y es un dinero que está
ahí, es un dinero que se podría utilizar. Entonces, me gustaría
que nos diera alguna información al respecto.

En cuanto a la Fundación Bit me gustaría que me indicara,
si es tan amable, hay una serie de partidas que no hemos
llegado a entender, hay un incremento de los gastos del 31% y
con la explicación que se da en la memoria no parece
suficiente, en concreto se pasa... los gastos de servicios
generales de 514.000 euros a prácticamente el doble,
1.027.000, me gustaría saber para qué es, y luego la partida de
altres que pasa de 92.000 euros a 438.000 euros, que es una
cantidad suficientemente importante como para saber a qué se
debe.

También me llama la atención que la partida de becas a
estudiantes universitarios o recién titulados se haya reducido un
3%, no parece habitual, ni normal ni lógico en un gobierno que
parece que tanto apuesta por la formación que en este caso y
por las becas se haya reducido un 3% y me gustaría que me lo
explicara.

También me gustaría que me explicara por qué se reduce el
presupuesto de ingresos en más de un 3% pasando de
10.200.000 euros a 9.800.000, cuando después de haberle
escuchado a usted parece que toda su conselleria iba a girar
entorno a toda esta parte tecnológica de innovació, de recerca
y demás. Me gustaría que me explicara, si es tan amable, a qué
se deben esos temas.

Luego hay una cosa también que me llama la atención, no
sé si es... no sé si es que ha habido un despiste o es que se deja

para más adelante, pero, si no recuerdo mal, hace escasamente
un par de meses la presidenta Sra. Armengol anunciaba que
todos los consells insulars tendrían... bueno, consells insulars
que no la tienen que es el caso de Ibiza, tendría la promoción
turística en el año 2017 y no he escuchado nada en referencia
a esto, lo cual también me llama la atención porque, teniendo
en cuenta que el presupuesto global ha aumentado
prácticamente un 10%, justamente la promoción turística se ve
reducida y no parece normal ni lógico que una de las quejas de
todos estos años de los consejos insulares ha sido que si se
tiene que hacer cargo de la promoción turística se haga con las
debidas partidas y no veo que en estos presupuestos esté
contemplada esta cesión de la promoción turística. Me gustaría
que me explicara si esto es así o si la presidenta adelantó algo
que no está... que no tienen ustedes previsto.

En cuanto a la promoción turística, ha dicho -y corríjame si
me equivoco- que la intención que tiene es promocionar única
y exclusivamente las Islas Baleares en la parte de mercado de
invierno, lo cual... bueno, es una opción, va... desde luego es
coherente con lo que ustedes están diciendo, están llegando
muchos turistas en verano, lo que no es coherente en ese caso,
y me gustaría que me lo explicara, es si sólo se van a
promocionar las Islas Baleares en los mercados de invierno no
tiene mucho sentido que estemos presentes en mercados que
son especialmente de promoción del turismo fundamentalmente
de sol y playa como es el caso de la Word Travel Market, la
ITB i Fitur donde... de forma absolutamente abrumadora lo que
se vende allí es justamente sol y playa. 

Estaría bien si de verdad lo que pretenden es promocionar
los productos de invierno que se centraran en aquellas ferias o
en aquellos eventos que efectivamente van a promocionar el
turismo de invierno, lo que pasa es que para que eso se pudiera
realizar tendríamos que trabajar muchísimo mejor el tema de la
conectividad, y el tema de la conectividad -y en eso estoy de
acuerdo con usted- difícilmente se va a poder lograr si no
tenemos una coparticipación en la gestión del aeropuerto, no
para lo que usted pretende, que es para poner trabas para que
los aviones vengan en verano, sino para dar facilidades para
que los aviones puedan venir en los meses de invierno. 

Entonces, me gustaría que me explicara qué sentido tiene
asistir a todas estas ferias cuando todos nuestros competidores
están vendiendo el sol y playa, nosotros intentar vender algo,
es como si en una tienda de ropa intentas vender en verano el
producto de invierno, a lo mejor somos muy innovadores y a lo
mejor se puede hacer, no digo que no, pero me gustaría que al
menos me lo explicara porque no tiene mucha coherencia.

No parece tampoco normal, ni siquiera incluso pensando de
la manera que ustedes piensan, de que sobran turistas, que se
recorte la promoción turística, ni siquiera sobrando turistas...,
pero esto es una cuestión yo diría el abc de la gestión
empresarial y en este caso de la gestión de la imagen,
convendría en unos presupuestos que además están creciendo
no recortar en promoción turística como están haciendo ustedes
y si realmente lo que quieren es promocionar invierno, bueno,
pues dediquen esa promoción al invierno, a otras temporadas
o a otros productos que en eso estamos de acuerdo, la
promoción de los productos está muy bien... que por cierto
también me gustaría, si luego puede, que desgranara cuáles son
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los porcentajes porque aquí habla en el presupuesto de la ATB
de una serie de productos que es coste y litoral, (...), naturaleza,
cultura, gastronomía, cicloturismo, naútica, golf, ocio, salud...
urbà i accessibilitat

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Gijón, el seu temps s’ha exhaurit, ja han passat els deu
minuts.

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Si que hablo rápido. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Aguilera del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bona tarda o ja quasi bona
nit, Sr. Biel i tot el seu equip que una vegada més ens visiten a
explicar els pressupostos de la seva conselleria.

Jo he seguit molt atentament, ha donat moltíssima
informació, jo inicialment li traslladaré diferents qüestions que
havia preparat i després aniré a la seva exposició respecte
d’això, hi vaig directament.

Justament ho ha comentat l’anterior portaveu, ja s’havia
comentat, el traspàs de competències en la promoció turística
als consells, no estava decidit per a 2007?, què passa ara
respecte d’això?

En aquest sentit també és obvi que el únic consell que té ara
mateix aquesta competència, el d’Eivissa reclama, com tothom
sap, una millora de dotació, també voldria saber aquest
element.

He de dir, abans de res, en contra del Sr. Gijón, que
nosaltres ens alegrem de veure en aquest pressupost una
reducció en la promoció turística; per què?, perquè tenim un
excés de demanda al respecte, i sobretot especialment a l’estiu.
Per tant, veient l’actual situació geopolítica és obvi que el
2017-2018 continuarem tenint més i més persones, i per tant
tenim, almenys des de Podem, alguns inconvenients davant
aquesta allau de gent en determinats moments, i per tant ens
preocupa moltíssim i ja ho hem comentat, sobre la saturació.

Important, i això ja li ho transmès directament a vostè i a la
seva directora general, tema inspecció de turisme. Ja he
denunciat públicament que actualment només tenim una
persona i mitja que es dedica a sancionar expedients dins el
Govern, i una persona sancionadora en el Consell d’Eivissa.
Quan serà l’increment en persones, tant d’inspectors com
sancionadors, l’any següent?, quants recursos econòmics
destinarà? Sobretot ho enllaço amb la qüestió que ha comentat;
portem ja molts de mesos esperant aquest segon esborrany
sobre el lloguer plurifamiliar i, clar, personalment i des de
Podem ens preocupa, veient la previsió de volum de treball que
comportarà aquesta modificació de la Llei de turisme, que vol

regular el lloguer turístic, amb quant de personal i recursos es
dotarà? És obvi que és insuficient, per tant pensem que és
necessari saber quantes persones i quants de doblers.

Seguim amb el tema de turisme, i concretament sobre
l’ATB. Miri, Sr. Biel, i això també ho hem comentat, em
sembla, alguna vegada, si volem traslladar la promoció als
consells, per tant aquest organisme hauria de desaparèixer, o els
diferents consells haurien d’assumir tota la tasca, que ja vostè
em dirà, i el seu equip, que fan altres tasques, que no fan
directament o que no poden fer els consells, però pensem que
tenir... i especialment la queixa és que tot el personal -i això ho
sap perfectament vostè- és aquí a Mallorca, per tant no
existeixen Menorca, Eivissa i Formentera sobre el tema de
l’ATB, i per tant reclamem, si continua aquesta entitat, que
realment es dotin els recursos necessaris, i vostè ha parlat de
dades de big data i que, bé, després enllaçaré sobre el nou
model econòmic (...), però bé... Per tant nosaltres demanem
sobre l’ATB, sobre el seu pressupost, que són 20 milions
d’euros. Per tant això a veure quina solució hi donam.

També una qüestió molt tècnica que m’imagín..., potser a la
consellera Cladera li ho han demanat, però, clar, ha sortit en
premsa que es modificaran els mòduls a l’impost turístic;
podria dir exactament aquesta modificació tècnica?, com
revertirà econòmicament aquesta modificació?, quin increment
suposarà? També una qüestió que voldria traslladar al seu
equip, sobre el tema de la recaptació de l’impost sobre turisme
sostenible. Inicialment cap a quina conselleria van tots els
ingressos? Després com es farà el seu repartiment? Què es farà
amb el romanent, val? 

I després també he fer present a vostè i a la resta de diputats
i diputades que en el debat de l’estat de la comunitat es va
aprovar un grapat molt important de resolucions, concretament
(...) resolucions, i voldria resposta sobre la resolució 83, que
llegeixo textualment: “El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a fer les passes conduents al traspàs
dels recursos necessaris perquè el Consell Insular de Menorca
pugui assumir la competència en promoció turística”; a això he
fet referència anteriorment. I la 108, sobre exactament el
mateix, instar el Parlament a..., perdó, insta el Govern de les
Illes Balears a convocar de forma urgent la comissió mixta de
transferència de competències Govern-consells insulars, també
per al traspàs de promoció turística. Per tant té aquí un mandat
del Parlament al respecte sobre les competències.

Continuo molt ràpidament perquè el temps s’esgota. Tema
recerca, desenvolupament i innovació. Sr. Biel Barceló, estem
decebuts, perquè, com ja ha comentat el meu antecessor,
realment volem canviar el model econòmic? Quant suposa -i
després llegiré una resolució que té el Parlament-, realment
amb la quantitat que es destinarà per a l’any següent, que ens
apropem a la mitjana d’Espanya? Podem realment ser pioners
quan aquí a la nostra illa es tanquen fundacions o es fan fora
investigadors dels pocs organismes estatals que tenim en
investigació? O deixo estar aquí. Al final...

També volem apostar, vostè ho ha dit, per atreure talent.
Clar, volem atreure talent, investigadors, però tenim nins i
nines en barracons; no tenim ADSL, el Sr. Conseller va firmar
un conveni on es comprometia a fer arribar als centres
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educatius 100 megas!, 100 megas, mare meva! Jo no recordo,
quan donava classe d’economia a Sant Agustí o a Sant Llorenç,
que no podíem utilitzar per explicar les cotitzacions de borsa o
navegar per internet, consultar qualsevol qüestió; explicar
economia en els centres educatius o qualsevol cosa sense un
accés digne em sembla que tenim moltes coses a millorar, per
tant barracons, no tenim accés a internet, etc., etc., i realment
penso que s’ha d’invertir moltíssim més per canviar aquest
model. Per tant, bé, saber exactament quin percentatge, dels
4.668 milions que tenim de pressupost, es dedica, la quantitat
irrisòria idò volia saber exactament el percentatge.

Parc Bit. Bé, una altra vegada hem de venir de la resta
d’illes a reclamar qüestions que històricament venim reclamant:
infraestructures educatives, sanitàries, personal... Idò aquí el
Parc Bit d’Eivissa el 2017 serà una altra utopia, una altra
quimera. On són els 100.000 euros que per a enguany vàrem
aconseguir arrancar, després de lluitar molt en les
negociacions?, quants de doblers destinaran el 2017 a Eivissa?
Tenim Sa Coma; és obvi que estem a anys llum, si esperem que
triguin dos anys igual que han trigat per posar en marxa el Parc
Bit de Menorca, i estem a anys llum de tenir l’ínfima part del
que tenim aquí en el cas de Mallorca, del Parc Bit de Mallorca.
Per tant s’haurà d’invertir moltíssim a la resta d’illes, i ja deixo
Formentera perquè em sembla que és una excepció dins aquesta
qüestió.

Fons FEDER. Sr. Biel Barceló i el seu equip, aniran doblers
a finançar la facultat de medicina?, sí?, no?, quants? 

Més qüestions sobre el sector instrumental. A mi
personalment, i ho ha comentat també el Sr. Gijón, em
preocupa. Llegesc textualment i vostè ha anunciat ja que hi
haurà un canvi de nom, sembla ser, però bé, llegim en premsa
i volia que m’ho confirmés: “Dos nuevos organismos públicos,
Illenc i Telecomunicacions i Innovació de les Illes...”; en tenim
de nous, no? Des de Podem apostam per una optimització i una
reducció del sector instrumental. Què em pot dir al respecte?,
realment era necessari un canvi de..., de... -ai, ara no em surt la
paraula- ...de persona jurídica?, o realment hi ha altres
qüestions darrere? Voldríem una mica més d’informació al
respecte.

A més a més ha comentat si només serà pel tema
d’emergències o té un caràcter més general, perquè pensem que
si només dóna un servei a emergències dependria d’Interior...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Aguilera, el seu temps s’ha exhaurit.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Doni’m 30 segons.

LA SRA. PRESIDENTA:

No.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Bé, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Reus, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, presidenta. Intentaré... intentaré no allargar-me
molt, sobretot per l’hora que és.

En primer lloc volem donar la benvinguda al vicepresident
i al seu equip. Seguint un poc l’ordre, li volem donar
l’enhorabona també per la gestió que s’està fent dels fons
FEDER. Els fons FEDER també s’ha de dir que són uns fons
que tenen la seva complexitat, de cada vegada més, pels
requisits de la Unió Europea i que també de vegades
pressupostàriament poden ser una arma de doble tall els fons
FEDER, perquè sent les Illes Balears una zona..., crec que es
diu objectiu 2 o objectiu 3, ara no ho record exactament, però
que el finançament del fons FEDER és el 50% i, per tant,
sempre que s’aprova finançament, sempre implica que s’ha
d’afegir un 50% que ha de sortir de les Illes Balears, sigui del
pressupost del Govern de les Illes Balears, o sigui
d’ajuntaments, consells, etc. Per tant, crec que és important la
feina que es fa..., que els fons que es reben estiguin alienats
també amb les finalitats que ha esmentat el vicepresident,
d’innovació, de medi ambient, de formació, perquè clar són
doblers..., que vengui una subvenció de FEDER amb una
finalitat que no interessa, és perjudicial perquè després per
obtenir aquest fons, s’ha de destinar un 50% de fons propis per
treure això endavant. Per tant, crec que és interessant.

Una pregunta que tal vegada està un poc fora de l’àmbit,
però no sé quin mecanisme hi ha, si s’ha estudiat o pot ser
viable, quin és el nivell d’Europa allà on es defineixen les
diferents regions l’objectiu que és..., si seria viable que les Illes
Balears passessin a ser un objectiu més prioritari, per tant,
passéssim a tenir el 75%, com tenen altres regions d’Espanya,
en lloc del 50%. No sé si això és viable, però seria interessant
perquè altres regions tenen un 75% i això vol dir que quan
reben un finançament europeu, només han d’aportar el 25.

Creim important també l’aposta que fa per l’administració
electrònica. Aquí hem de recordar que l’administració
electrònica no és un tema tampoc que hagi sorgit en la
legislació actual. La Llei de 2007, d’accés electrònic dels
ciutadans als serveis públics, ja l’any 2007 avançava en aquests
temes d’administració electrònica, però bé, amb aquestes coses
de les lleis dins el món jurídic, dins el món de secretaris
d’ajuntaments i dins el món dels advocats, sempre hi ha hagut
com una espècie de distinció entre lleis maria i lleis importants.
I aquesta llei d’accés dels ciutadans als serveis públics, per
desgràcia, no es va tenir prou en compte. I en canvi ara que
s’ha modificat la Llei 30/92, que és la Llei de procediment
administratiu comú i règim jurídic, que s’ha dividit en la Llei
39 i la Llei 40, crec que dins el món jurídic s’ha agafat més
seriosament aquest tema i crec que és important l’aposta que es
fa, en aquest cas amb un augment del 20% per impulsar
l’administració electrònica.

Respecte la junta rectora, comentava el Sr. Gijón, he de dir
que he vist en el BOIB la convocatòria de diversos projectes les
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darreres setmanes. Sí que m’agradaria saber si hi ha
possibilitats de què un poc s’hagin..., entenc que la prioritat ha
estat treure els concursos que hi havia pendents, però si hi ha
possibilitat de noves convocatòries, en aquest cas també
instaria a canviar el mecanisme que es va adoptar per aquests
convenis que es varen fer, record que pràcticament a Nadal de
2014, perquè eren uns mecanismes que implicaven que les
entitats subvencionades, en aquest cas ajuntaments sobretot,
haguessin d’aportar el 20% per avançat, perquè després la junta
rectora fes la licitació, i ha estat un mecanisme que ens ha duit
a bastants de retards. Per tant, la pregunta seria si hi ha previsió
de poder fer noves convocatòries i si es canviaria aquest
mecanisme.

I creim encertada la política turística que ha esmentat el
vicepresident, la prioritat ha de ser el turisme d’hivern, perquè
estam en unes... i ho diuen així els estudis que s’han
encomanat, estam amb uns índex de pressió humana i amb uns
indicadors els mesos d’estiu que estam al límit. I, per tant,
creim encertades les polítiques que ha esmentat, aquest Pla
d’equilibri, que ve a ser un recull de mesures que ja s’han posat
en marxa i mesures que estan per venir.

Respecte de la cogestió aeroportuària. Per poder tenir
cogestió aeroportuària tal volta haurem de fer un préstec i
comprar accions d’AENA, tal vegada serà l’única manera de
tenir la cogestió aeroportuària. Crec que tal vegada ens ho hem
de pensar.

I finalment també m’agradaria saber respecte del Palau de
Congressos, si ens pot dir quines han estat les millores respecte
de l’adjudicació que s’ha fet. Si ens pot fer una explicació més
o manco de com ha quedat i quines han estat les millores de
l’adjudicació que s’ha fet.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Josep Melià del Grup Parlamentari El
Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Donam la benvinguda al
conseller i al seu equip.

En relació amb el nou model econòmic, no seré reiteratiu,
ja ho han dit altres portaveus, vostès bravegen i diuen que tenen
una aposta decidida per aquest nou model econòmic, però les
xifres no els acompanyen de cap manera. Ho ha dit el Sr. Gijón,
13,6 milions d’euros sobre 4.600 milions, evidentment és una
xifra molt baixa, per ser suaus. Per no dir que la seva
conselleria, que és la competent en aquesta qüestió, resulta que
no puja ni la mitjana del que puja el pressupost de la comunitat
autònoma. Per tant, l’aposta decidida també des d’aquest punt
de vista la posaríem en dubte.

Però bé, jo em vull centrar en el turisme. Perquè clar, vostès
diuen, “hem de diversificar”. Estam d’acord, hem de
diversificar el model econòmic, però no l’hem de diversificar
enfonsant el turisme, sinó alçant altres sectors productius.

Aquesta seria la idea, crec jo que seria la idea, però començ a
tenir dubtes que sigui la idea, perquè clar, si el conseller de
Turisme diu no més turisme, només promoció d’hivern i el grup
parlamentari que dóna suport a aquest conseller diu que tenim
un excés de turisme sobretot a l’estiu, vol dir que sempre tenim
un excés de turisme a l’hivern i a l’estiu, però sobretot a l’estiu,
on tenim més excés, però sempre tenim excés. Per tant, això
des d’aquest punt de vista és rebutjable. Això és el que estan
dient, són les seves afirmacions. Evidentment el nostre grup
parlamentari no comparteix aquestes afirmacions, perquè
nosaltres per exemple, una cosa òbvia, volem més turisme el
mes d’abril, sí que volem més... Vostès volen més turisme el
mes d’abril? Sí, volem més turisme el mes d’abril. Volen més
turisme el mes de desembre? Sí, volem més turisme el mes de
desembre. Però clar, vostè em diu “no més turisme”. Clar,
aquestes afirmacions són molt perilloses i molt delicades i
evidentment crec que no es fan amb el rigor que pertoca.

Ens ha explicat aquí un nou pla, que li diu d’equilibri, que
sempre queda molt bé la paraula equilibri, és un concepte
políticament molt correcte, però clar, al final ho ha dit el
portaveu del seu partit, al final un recull de les mesures que
més o manco ja estan fent. És un recurs retòric, més o manco
de coordinació d’allò que ja estan fent i d’allò que tenen
planificat fer. En definitiva, vostè per exemple no ens diu...,
així com a la Direcció General d’Innovació i Recerca ens diu
el pressupost de l’exercici 2016 i el pressupost de l’exercici
2017, no ens diu a la Direcció General de Turisme, els
pressuposts 2016 i els pressuposts 2017, que és el que fa a les
direccions generals que pugen, però a les direccions generals
que no encaixen tant, això ja no ho diuen directament, mal
símptoma.

Vostè ens parla del lloguer turístic, dins aquest Pla
d’equilibri ens parla de lloguer turístic. Però clar, al final
nosaltres quina deducció treim de la seva intervenció sobre el
lloguer turístic? Una, que li pujam els impostos, els tributs, ja
que pujam les taxes, primera conclusió. Segona conclusió, una
política absolutament restrictiva cap al lloguer turístic, perquè
clar si vostè em diu el sostre són les places turístiques existents,
supòs que s’està referint no a les existents a la realitat, sinó a
les existents a la teoria legal, molt poca gent es podrà
regularitzar en aquest lloguer turístic. Per tant, el que hem
manifestat reiterades vegades, vostès fan un canvi de xip en
relació amb aquesta qüestió i del que, en teoria, era una gran
crítica al Partit Popular, cada vegada s’assembla més a les tesis
del Partit Popular, que és la prohibició i la impossibilitat de
realitzar el lloguer turístic a les Illes Balears.

Vostès no ens parlen mai de reconversió turística, sí que ens
diu que s’ha de reorientar el model per allargar la temporada,
però és clar, per reorientar el model i allargar la temporada
haurem de fer reconversió turística i haurem de posar fons i
plans d’inversió perquè aquesta reconversió turística sigui una
realitat. I de fet, vostè no és capaç de dir-nos que la Llei
turística estigui aprovada aquest 2017, ens diu que,
probablement, a finals del 2017, probablement, però és clar,
s’haurà acabat la disposició addicional quarta, que és el gran
motor de la inversió en millora i pujada de categoria dels
establiments turístics de les Illes Balears. Per tant, temporada,
del 2017 al 2018, aquell hivern no hi haurà possibilitat de fer
aquesta reconversió, perquè no hi haurà la normativa que així
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ho facilita, amb la qual cosa anirem en el sentit contrari del que
vostès mateixos ens intenten explicar.

A nosaltres ens sap greu que quan ens parla d’aquest pla
d’equilibri no hagi dit ni una paraula dels rent a cars, dels
cotxes de lloguer; perquè, clar, vostès parlen molt de la
saturació i se suposa que un dels elements que més expliquen
la saturació, que existeix en els mesos punta i a determinats
moments i a determinats llocs, deuen ser els cotxes que saturen
les carreteres, però d’això no en parlen, no n’ha dit ni una
paraula. I aquí hi ha iniciatives i compromisos, per tant mandats
parlamentaris que afrontin aquesta qüestió, però vostès, ja dic,
no forma part de les seves prioritats.

S’han referit altres portaveus al tema de les connexions
aèries, nosaltres li vàrem reclamar en el pressupost del 2016 i
evidentment li tornarem reclamar en el 2017, nosaltres pensam
que la Conselleria de Turisme ha de tenir un paper clau per
incentivar la connectivitat a l’hivern, per aconseguir que hi hagi
vols al centre d’Europa i per tant perquè hi hagi més turisme a
l’hivern, que en això consisteix la desestacionalització. Perquè,
és clar, resultarà que la desestacionalització ja no consistirà en
dur més turistes a l’hivern, ja no sabem ni a què consistirà,
perquè, és clar, si no volem més turistes no... jo ja arribarà un
moment en què entendré res de res de res.

Nosaltres consideram que les Illes Balears som un país
capdavanter en turisme i, sobretot, en turisme de sol i platja, i
això és una evidència, i nosaltres no volem deixar de ser,
nosaltres ho volem complementar turísticament i volem
diversificar amb altres sectors, però no ho volem deixar de ser.
I és clar, jo, després del seu discurs, tenc la sensació que a
vostès no els agrada que siguem un paí capdavanter en turisme
de sol i platja. I el turisme de sol i platja ha de continuar essent
molt important a les Illes Balears i el que no hem de fer és
perdre posicions, i qualsevol reducció en promoció, en millora,
en reconversió també en el segment de sol i platja ens durà a
perdre posicions, i això no serà una bona notícia a mig i a llarg
termini.

Vostès ho han dit mil vegades, vostès ens diuen: és
conjuntural perquè hi ha una crisi en el nord d’Europa, totes les
tensions, efectivament, hi ha una situació geopolítica que ha
afavorit les Illes Balears innegablement, però això no té perquè
sempre ser així. Per tant, si la conjuntura no ens ha d’afavorir
a qualque moment i a més a més vostès renuncien a continuar
essent capdavanters i se centren en altres qüestions i no volen
també ser prioritat en aquest àmbit, no crec que anem pel bon
camí.

Per tant, nosaltres, com pot veure, no compartim aquesta
política de promoció turística i aquesta reducció del pressupost
en la principal indústria de les Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Castell, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Passam al següent, té la paraula el Sr. Pericay, del Grup
Parlamentari Mixt, Ciudadanos.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Bé, gràcies, presidenta. Vicepresident, benvingut, i tot el
seu equip, com de costum. Bé, jo, difícilment diré coses noves
a aquestes alçades del que han dit els portaveus que m’han
precedit.

El meu escepticisme també davant d’aquest nou model
productiu que, per segon any, diguem, en una compareixença
paral·lela, ens ha dit el vicepresident, és també considerable,
abans, quan parlàvem justament de percentatges, el 13,6,
aquests 13,6 milions, efectivament, deuen ser aproximadament
el 0,45 del PIB, una cosa així, m’imagín, no? Per tant, aquest
objectiu del 0,9 o 1 que vostè manifestava ara fa un any, com
a objectiu de final de legislatura, el tenim lluny, i a aquest ritme
jo crec que realment no hi arribarem de cap de les maneres,
llevat que, evidentment, fem un increment als dos pressuposts
que li queden. Però això realment ho veig una mica complicat
perquè, com és natural, hauria de ser un creixement molt més
gran.

Això té després el seu reflex en evidentment totes les
accions que es volen emprendre, tota la inversió que es pot fer
i, a pesar que hi hagi aquí molts aspectes que són evidentment
positius, el que passa és que clar, en això no fem gaire via,
diguem, a caminar cap a aquest objectiu de canvi de model
productiu, que, necessàriament, ha de passar això, crec que tots
hi estam d’acord a fomentar aquest aspecte concret.

Per cert, un entre parèntesi, quan parla d’administració
electrònica abans, i parlava d’aquest horitzó del 2018 que ens
fixa Europa, bé, això de sense papers està molt bé, però imagín
que això plantejarà realment un problema en aquesta societat a
molta gent que no té accés o que no té capacitat, de vegades és
l’accés a un ordinador, és a dir, a un mecanisme electrònic de
relació amb l’administració, m’imagín que això també ho deuen
tenir previst o ho tendran previst, ja sé que no és ara mateix,
però per ventura si s’ha d’anar preparant aquest terreny per a
l’any 2018 és evidentment l’any que ve que s’haurà de fer.

Respecte de la promoció turística, a mi també em sorprèn
enormement aquesta insistència, jo entenc que si hi ha una
promoció turística d’hivern, a pesar del que ha dit fa un
moment el Sr. Melià, és que hem de tenir més turistes a
l’hivern, perquè si promovem el turisme d’hivern és perquè
volem que hi hagi més gent a l’hivern de la que ja tenim, com
a mínim aquesta és la lògica. Ara bé, evitar de fer, encara que
sigui, evidentment, a un nivell inferior, una promoció semblant
a la resta de l’any; és a dir, una cosa és que concentrem els
esforços a la temporada que ens interessa realment que el
turisme creixi i l’altra és que no tenguem aquest punt de
manteniment amb la promoció i amb tot el que representa
també el turisme que, finalment, s’ha dit, és el turisme que sosté
aquesta comunitat des del punt de vista econòmic, i, a més a
més, aquell en què fins ara aquesta comunitat s’ha mostrat
capdavanter a tot el món, i això crec que val la pena tenir-ho
present i no oblidar-ho.
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I ja finalment, una simple pregunta: quan ha explicat el
canvi de nom de Multimèdia Entitat Pública Empresarial de
Telecomunicacions i Innovació, ha dit que aquest nou nom
responia, entre d’altres coses, és a dir que la causa era que el
nom responia, entre altres coses, millor. M’agradaria saber
quines són les altres coses, que no sigui purament el simple
canvi de nom; és a dir, li deman si aquesta canvi de nom, a part
de ser un nom més exacte d’aquest pas d’SA a entitat pública
empresarial, hi ha qualque altre motiu també que hagi fet que
sigui aconsellable llevar-se’l de sobre.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Oliver, del Grup Parlamentari
Socialista.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, presidenta. Bones tardes, quasi bon vespre a tots.
Bé, Sr. Conseller, jo també he escoltat atentament les seves
explicacions i jo crec que ho ha fet de manera clara i prou
extensa, tot i així m’han quedat una sèrie de preguntes sobre els
temes que vostè ha tractat que jo li aniré demanant en el mateix
ordre que vostè ho ha explicat.

De totes maneres, ara escoltava, també atentament tots els
portaveus dels altres grups, i aquestes queixes, per dir-ho de
qualque manera, d’una manca de pressupost de promoció, m’ha
fet recordar els anys del Partit Popular en el Govern on havíem
de sentir cada any això de què con menos hacemos más i cada
vegada el pressupost anava a menys, a menys, a menys; que jo
va arribar un moment de dir-li al Sr. Delgado s’aturi, perquè al
final hauran de..., serà un desastre, en una paraula, no sé com
li vaig dir, però li vaig dir: s’aturi perquè cada vegada, no, no,
estamos muy bien porque vamos con él. No, jo, sincerament,
crec que s’ha acabat, afortunadament, aquest temps de les
retallades, tenim un pressupost per a una vicepresidència amb
unes àrees importantíssimes per als sectors econòmics, que jo
crec que estan prou bé. No hi ha dubte que sempre tots voldrien
més, i estic segura que el que més en voldria és el vicepresident
mateix, però jo crec que amb els recursos que hi ha es poden
dur a terme aquestes mesures a les quals ens vàrem
comprometre amb els acords pel canvi, es pot dur a terme
aquesta redistribució de la riquesa i d’aquest creixement
econòmic que, afortunadament, aquestes illes tenim, i que
aquesta bonança econòmica arribi al màxim de gent possible.

Sobre aquestes perspectives, crec que és un pressupost ben
estructurat, és un pressupost possible i és un pressupost que
crec, duent-lo a terme, com no tenc cap dubte que serà així,
podrem veure millores.

Pas acte seguit a fer... ho faré ràpidament, tot un seguit de
dubtes que m’han quedat el temps que vostè ho parlava. M’ha
cridat l’atenció, si li he de dir la veritat, de la Direcció General
de Fons Europeus, tant del FEDER com de Fons Socials
Europeus, una xifra important, si ens pogués dir, encara que fos
breument, a què va destinat aquest pac tan important de milions
d’euros, en línies generals a què es dediquen, que a mi no m’ha
quedat clar.

Després, parlàvem també, ja de la Direcció General
d’Innovació i Recerca, d’un nou institut de recerca, m’agradaria
també si... relacionat, he entès, amb el Pla de la ciència, si ens
pogués també fer dos cèntims d’objectius d’aquest nou institut
dins aquest Pla de la ciència.

Del Centre BIT d’Eivissa, també, que és una qüestió que és
molt recurrent, que és com veu, com es troba aquest futur
centre, com el veu, quan pot ser operatiu, quines qüestions,
quan pensa que pot ser ja com el de Mallorca, com el de
Menorca, que comenci a fer feina?

Després, de la part de turisme, hi ha una qüestió que si vostè
ens pogués dir, per la part del tema d’inspecció, que vostè
comentava que feien uns plans d’inspecció, la qüestió de
possibles acords amb plataformes comercialitzadores, sobretot
a la futura llei on han de regular el lloguer turístic, a veure si
vostès han pensat en arribar a qualque tipus d’acord amb
aquests agents i com ho veu.

Del Palau de Congressos, també ens interessa, com no,
després d’haver-ne parlat molt en aquesta Comissió
d’Economia, on record que vostè també hi era, qualque tipus de
calendari per poder anar ja pensant a veure quan el podem
veure obert.

Una altra qüestió que no he escoltat o no he sentit és el tema
del Escaparate Turístico Inteligente, que, per dir-ho de qualque
manera, en vàrem menjar a voler a l’anterior legislatura i en
aquesta no n’hem menjat gens, no sé com està, si es troba
operatiu o no.

I també una qüestió que ja havia comentat un dels nostres
companys, és que del Consorci de la borsa de places, a veure si
ens podia apuntar una mica el pressupost total i línies
d’actuació.

Gràcies, Sr. President. Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Contesta el Sr. Vicepresident i conseller d’Innovació,
Recerca i Turisme.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER
D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i
Milta):

Bé, intentaré contestar tot el que s’ha demanat, algunes de
les qüestions les han demanat diversos grups, per tant les aniré
contestant globalment, però més o manco aniré seguint l’ordre
en què han intervengut.

Bé, el Sr. Gijón ha començat amb una frase: gaudeix molt
de les altres àrees, poc del turisme. No és cert, Sr. Gijón, vostè
sempre va amb aquest mateix discurs, gaudeix molt de totes les
àrees que duc i evidentment, com que són quatre direccions
generals, avui la Sra. Carbonell no ens ha pogut acompanyar
per motius d’agenda, vull dedicar el temps que pertoca a cada
una, perquè crec que totes són prou importants.
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A més, resulta que les àrees, justament de tecnologia i
desenvolupament tecnològic i les de fons europeus són unes
àrees absolutament transversals i que afecten totes les
conselleries i moltes altres administracions, per tant
requereixen, lògicament, un tractament important. I per
descomptat el turisme ens interessa, i molt, i jo he mamat
turisme des de petit, li puc assegurar que el turisme per a mi és
fonamental; he mamat turisme des de petit, a ca meva hem
viscut del turisme i vull que aquesta terra continuï vivint del
turisme molts d’anys, ho dic per alguns malastrucs que avui han
dit que el turisme s’acabarà i que sembla que ve la fi del món.
No, no, no es preocupin, precisament el que volem és que els
pròxims deu, quinze, vint, trenta, cinquanta anys continuem
vivint del turisme, però amb una economia més equilibrada,
més diversificada.

I amb això també contest globalment diverses intervencions,
és evident que no transformarem el model econòmic amb un
pressupost de 13,6 milions d’euros d’Innovació i Recerca per
al 2017, és evident que no, és evident, però ningú no pensi,
primer, que es transforma un model econòmic perquè fem una
transició, una transició a mig, llarg termini, perquè no es
transforma un model econòmic d’un dia per l’altre.

En segon lloc, aquesta transformació no vol dir deixar de
viure del turisme, vol dir equilibrar millor el nostre model
econòmic. I evidentment que hi ha d’haver aquí, doncs, s’han
de tenir en compte, dins aquesta transformació, si només ens
cenyim al 2017, del pressupost de formació, del pressupost
d’energia, del pressupost d’innovació i d’investigació sanitària,
del pressupost d’I+D, del pressupost d’indústria o de comerç,
del que es destinarà al Pla d’indústria, del pressupost que dins
l’ATB va també en aquest sentit, o del pressupost que a nivell
municipal, a nivell de consells, la mateixa Universitat de les
Illes Balears o organismes estatals que actuen aquí o, com he
explicat abans, el gruix dels fons FEDER, dels fons europeus.

He entès, per cert, ara que parl dels fons europeus, que la
Sra. Oliver demanava a què es destinen els 200 milions, he
entès, no estrictament el pressupost de la Direcció General de
Fons Europeus, els 200 milions. Bé, els 200 milions, per
començar, són uns doblers que s’aplicaran fins al 2020, per tant
parlam no d’una inversió en el 2017, ho he explicat, 2014-
2020. I aquí els projectes més importants són, sobretot, els
d’innovació i recerca, com he explicat abans.

Dins el 2017 començarà l’electrificació del tren, aquest és
un projecte també molt important, que va a càrrec de fons
europeus.

Dins també tot el desenvolupament que he explicat abans
que durà de temes tecnològics, hi ha una important previsió de
fons FEDER, també.

Nous equipaments de formació, noves escoles. Salut també
serà un altre beneficiari, educació i salut són els grans
beneficiaris, jo diria que en aquest cas els tres grans
beneficiaris, els quatre, són la Conselleria d’Innovació, la
Conselleria de Territori i Energia, la Conselleria d’Educació i
la Conselleria de Salut, seran els grans receptors de bona part
d’aquests 200 milions al llarg de tot aquest període, ja dic,

orientats a una economia més intel·ligent, més sostenible i més
innovadora.

I per destacar un projecte que en el 2017 se’n durà molts de
fons d’aquest tipus, hi ha sobretot el tema de l’electrificació del
tren, que està prevista dins el 2017 començar. I tots els
projectes des de l’àrea tecnològica i des de l’àrea d’innovació
que es duran a terme.

També, en tot cas, recordar, a més, el Fons Social Europeu
i el Fons de Garantia Juvenil, que també complementen i que
dins el 2017, sobretot conjuntament treballant la Direcció
General de Fons Europeus amb la Conselleria d’Economia i
Treball que serà la que durà la gestió d’aquests fons.

Efectivament, bé, Sr. Gijón, no n’hi ha prou a posar fibra
per al model de sol i dades, estic totalment d’acord, hi ha
d’haver molt més; però el model de sol i dades, avui per avui
és petit, té un espai molt petit a les Illes Balears, però és una
realitat, no parlam d’una quimera. Avui per avui ja hi ha
persones, empreses, talent extern que ha vengut a treballar aquí
i que ha triat, no només el Parc BIT, per descomptat, però
molts altres llocs, i és fonamental que aquesta gent pugui estar
connectada, i ja és una realitat. Avui per avui ja dissenyam
videojocs o pel·lícules que s’exporten a qualsevol banda del
món; ja tenim empreses que en aquests moments dissenyen els
seus productes de les Illes Balears. Ningú no es planteja
implantar una planta per construir cotxes o per construir
indústria pesant, ningú no s’ho planteja, però tal vegada el
dissenyador d’aquests productes sí que ja viu a Mallorca, sí que
està vivint a les Illes Balears i treballa en la resta del món.
Evidentment, és un començament, és un començament, però ja
és una realitat.

Vostè ha dit que no va poder justificar el Consorci de la
Platja de Palma en l’anterior legislatura. Bé, vegem, de Platja
de Palma, dels 20 milions que vàrem rebre, dels 20 milions que
vàrem rebre -recordau que en fan falta 63 més a part dels 20
que ja vàrem rebre per complir els compromisos que l’Estat té
amb nosaltres-, el juny de 2015 s’havien justificat 4,5 milions.
Des de juliol de 2015 fins a agost de 2016, 3.800.000. I hem de
tenir en compte que es podrien justificar despeses fins a 13
d’agost només. Per tant, nosaltres quan vàrem entrar no podíem
ja dur a terme cap tipus de despesa. Per tant, s’ha fet un
important esforç per justificar el que vostès en quatre anys no
varen ser capaços de justificar, 3 milions d’euros de despeses,
i la desídia, la veritat, d’haver-ho de justificar ara fan que ens
ho reclamin amb interessos l’Estat. Evidentment, és un altre
contenciós que tenim amb l’Estat i que lògicament anirem
duent a terme.

Hi ha hagut diversos portaveus que han demanat pel
Consorci de places turístiques, el consorci de places, aquest
hivern pròxim, aquest hivern que ara començarà, té previst
executar projectes per valor de 5 milions d’euros que són els
següents: les instalAlacions esportives de Ses Salines, una ruta
ciclista a l’interior de Mallorca que afecta set municipis, els
carrers de Cala d’Or, el passeig marítim de Cala Bona a Son
Servera, el passeig marítim de Can Picafort, la substitució d’un
edifici a Fornalutx, un empedrat a Maria de la Salut, el
bulevard de la Platja de Muro, carrers a Portocolom i
l’enllumenat públic a la Colònia de Sant Jordi. Una vegada que
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haguem executat aquests projectes que, efectivament, com deia
el portaveu de MÉS per Mallorca, ens plantejam que el pròxim
sistema de la pròxima convocatòria sigui diferent, sigui diferent
perquè la veritat és que aquest sistema que es va fer centralitzat
a l’ATB era molt difícil que fos àgil, és millor que cada
ajuntament dugui el seu propi projecte, el seguiment, facin les
convocatòries, etc., de manera centralitzada. Es veu que
l’anterior govern no es fiava dels ajuntaments. Nosaltres sí ens
fiarem dels ajuntaments i ho farem molt més àgil. Per tant, està
previst treure una convocatòria, ara d’aquí a finals d’any, dins
el 2016, però per executar projectes dins el 2017 per valor de
9 milions d’euros.

Evidentment parlam només de projectes de Mallorca perquè
és el Consorci de borsa de places de Mallorca. Recordau que
el consorci de borsa de places a cada illa, menys Menorca que
no en té, gestiona el seu. Per tant, jo els puc parlar dels
projectes que gestiona el Govern. El Consell d’Eivissa i el
Consell de Formentera tenen el seus amb els recursos que
gestionen ells.

Bé, de la Fundació Bit em demanen per l’increment de les
despeses. Bé, hem de dir que hi ha previstes inversions en
infraestructures del ParcBit per a l’any 2017, 200.000 euros,
després de no invertir res en aquesta partida d’infraestructures
del ParcBit, no hi havia manteniment, entre altres hi haurà
millores de senyalítica del parc, incrementar la zona
d’aparcament, millora del mobiliari urbà. Llavors una partida
de 60.000 euros per reduir els costos d’urbanització del parc a
les empreses de tal manera que la Fundació Bit assumeix una
part perquè, efectivament, això es converteixi en un incentiu
per atreure empreses perquè s’allotgin en el ParcBit. Els costos
actuals de manteniment són uns 460.000 euros. A més, hi ha
una partida de 35.000 euros per a una campanya de promoció
i externalització del ParcBit com a centre tecnològic per tal de
potenciar, per tal de donar a conèixer i potenciar a nivell
internacional el ParcBit. 

A més, hi ha noves encomandes de gestió, 480.000 euros,
d’empreses sobretot o de conselleries de la pròpia
administració que estan demanant encomanes de gestió a la
Fundació Bit relacionades amb productes tecnològics i
informàtics. A més, també hi ha una equiparació, com he
explicat abans, del personal del call center que se l’incrementa
el seu sou.

Bé, efectivament, diversos membres de la comissió han
demanat per la promoció turística, el Sr. Gijón s’ha referit que
la presidenta anunciava i en canvi que la promoció es redueix.
Bé, la promoció es redueix, com he explicat abans, perquè ara
feim més atenció al producte que a la promoció, com li he dit
abans. Això no vol dir que deixem de fer promoció, això no vol
dir que deixem de promoció, evidentment som conscients, no?,
el que tothom coneix, la Coca Cola tothom la coneix, però
destina a promoció, però evidentment sí que hi ha. 

En tot cas, primer, el pressupost destinat a la transparència
de promoció turística en cap cas estarà dins la Conselleria de
Turisme, sempre ha de figurar una vegada que s’acordi dins la
secció 32, i el compromís continua sent el mateix, que al llarg
de 2017 es dugui a terme la transferència de promoció turística.
Això no vol dir, com ha proposat el representant de Podemos,

que l’ATB ha de desaparèixer perquè l’ATB és molt més que
promoció. De fet, de les 50 persones que, aproximadament, de
personal té l’ATB, no arriba, crec que són 48, només 8 es
dediquen a promoció, només 8 es dediquen a promoció. Pensau
que estam fent baròmetres de perfils turístics, treballam en el
marc input-output i amb el Compte satèlAlit de turisme, amb
l’estudi d’indicadors de sostenibilitat turística i social, la
participació en projectes europeus que es duen des de l’ATB,
la creació de productes i clubs de productes, estratègia,
planificació. En definitiva, és molt més l’ATB que la promoció. 

De fet, els consells insulars ho saben, saben que
determinades qüestions no només perquè l’Estatut d’Autonomia
deixa aquesta competència en mans del Govern sinó perquè ells
mateixos no tenen aquesta capacitat per dur-les a terme, pensau
que la mediació amb Turespaña l’ha de dur directament el
Govern, no cada consell pel seu compte, aleshores, hi ha
qüestions que a través de l’ATB o a través d’una altra entitat,
la que es decideixi, s’haurien de dur. El que sí feim una
actuació totalment descentralitzada tenint en compte cada una
de les actuacions que es fan consensuades i coordinades amb
els consells insulars i, evidentment, no es fa, com abans, el
paternalisme des del Govern de dir-los als consells el que han
de fer. Cada illa, evidentment, té un producte diferent, cada illa
és una marca diferent, això ho tenim ben clar i, per tant, les
actuacions s’han de fer des de cada illa i en aquest sentit, per
descomptat, l’ATB ho té ben clar. 

En tot cas, i així contest diverses preguntes, el
desglossament de l’ATB, perquè és veritat que són 20 milions,
però heu de pensar que hi ha només en capítol 7, transferència
de capital, 8 milions d’euros que van al Palau de Congressos.
És a dir, del 20 ja n’hem de descomptar 8 que estan aquí, ho he
explicat moltes vegades, com podrien estar a la Conselleria
d’Hisenda o podrien estar a qualsevol banda, però en el seu dia,
ja fa molts d’anys, es va decidir que estiguessin aquí i aquí
segueixin i queda per pagar 2017 i 2018.

Per cert, per cert, per sort aquests doblers seran els darrers
que haurem de pagar perquè amb el nou concurs, llavors donaré
les dades, hi haurà uns ingressos que permetran a les
administracions fer front a les despeses de manera adequada. I
aquests són els compromisos que s’han de fer per pagar tot el
que ha estat el cost del Palau de Congressos global, la part del
Govern que havia de dur a terme. 

De capítol 1, de personal, hi ha 2,5 milions, es redueix un
3%, entre altres coses perquè hi ha hagut una reducció de 2
persones enguany. De capítol 2, despesa corrent, despeses
generals, plurianuals, hi ha mig milió d’euros. En els
plurianuals entre altres hem de destacar el Pla d’Intervenció a
l’Àmbit Turístic, el PIAT de Mallorca. En capítol 6, en
inversions reals, hi ha 7,5 milions, això és el que realment, els
7,5 milions, el que realment gastam en turisme que seria en dos
grans blocs, no?, en dos grans projectes. Per una banda, el de
promoció estrictament, coordinació d’accions promocionals i
comunicació turística a les Illes Balears, que són 3,3 milions
d’euros; aquí hi ha promoció exterior, com he dit, dedicada a
promoció d’hivern i de primavera. El Sr. Melià deia, què es que
no volem més turistes a l’abril? Idò sí, estam fent feina perquè
l’abril venguin més turistes. El desembre estam fent feina
perquè venguin més turistes. De fet, en vénen més. Aquest
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hivern i aquesta primavera, aquest març n’han vengut més, i
esperam que l’any que ve en venguin més. El que no volem és
que la punta d’estiu continuï creixent i fins i tot, una altra cosa
més difícil, evidentment que no arribem a puntes de saturació.
Tant a totes les destinacions, evidentment, a Mallorca, Menorca
i Formentera. No a Eivissa que, com saben, tenen ja la
promoció transferida. 

De fet, una part important d’aquest pressupost de 3,3
milions en realitat va a subvencions directes als consells
insulars perquè ells duguin directament la seva promoció de
l’exterior de l’ATB a l’exterior i, per tant, l’ATB es remet
directament als consells en forma d’acords de colAlaboració; i
la resta fins a aquests 100 milions i mig, és a dir, uns 4,2
milions aproximadament a crear, millorar i empaquetar el
producte turístic que és on tenim més feina a fer, probablement,
no?, i aquí idò hi ha tot el que els he explicat abans de
paràmetre de perfils turístics, marc input-output, compte
satèlAlit, indicadors de sostenibilitat, creació de producte, club
de producte, de fet si volen el detall... el tenia... sí, aquí,
bàsicament aquí van 900.000 euros destinats a creació de
producte, això vol dir més beneficis per part de l’activitat
turística a altres sectors perquè estam parlant de productes
gastronomia, cicloturisme o productes d’activitats en general
esportives, de natura, de senderisme, de cultura, etc., que
beneficien, per tant, altres indústries o altres sectors, que ens
creen per tant, sinèrgies importants: cultura, natura,
gastronomia, etc.; a més dels doblers, els quasi 2 milions -com
li deia- que traspassam directament als consells insulars perquè
facin la seva pròpia promoció i producte.

El Sr. Gijón en aquest sentit deia que no té sentit estar
només a les fires de sol i platja com Word Travel Market, ITB,
bé, jo crec que Word Travel Market, ITB no són fires de sol i
platja, són fires generals, generalistes, on evidentment hem de
ser perquè si se’ns ocorregués dir, no hi anam perquè no té
sentit, que és el que sembla que ens suggereix vostè, tothom
posaria el crit al cel, evidentment què feim? ... feim una
important presència a multitud de fires, no només anam a
aquestes tres, mediàticament només interessen aquestes tres,
però com vostè sap al llarg de l’any es va a més de 50 fires
turístiques especialitzades des de la de turisme ornitològic,
petites fires, a les de turisme d’accessibilitat com hi hagut ara
fa poc que hem colAlaborat amb Handisport i han vengut
absolutament entusiasmats de les grans possibilitats que el
turisme d’accessibilitat dirigit a persones amb discapacitat pot
tenir a les Illes Balears, sobretot a l’hivern, també a l’estiu,
però sobretot a l’hivern i parlam sobretot d’escandinaus, del
nord d’Europa, etc., i evidentment com dic per tant, tot tipus de
turisme que anam, no només a aquestes fires generalistes... 

I deia que l’important és créixer en connectivitat, el Sr.
Melià crec que també n’ha parlat, no? Bé, idò els donaré les
dades, enguany hi ha hagut una oferta important de creixement,
enguany com he dit abans l’oferta de places que s’han... del
dos-mil... de l’hivern 2015 a l’hivern 2015-2016 hi ha hagut un
increment molt important, però és que del 2016 a l’hivern
pròxim 2016-2017 se segueix incrementant l’oferta de places
precisament en els mesos d’hivern i de primavera que són els
que menys ens interessen.

De fet, a l’aeroport de Palma hi haurà un 5,1% més de
places disponibles en tot tipus de destinacions europees,
espanyoles i europees, això suposa un 3,3% més de moviments,
l’aeroport d’Eivissa tendrà un 4,3% més de places, això és un
4,2% més de moviments, i l’aeroport de Menorca un increment
de l’11,6% de places, això és un 5,4% més de moviments. Per
tant, la veritat és que estam... en aquest sentit la feina que s’està
fent i l’aposta que determinades companyies aèries britàniques,
escandinaves, etc., alemanyes... que estan apostant o fins i tot
asiàtiques, que estan apostant per les Illes Balears és important
i la connectivitat està millorant d’una manera ostensible
precisament aquests mesos de... sobretot de febrer a abril-maig
que són els que més ens interessaven, és quan més increment hi
ha percentualment.

Per tant, bé, li contest..., ja li he contestat, deia que no
sembla normal retallar promoció perquè vostès envien el
missatge que sobren turistes, bé, el missatge que vostè sempre
envia, no, no em sentirà a mi dir sobren turistes, sí que li
reconeixeré que al juliol i a l’agost no n’hi ha d’haver més, és
així, és així, vostè troba que n’hi ha d’haver més, que les
carreteres saturades que el Sr. Melià diu dels rents a car, etc.,
són...?...les platges ja que estan...? No, ningú no crec que
vulgui... ara, tenim molt de marge per créixer, l’abril, el maig,
el juny, l’octubre, el novembre i intentar lògicament que la
punta del juliol i l’agost no només o creixi, sinó que fins i tot es
temperi més. Ja li he desgranat els productes. 

Pas a Podem, traspàs de competència turística ho he
plantejat, diu que Eivissa reclama una millora de la dotació, bé,
en tot cas ha de ser dins el marc de la negociació que es durà
global amb els altres consells. No pot ser, entenc jo, una
negociació bilateral exclusiva amb Eivissa, sinó que ara que
negociam la promoció per als consells insulars de Mallorca,
Menorca i Formentera, dins aquest marc Eivissa hi participa i
lògicament de qualsevol de les millores que es facin per als
altres consells també Eivissa també se’n veurà beneficiada.

Inspecció de turisme, diu que el personal sobretot per
tramitar sancions no és suficient, efectivament, de fet és una
dada que li he donat en diverses ocasions. De moment li he de
dir que el 2016 hem anat cobrint totes les places vacants que hi
havia, el 2016 de fet ja hem posat tres persones més a tramitar
expedients, cinc persones més a ordenació turística en general
i preveim un increment per al 2017 sobretot a Ordenació
Turística on preveim deu persones més i a Tramitació
d’Expedients quatre persones més.

És indispensable -coincidesc totalment amb vostè- que
lògicament tenim més activitats a regular, més activitats des del
tot inclòs, els rent a car, les party boats, el lloguer turístic, etc.,
per tant, si no posam més personal no donam a l’abast, és
indispensable, a més, de posar les eines tecnològiques perquè
aquesta activitat es pugui dur a terme; una de les inversions que
està prevista dins la Direcció General de Turisme són 200.000
euros per a un catàleg que es fa en principi per a Mallorca,
perquè és on tenim les competències des d’ordenació turística
el Govern, però es posarà a disposició a Menorca, Eivissa i
Formentera que ja han dit que estan interessats, que ens
permetrà tenir tots el mateix sistema d’ordenació que ens
posarà al dia i que ens permetrà tenir adequadament cobertes
totes les activitats turístiques i controlades, cosa que avui per
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avui ho feim... a l’antiga, no?, vull dir això no té cap sentit ni
un, no és modern, però és el que ens hem trobat.

Bé, em demanava per modificació dels mòduls ITS,
efectivament és una feina que es fa des de la Conselleria
d’Hisenda, jo els detalls entenc que s’han de demanar més a
Hisenda, no li puc donar els detalls tècnics que corresponen
més a Hisenda, però en tot cas després de l’aplicació d’aquest
estiu del mòdul s’ha vist que hi havia alguns ajustos que
s’havien de fer i per tant, crec que entra dins allò lògic i normal
que aquests mòduls s’ajustin més i, efectivament, pot implicar...
això és una feina que haurà de fer Hisenda en concret, llavors
quan acabi la recaptació de 2016 i tenguem ja totes les xifres
definitives, hi pot haver o pot significar una millora de
recaptació dins el 2017, també és una feina que s’està fent ara
i les xifres definitives les tendrem més endavant.

Em demanava per la recaptació de l’ITS, cap on van, com
es repartirà, bé, el 2016 la recaptació són 34 milions d’euros,
per tant, la convocatòria que s’ha fet ara va per aquests 34
milions d’euros i... aquesta convocatòria, com sap hi ha hagut
moltes expectatives, parlam de més de 200 milions d’euros per
a un repartiment entre 32 i 34 milions. És evident que hi haurà
molta gent, molts de projectes que hauran de quedar a fora, és
impossible.

Jo sempre dic el mateix: l’impost turístic no pot arreglar tots
els problemes, encara que hi hagi molta gent que s’ho ha
pensat, no pot arreglar tots els problemes, una petita part, una
petita ajuda, no?... 

No, no, no, Sr. Gijón, de nosotros no, jo sempre ho he dit,
m’haurà sentit dir aquest discurs en públic i en privat, el mateix
discurs, el mateix.

És una aportació important, l’any que ve seran 62 milions
d’euros, en previsió, per tant, estam parlant que com que hi
haurà convocatòries continuades, molts dels projectes que
quedin fora ara podran entrar dins el 2017 dins la convocatòria
que a més la intenció és immediatament tornar reunir la
Comissió de Turisme Sostenible que és la que decidirà com es
repartirà i amb quin..., els criteris ja estan marcats, percentatges
per illes... repartiment també d’acord amb les prioritats,
sobretot les prioritats mediambientals i de cicle de l’aigua, les
dues que varen quedar marcades, però sense deixar a fora cap
eix, el d’innovació, el de millora de treball, el de producte
desestacionalitzador, etc., tots hi han d’entrar, etc., no?, però
com dic el 2017 n’hi haurà 62 i al 2018 tal vegada encara seran
més i, per tant, seguirà havent-hi possibilitats de treballar i
d’invertir.

Bé, m’ha fet referència a la resolució d’El PI sobre el
traspàs de promoció turística, ja li he contestat que es faran
evidentment primer una sèrie de reunions prèvies, tècniques
abans de convocar la Comissió Mixta de Transferències, que es
convocarà evidentment per part d la Conselleria de Presidència,
que és la que l’ ha de convocar, però primer s’han de fer tota
una sèrie de treballs que ja pràcticament estan en la fase
d’acabar-se per part de la mateixa Agència de Turisme de les
Illes Balears, per part de la Conselleria d’Hisenda quant a
xifres, etc., i treballar amb els consells insulars. Lògicament

quan això ja estigui més treballat es convocarà oficialment la
Comissió mixta de transferències.

Torn a dir..., vostè deia que està decebut perquè el model de
canvi no es pot fer amb aquestes quantitat. Ja li he ho dit, no
miri només aquest pressupost, ha de mirar el pressupost de la
Universitat, el d’Educació, i el d’Investigació Sanitària, el de
l’ATB, per suposat, que van en aquest sentit, el del Pla
d’indústria, el que es destina a comerç perquè s’apuntin a les
TIC dins la pròpia conselleria, no miri només el pressupost
d’aquí, miri el que s’incrementa, el que s’aposta pel
desenvolupament de les noves tecnologies, íntimament lligat als
200 milions d’euros del quinquenni 2014-2020 de fons
europeus, etc., etc. D’aquests 200 milions a I+D aniran
directament 15,6 milions; en TIC -banda ampla, administració
electrònica-, 33 milions; a PIME, perquè apostin per la
innovació, 31 milions; en energia, incloent l’electrificació del
tren, 42 milions; en medi ambient i patrimoni cultural, 18
milions; en infraestructures educatives, 17 milions; i de Fons
social europeu per a ocupació, educació i integració social, 39
milions d’euros. Crec que estam parlant d’importants quantitats
que totes van orientades evidentment a la diversificació
econòmica i a la millora i transformació del nostre model
econòmic.

Estic d’acord amb vostè que els barracons s’han d’acabar,
totalment d’acord; també li ho vaig contestar en un tuit. Si
tenguéssim el finançament que té Extremadura per càpita li puc
assegurar que ja no tendríem cap barracó, li ho puc assegurar.
Fa molts d’anys que el pressupost d’Extremadura supera els
5.000 milions d’euros, fa molts d’anys; 1 milió d’habitants!
Aquí, 1 milió d’habitants i encara no arribam als 5.000 milions
d’euros. Que qualcú m’ho expliqui, que qualcú m’ho expliqui,
perquè li puc assegurar que Extremadura té un territori únic, i
nosaltres hem de multiplicar el nostre territori per quatre, doble
i triple insularitat. Que qualcú m’ho expliqui. Per a mi només
té una contestació, evidentment: un sistema de finançament
absolutament, absolutament injust cap als ciutadans de les Illes
Balears, perquè al final els doblers no són per al territori, els
doblers són per a les persones, i les persones de Balears es
mereixen evidentment que no tenguin barracons, estic totalment
d’acord amb vostè. 

Per cert, el tema de l’escola, d’arribar l’ADSL, li he de dir
que era un conveni a tres bandes: Conselleria d’Educació,
Conselleria d’Innovació i Recerca i Estat, Govern de l’Estat,
que hi posava una important quantitat de doblers. Bé, com que
hem tengut un govern que quan li anava bé tenia l’excusa que
era en funcions i quan li anava bé allò del govern en funcions
no era excusa i feien coses, idò aquí ens ha tocat la part de
l’excusa; estam amb un govern en funcions i no s’ha arribat a
firmar, avui per avui, encara aquest conveni, que evidentment
serà una de les primeres peticions que farem als nous ministres
flamants que ja coneixem, a la fi, i que per tant volem fer
arribar... Així i tot amb recursos propis estam fent arribar,
sobretot a les escoles on era més urgent i d’emergència, estam
fent arribar l’ADSL; d’aquí a finals d’any sis noves escoles
rebran l’ADSL i per tant seguim treballant.

Parc Bit d’Eivissa, em demana. On són els 100.000 euros
d’enguany? No es preocupi, es gastaran, ja està, a la fi tenim el
concurs fet d’estudis i necessitats, era el primer que havíem de
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fer, l’estudi de necessitats, no podem anar a cegues a crear un
parc Bit d’Eivissa sense saber cap a on l’hem d’orientar. Pensi
que el de Menorca no han estat dos anys, han estat cinc anys.
Evidentment s’hauria d’haver fet amb molt menys temps, però
per planificar com s’havia de fer per aconseguir els doblers per
dur-lo a terme, etc., cinc anys. Per tant el d’Eivissa no volem
tardar cinc anys, volem que sigui una realitat entre 2017 i 2018,
però hem de fer les coses ben fetes; el 2016 ja tendrem aquest
estudi de necessitats, i per tant ja a partir de 2017 el podrem
dur a terme, i per descomptat si podem comptar amb fons
europeus, amb la colAlaboració del Consell d’Eivissa i la del
Govern estic segur que es podrà dur a terme.

Em demana dels fons FEDER, si aniran doblers a la facultat
de medicina d’aquests fons FEDER. Idò sí, sí senyor, és vera,
efectivament, 1 milió d’euros fins al 2020 per a investigació
sanitària; una facultat de medicina, entre altres qüestions, fa
investigació, i es necessiten per això una sèrie
d’infraestructures, i aquestes infraestructures aniran a càrrec de
fons europeus, 1 milió d’euros fins al 2020 perquè es pugui fer
aquesta investigació sanitària, que també quadra dins aquest
projecte de diversificació econòmica i d’aposta per la transició
cap a un millor model econòmic.

Em demana pel canvi de nom de Multimèdia; també hi ha
hagut alguna altra pregunta per part del Sr. Xavier Pericay.
Bé... Multimèdia, per començar, com he dit, era una societat
anònima, ara passa a entitat pública empresarial. Això... el Sr.
Pericay veig que ja... -ah, se n’ha anat, bé, és igual-, en tot cas
contest perquè quedi constància, potser llavors ho llegirà. Era
necessari fer aquest... per a un millor funcionament. Com sabeu
Multimèdia -no ho negarem- ha estat una empresa que ha estat
a l’ull de l’huracà, que ha estat mirada amb lupa. A partir
d’aquest canvi lògicament creim que respondrà millor a les
necessitats actuals, i sobretot recordem que ara serà una entitat
pública de telecomunicacions i d’innovació, que són
precisament les dues qüestions a les quals es dedica, i per tant
adaptam per una banda Multimèdia al règim jurídic que preveu
la Llei 7/2010 per a entitats públiques empresarials, article
2.1.b), que ens obligava per tant a fer aquest canvi, i aquesta
relació més directa entre el nom i els seus objectius reals.

Bé, ha començat a dir que emergències depenen d’Interior;
sí, sí, depenen d’Interior; el que feim nosaltres a través de
l’empresa Multimèdia, la xarxa Tetra-Ib, posar-la a disposició
dels distints serveis d’emergència que segueixen coordinats pel
Govern; el que passa és que aquesta xarxa, que és de la pròpia
comunitat autònoma, s’ofereix a administracions locals i
insulars amb competències de seguretat i emergència per anar
molt més ben coordinats. Això per exemple a les festes de Sant
Joan a Ciutadella és fonamental aquesta coordinació; enguany
ja s’ha pogut posar en marxa aquesta xarxa Tetra-Ib, i de fet els
problemes de descoordinació que hi havia habitualment entre
els distints serveis d’emergències a les festes de Sant Joan de
Ciutadella aquest any no han passat, s’ha pogut comprovar que
funcionava, i evidentment en casos com aquests de massificació
de gent, etc., etc., s’està donant un servei extraordinari.

MÉS per Mallorca em demanava pels fons FEDER; crec
que els he explicat. Evidentment volem millorar a través
d’aquests instruments el finançament per a les Illes Balears. La
nova convocatòria ja l’he explicada, efectivament canviarem el

mecanisme. Cogestió aeroportuària estic d’acord amb vostè, no
sé què haurem de fer, perquè si es continua privatitzant ja no sé
què cogestionarem si qualque dia qualcú es decideix a aplicar
i a donar sortida a l’Estatut d’Autonomia. 

Em demana Palau de Congressos, millores de l’adjudicació;
bé..., ho tenia per aquí, es veu que s’ha traspaperat... Bé, supòs
que ho trobarem per aquí, exacte. Bé, l’anterior concurs, com
sap, venia amb el complex hoteler i ara s’ha optat pel lloguer.
Per tant, primer punt: el patrimoni continuarà essent públic,
això és el primer, primer guany, i vull recordar que a l’anterior
concurs, el que va quedar anulAlat, el cànon que va oferir
l’oferta guanyadora era d’1.800.000 euros per any; en canvi en
el nou concurs l’empresa que ha guanyat se l’endú per
2.150.000 euros cada any, per tant ja s’incrementa el cànon, i
a més a això haurem d’afegir el 5,49% del volum de vendes.
Per tant la millora ens permetrà a les administracions disposar
d’uns recursos que d’una altra manera no haguéssim tengut.

Bé, he contestat al Sr. Melià, que ja ha partit. Diu que hem
de diversificar, no enfonsar el turisme. Bé, jo crec que no
enfonsarem el turisme, però bé, això és una opinió seva. Li he
contestat també si volíem més turisme el desembre, ja li ho he
contestat... Bé, diu que el Pla d’equilibri recull mesures que ja
s’estan fent i les que planificam; per descomptat; què ha de ser
el pla?, les que ja estam fent i les que planificam, no sé què vol
que inventem o no sé què vol que facem.

Direcció General de Turisme, diu que no he dit el
pressupost. Bé, no tenc cap problema, passa de 32.831.000 a
32.451.000, i el de l’ATB l’he desglossat ara fa deu minuts.

Lloguer turístic, diu que li apujam els imposts. Bé, és que
s’estan guanyant molts de doblers, i la tarifa era un regal, la
tarifa que hi havia per lloguer turístic era un regal, i ara
l’adaptat a uns mínims, que crec que és el mínim, amb dos dies
de lloguer turístic tenen amortitzat; per tant crec que encara...,
el que passa és que les taxes no les hem pogut apujar més
perquè legalment no podem, perquè si no jo les hagués apujat
més, ho dic aquí i que quedi clar; per tant... 

Quant a polítiques restrictives, bé, jo convid el Sr. Melià,
quan llegeixi l’acta, que vagi a parlar, per exemple, amb
l’Ajuntament d’Eivissa o amb els responsables de l’Ajuntament
de Palma i que vegi que nosaltres intentam fer una normativa
que serveixi per a totes les illes. Incentivar allà on s’hagi
d’incentivar, per exemple en pobles d’interior que està suposant
una reactivació econòmica important, però allà on hi hagi
problemes d’habitatge, prioritzar el que pertoca que és
l’habitatge.

Li contest, no parla de reconversió turística, m’ha dit on són
els fons i plans d’inversió. Bé, el consorci de borsa de places
són plans d’inversió. La disposició addicional quarta avui per
avui segueix vigent. I a la nova Llei turística ja veurem com
quedarà, serà un debat que haurem de fer entre tots. En tot cas
dir que el 2013 el total d’inversions que es varen fer, varen ser
de 92 milions d’euros amb 92 expedients de reformes hoteleres.
El 2014, 274 milions d’inversions en 138 projectes i que, des
que hem entrat nosaltres, juliol de 2015 a setembre de 2016,
tenim 207 expedients amb una inversió total de 254 milions
d’euros. Xifres de Mallorca, també evidentment hi ha les xifres
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d’Eivissa, Menorca i Formentera. Per tant, la inversió es
continua fent, això evidentment millora les instalAlacions
turístiques i suposa també llocs de feina sobretot a l’hivern dins
l’àmbit de la reforma, la rehabilitació i la construcció.

Bé, no parl de rent a car, m’ha dit. S’està estudiant fiscalitat
com he dit abans, i donar suport a Formentera pel pla que vol
fer per a restricció.

Connexions aèries, que n’han parlat diversos, ja ho he
contestat. 

Ciutadans, bé ja he contestat més o manco. Què passa amb
la gent que no té accés a l’ordinador? Podran seguir anant a
l’administració, no estaran obligats a anar per l’ordinador. Però
els ciutadans que vulguin fer-ho a través d’internet ho podran
fer.

I crec que amb això més o manco... Ah sí, perdó, em
demanaven calendari del Palau de Congressos la portaveu del
PSOE. Bé, el calendari és que la setmana que ve segurament es
firmarà ja amb l’adjudicatari. A partir d’aquí l’adjudicatari té
tres mesos per posar en marxa totes les reformes que hagi de
fer, tot el mobiliari, etc., etc., de tal manera que el càlcul és que
a finals de març, suposam que a finals de març, el Palau de
Congressos, si es compleixen els requisits i terminis, fins i tot
tal vegada abans, però bé, a final de març, dependrà de la via
que vulgui fer l’adjudicatari, ja podria començar a rebre els
primers congressos. També li he de dir que tenim moltes
peticions rebudes de congressistes i que totes s’han passat al
nou adjudicatari perquè les vagi contestant.

I el nou institut de recerca, efectivament, s’emmarca dins el
Pla de ciència i ens permetrà conservar el talent que tenim aquí
i du talent de fora. No podem fer exactament com l’Ikerbasc o
l’Institut de Recerca Català, perquè som diferents, però sí que
ens basarem en aquestes dues experiències per agafar el millor.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de rèplica té la paraula el Sr. Gijón del Grup
Parlamentari Popular.

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Intentaré ir rápido. Sr.
Vicepresidente, usted ha dicho que de pequeño mamó el
turismo y yo no sé exactamente qué es lo que mamó, pero le
dejó un trauma tremendo, porque no habla en positivo
absolutamente del tema del turismo. Cada vez que habla de
turismo es para decir que hay que limitar los turistas, que hay
que subirles los impuestos, que hay que reducir las plazas y que
no sé qué del sol y playa. O sea lo podemos vestir de colores,
le podemos poner un lazo, pero cada vez que habla es para
decir que sobran turistas. Y ahora me llama la atención que
diga si nosotros queremos más turistas en verano. No queremos
más turistas en verano, lo que no queremos...

(Remor de veus i petit aldarull)

Está bien el coro, está bien el coro, lo que no queremos es
que se diga, y lo hemos estado diciendo desde el principio, que
sobran turistas, que es lo que ustedes están diciendo y usted lo
está repitiendo una y otra vez y cada vez que habla es para
decir que sobran turistas. Y cuando la presidenta se va a la feria
de la ITB dice que hace falta que vengan menos turistas porque
no tenemos recursos de agua y que los turistas están
destrozando el medio ambiente. Eso es lo que no queremos. No
sé si lo entienden o no lo entienden.

Pero es que además me llama la atención cada vez que
dicen que sobran turistas. ¿Por qué sobran turistas? ¿Han
aumentado las plazas hoteleras en los últimos años? ¿Han
aumentado? Porque en porcentaje el 95% se lo lleva el alquiler
vacacional, bueno pues vamos a actuar con el alquiler
vacacional. Tomen una decisión, la que sea, tómenla. Pero si
están viniendo más turistas no es porque haya más hoteles. Y
quieren promocionar el invierno, y yo pregunto, ¿qué van a
promocionar en invierno si el 80% de los hoteles están
cerrados, si se reducen el número de plazas de avión en más del
70%. ¿Cómo van a promocionar el invierno si más del 90% de
las plazas hoteleras están en zona de playa? ¿Qué producto van
a promocionar? ¿Que hay que promocionarlo? Sí, ¿que hay que
mirar que es lo que se tiene que promocionar? También, ¿el
producto del ciclismo?, también, ¿la naturaleza?,  de acuerdo,
¿la gastronomía?, de acuerdo. Pero sumando todo eso no
llegamos ni al 30% de todas las plazas hoteleras que vienen en
verano. Por tanto, ¿qué estamos promocionando?

Y yo no he dicho que no se acuda a la ferias
internacionales. Lo que estoy diciendo es que si ustedes quieren
ser coherentes, no se gasten este dinero en las fiestas
internacionales, porque ahí es donde se está promocionando el
sol y playa. Por supuesto que hay que ir a la World Travel
Market, a la ITB y a todas las ferias y a las de producto
también que hay que ir. Lo que no se puede es decir una cosa
y hacer la contraria.

Con el tema del sol i dades. Enhorabuena, nos va a tener
enfrente, pero para darle la razón, pero para criticarle. Lo que
sí le criticamos es el tema del turismo. En sol i dades lo que
quiera. Lo que le estamos diciendo es que para ser un proyecto
estrella le están dedicando poco dinero. Oigan, pongan más
dinero, si nosotros estamos completamente de acuerdo, no
tenemos ningún problema.

Y luego no ha dicho absolutamente nada de la reconversión
de la Playa de Palma y convendría que algo dijeran, porque
creo que sigue siendo usted el presidente del consorcio. Algo
se tendría que decir.

Y en relación al Palacio de Congresos, mire, yo no tengo el
más mínimo problema en darle la enhorabuena a usted, a todo
su equipo y a todas las personas que han trabajado en el nuevo
proyecto, porque es evidente que el resultado final es
indudablemente mejor que el que teníamos propuesto nosotros.
Pero no mienta, no mienta, porque usted ha dicho que nosotros
queríamos vender el hotel. No, mire, el proyecto tenía una
opción de compra sobre el hotel y salvo que usted sea
futurólogo o haya hablado con al empresa que iba a
adjudicarse, no sabemos si lo iba a comprar o no. No lo
sabemos, no, no lo sabemos. No, no lo sabemos, no lo sabemos
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porque no se ha llegado a realizar. Por tanto, era una opción de
compra, no diga que se iba a vender, diga que se podía vender
y en 5 años. Y segundo, también miente, ha dicho que nuestra
propuesta era de 1.800.000 euros y se le ha olvidado decir que
había un porcentaje también de la facturación de más del 5%.
Pero aún así, su proyecto es mejor y le doy la enhorabuena, sin
ningún problema. Pero también recuerde que hemos perdido un
año, 2.100.000 euros nos ha costado tener el proyecto cerrado.
Y eso no ha sido culpa del Partido Popular.

Y también me gustaría ver, que se queja demasiado del
Palacio de Congresos, no sé por qué, porque nunca le escucho
quejarse del Pati de Sa Lluna de Menorca, o de proyectos que
se hacen en otros municipios. Parece que el Palacio de
Congresos le duele, cuando al final ha reconocido que con el
dinero se iban a poder pagar el crédito que pidió la comunidad.
Entonces no se queje tanto, póngalo en marcha,
inmediatamente. Y pongan la financiación para hacer la
promoción, que también será importante, porque si le va bien
al proyecto del Palacio de Congresos, le iré bien a eso que
ustedes quieren, que vengan más turistas en invierno, porque
los congresos se hacen fuera de temporada. Por tanto, no
hablen mal del turismo que es lo que llevan haciendo desde que
han llegado...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Gijón...

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Aguilera del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Barceló, per la
seva resposta. Intentaré anar molt ràpidament. 

Li he demanat sobre el nou organisme que es crea, illenc, no
m’ha contestat. I abans quan comentava sobre el tema d’atreure
talents, vostè tant que..., fundacions que investiguen en sanitat
i no ha fet referència al respecte. És obvi que estam davant d’un
paradigma de canvi de societat, sobretot tecnològica. Hem de
mirar cap a Àsia i veure que estan en una altra dimensió, com
jo diria. I també moltes vegades hem parlat d’aquest valor
afegit. És obvi que la dependència absoluta que tenen Eivissa
i Formentera sobre el turisme, Mallorca i Menorca
històricament han tingut indústria, agricultura i determinats
elements que han pogut moure la seva economia, però a Eivissa
i Formentera si no apostem realment per això, no podrem
canviar el model mai.

Pressió humana. Vostè sap perfectament i la resta de
diputats i diputades que estem batent rècord dia rere dia,
rècord, rècord, pressió humana. L’altre dia la setmana passada
em vaig reunir amb Andreu Sansó, el catedràtic de la UIB que
ha fet l’informe que des del seu govern li han demanat sobre

l’índex de pressió humana. Sap vostè perfectament que quan
vam estar negociant l’ecotaxa vàrem posar damunt la taula
indicadors per intentar veure l’impacte que tenia, vostès ho
varen deixar de costat, i ara estan utilitzant... cerquen com
justificar determinades mesures davant aquests indicadors.
Anem pel bon camí però tenim molta feina. És obvi que el
2030, especialment a les illes d’Eivissa i Formentera, si
continuem aquest ritme, no sé quina posidònia ens quedarà,
quines platges quedaran, quines carreteres, quina gent quedarà
a les nostres illes.

Qüestió: aquí hi ha una incongruència, no? Vostè ha parlat
quasi d’un eufemisme, una moderació en els fluxos, no? És
obvi que aquesta moderació, i el Sr. Gijón ho ha reconegut,
sobren persones a l’agost, a l’estiu. 

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Bé, ho ha dit...; bé, el turista... Bé, no ho sé, després ja ho
veurem. Bé, és obvi que els mesos de juliol i d’agost les nostres
carreteres, platges, etc., no poden assumir, assimilar aquesta
gran quantitat, i per tant el Govern ha de cercar les mesures
necessàries.

Comentant..., jo he quedat una mica flipat, per dir-ho
clarament, que no es puguin justificar els fons europeus i es
deixin anar, i haguem de pagar interessos perquè no som
capaços d’invertir a les nostres illes. És escandalós. Ho deixo
estar aquí, cadascú és responsable.

Més qüestions. El tema de connectivitat i mobilitat. Parlo
de..., el Sr. Melià parlava dels rent a car, però és que tenim un
problema de mobilitat a les nostres illes, una falta absoluta
d’aposta de transport públic. És obvi que vostè no és la persona
més adient perquè jo li transmeti..., si hi hagués el Sr. Pons, i
segur que el meu company ho ha fet aquest matí al respecte,
no?, però la falta absoluta de transport públic a les illes
d’Eivissa, Formentera i Menorca provoca un colAlapse, i l’únic
instrument per moure’ns és l’automòbil; ni tenim metro, ni
tenim tren, ni tenim res més. I ja... Bé, però bé..., però bé, és...
aquí tenen una de les grans inversions a Mallorca, el metro; em
sembla que no era necessari un metro; més autobusos al
respecte, d’acord? Per tant, la qüestió, falta de mobilitat i el
preu que hem de pagar els residents per anar des de Formentera
a Menorca. Bé, idò això, com volem fomentar el turisme entre
illes quan és quatre o cinc vegades més car que anar a
qualsevol banda? I sempre la connectivitat l’estam parlant des
de Mallorca, però ja no ens oblidem des de Menorca o des
d’Eivissa per anar a qualsevol part de la península, i ja no dic
d’Europa, en vol directe; missió impossible.

Qüestió: big data. És a dir, a mi personalment com a
economista entre altres coses em preocupa la falta absoluta de
transparència ja des de l’administració pública, passant per les
empreses dels diferents organismes, que no puguem consultar,
que no puguem... aquesta diferència...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Aguilera, el seu temps ha acabat i no li donaré ni un
segon més.
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EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Gràcies, Sra. Presidenta, per ser tan flexible.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Reus, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, moltes gràcies, Sr. President,
per les seves explicacions. Jo crec que aqueixa comissió ha
valgut la pena no només per les seves explicacions sinó..., és
vera que el Sr. Gijón no ha dit que sobren turistes a l’estiu,
però almanco ha dit que no en volem més a l’estiu. Això jo...
a mi em val...

(Se sent de fons el Sr. Gijón i Carrasco de manera
inintel·ligible)

A mi em val perquè hi hagi aquí a la fi un consens que no
hi caben més turistes a l’estiu. És una llàstima que el Sr. Melià
hagi partit, ara em sap greu, perquè el Sr. Melià també quan
hem parlat de saturació s’ha posat nerviós, fins que apareixen
els cotxes, i quan apareixen els cotxes sí que hi ha saturació.
Només volem turistes a peu.

Per part meva res més. Reiterar les gràcies i...

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Oliver, del Grup Parlamentari
Socialista.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Moltes gràcies, presidenta. Bé, jo també volia donar les
gràcies al vicepresident, que no ho he dit al principi de la meva
intervenció, com a tot l’equip que l’acompanya, I crec que sí
ha valgut la pena, també em sum a les paraules del Sr. Reus,
per aquests dos titulars, dos... jo afegiria un altre, no?, ja si em
permeten sense voler llevar cap mèrit a la seva, per suposat,
intervenció seriosa i rigorosa, que el Sr. Gijón no vol més
turistes i el Sr. Aguilera vol un metro a Menorca. Vull dir, jo
crec que això ha estat...

(Algunes rialles i remor de veus)

... ha estat impressionant. 

Bé. Gràcies, vicepresident. Gràcies per les seves
explicacions. Si hi ha alguna qüestió que hagi quedat ja ho
podem veure altre dia.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Contrarèplica del Sr. Vicepresident...

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER
D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i
Milta):

Molt breument, telegràficament...

LA SRA. PRESIDENTA:

... i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER
D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i
Milta):

Gràcies, que és molt tard i molt breument. Per cert, m’ha
quedat d’abans el Escaparate Turístico Inteligente, si vol en
parlarem un altre dia, però és un bon mort, només li diré aquest
titular. El Sr. Gijón torna a insistir que jo dic que sobren
turistes. A mi m’agradaria saber que digués quan, quan... que
repassi, que repassi, per favor, tota la meva intervenció, ha dit,
“no volem que diguin que sobren turistes”, però llavors ha
reconegut que, efectivament, a l’estiu, a la fi ho ha reconegut,
que no han de venir més. Crec que, efectivament, 2.036.000
persones... I per sort els increments, tant de places de
connectivitat com de gent que ve, es donen més a les puntes
vall. No creixem percentualment més el juliol i l’agost, per sort.
Així i tot, qualsevol petit increment, parlam de petits
increments, però qualsevol increment dins el juliol i l’agost que
ja anam molt plens, es nota i molt. 

Per cert, em deia, s’han incrementat places hoteleres? Bé,
idò, sí, Sr. Gijón, sí, Sr. Gijón, vostè diu, s’han incrementat
places hoteleres? Idò sí, Sr. Gijón, sí. A Mallorca 15.000 places
més, 15.000!, 15.000. Ara també li don la raó en una cosa... a
Mallorca, xifres de Mallorca, on s’ha donat més increment de
places turístiques... sí, sí, tots els anys aquests de reformes
d’aplicació, 15.000 places, no digui que no han crescut, i li don
la raó, on han crescut més és a les places de lloguer turístic amb
la seva llei, 60.000 places només a Mallorca ja duim, amb la
seva llei. Per tant, aquestes 60.000 són gràcies a vostès i vostès
no hi varen posar cap límit, i segueix creixent, segueix creixent,
a Eivissa, a Menorca, continua creixent. Per sort, quan traguem
la nova llei turística això ho regularem. 

Diu que el 80% dels hotels estan tancats. Li puc dir que les
xifres ens diuen que cada vegada més places, tenim més places
obertes més mesos d’hivern i de primavera, cada vegada se
n’obrin més, cada vegada, cada vegada hi ha més d’oberts. Si
mira mes per mes veurà l’increment. 

Sol i dades, diuen, ponga más dinero. Idò, ara ho
negociarem, ho negociarem amb l’Estat aquest finançament
magnífic que ens ha de dir. 

Platja de Palma, m’ha dit, no ha dit res. Bé, punt primordial,
el contenciós administratiu dels doblers que l’Estat ens reclama
en aquests moments per no haver justificat, perquè vostès en
quatre anys no varen ser capaços de fer ni una sola obra, per
tant, evidentment, contenciós administratiu. Per altra banda, el
consorci continua fent feina avui mateix, avui que s’ha reunit,
ha aprovat tota una sèrie de projectes urbanístics que impliquen
un nou centre de salut a S’Arenal, un nou aparcament per als
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veïnats de S’Arenal, etc. Avui mateix s’ha aprovat per
unanimitat també amb l’Estat, consells i ajuntaments. 

Diu que l’hotel era una opció de venda, el Palau de
Congressos. No, miri, a mi els responsables de... els
guanyadors es varen reunir amb mi i em varen dir que,
efectivament, ells tenien la intenció de comprar l’hotel. El
volien comprar. Evidentment m’ho varen dir a mi en una
reunió, m’ho varen dir, ens vàrem reunir i m’ho varen dir,
volien comprar l’hotel. Per tant, hagués estat... és veritat que
era una opció de compra el que posava, però estava clar...

Em demana el Sr. Aguilera pel nou organisme illenc, que
jo entenc que em remetré a la consellera de Cultura i
Transparència que és un organisme que depèn d’ells perquè ho
expliqui. Estic d’acord que, efectivament, no podem seguir
amb aquests rècords de pressió humana a l’estiu, però també
hem de ser conscients que les mesures que nosaltres podem
posar damunt la taula, legals, administratives, totes les que jo
he dit en el Pla d’equilibri tenen els resultats que tenen,
algunes a curt termini, però moltes altres a mig i llarg termini
que sense altres administracions que no s’impliquin, la de
l’Estat, les municipals, és difícil que tot això pugui donar
resultats a curt termini i hi ha qüestions que no depenen
absolutament de nosaltres. La demanda que hi ha tan gran ara,
en aquests moments, per a la Mediterrània segura és una
qüestió que evidentment canviarà amb el temps perquè estic
segur, i esper des del punt de vista humanístic i social, que la
situació d’Egipte, de Turquia, de Tunícia, etc., canviï i això
canviarà.

Totalment d’acord amb la necessitat de transparència de les
dades de l’administració, per tant, compartesc efectivament el
que deia el Sr. Reus. 

El Sr. Melià només reconeix la saturació quan parla de
lloguers de cotxes. Sembla que hi ha un problema amb els
lloguers de cotxes i no amb la resta de qüestions. Als lloguers
de cotxes evidentment hi hem de posar ordre i amb això estam
i evidentment les eines estan ja en marxa.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabat el debat, agrair la presència del Sr. Vicepresident
i dels seus acompanyants. 

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