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EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, començarem la sessió i, en primer lloc, els
demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí, Núria Riera substitueix Rafel Nadal.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí, president, Maria Antònia Sureda substitueix Josep
Melià.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Miquel Jerez substitueix Antoni Camps.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Damià Borràs substitueix Andreu Alcover.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Alberto Jarabo substitueix Carlos Saura.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Salvador Aguilera substitueix David Martínez.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Montse Seijas sustituye a Xavier Pericay. 

EL SR. PRESIDENT:

Disculpi, Sra. Seijas.

Compareixença del vicepresident i conseller
d'Innovació, Recerca i Turisme per informar sobre el
Projecte de llei RGE núm. 14156/17, de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per
a l’any 2018.

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
2018, escrit RGE núm. 14156/17.

Hi assisteix el vicepresident i conseller d’Innovació,
Recerca i Turisme, Sr. Gabriel Barceló i Milta, acompanyat del
Sr. Pep Lluís Pons, director general d’Innovació i Recerca; del
Sr. Benjamí Villoslada, director general de Desenvolupament
Tècnic; del Sr. Félix Pablo Pintado, director general de Fons
Europeus; del Sr. Josep Mallol, secretari general; de la Sra.
Antonina Ferrà, cap de gabinet, i del Sr. Antoni Sansó Servera,
assessor del 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):

Sí, bon dia a tothom. Gràcies, Sr. President de la comissió
i una salutació a tots els diputats i diputades presents avui així
com als mitjans de comunicació. 

Comparesc en aquesta comissió parlamentària per retre
comptes del pressuposts de la Vicepresidència i Conselleria
d’Innovació, Recerca i Turisme per a l’exercici 2018.
L’increment pressupostari global de tot el pressupost de les
Illes Balears per a l’any que ve, com saben, se situa al voltant
del 7,3% respecte del pressupost d’enguany, uns pressuposts de
les Illes Balears que preveu increment importants en els àmbits
que més rellevància tenen per a aquest govern, en els àmbits,
per altra banda, que són els que més afecten els ciutadans i les
ciutadanes, sobretot, com saben vostès bé, sanitat i educació.
Les polítiques socials són, per tant, els serveis bàsics que un
bon govern ha de prioritzar pel bé de la ciutadania i
especialment pels sectors més desfavorits. 

Els pressuposts per al 2018 tampoc no perden de vista les
peticions de promoció i diversificació de la nostra economia.
L’impuls de polítiques dirigides a transformar les bases del
nostre model productiu ha de servir per avançar en el que
anomenam la transició cap a un nou model econòmic, un nou
model econòmic en què el monocultiu turístic doni pas a un
teixit productiu diversificat, en què la indústria recuperi
posicions i s’orienti cap a l’exportació, en què la innovació i la
recerca siguin la base de l’emprenedoria i imprimeixin
dinamisme a la nostra economia, en què siguem capaços
d’atreure talent i de desenvolupar la creativitat que és la base
de l’economia del coneixement. 

Per aconseguir aquesta transició cap a aquest model
econòmic més sostenible i més diversificat, el 2018 el Govern
preveu una inversió total de 175 milions d’euros per a
promoció econòmica, parlam d’un 39% d’increment amb
relació al que haurem gastat el 2017.

Des de la Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme
s’aporta en aquesta transició i en aquesta promoció econòmica
tota una sèrie d’actuacions que aniré detallant, però també hi ha
avanços importants a nivell de tot el Govern. Vull recordar que
la inversió global que les diferents conselleries realitzaran en
matèria d’innovació i recerca ascendeix a 21,07 milions
d’euros, és a dir, que l’increment del que destinarà el Govern
per a innovació i recerca el 2018 suposa un 16,2% més que
enguany, un increment, per tant, de la inversió en innovació i
recerca d’un 16,2% en relació amb el que hem aportat enguany. 

Avançar en recerca i en la translació del coneixement
científic a la societat i al sector empresarial és un factor clau
per poder avançar cap a aquesta transició d’aquest nou model
econòmic i, per tant, en aquest sentit seguim el camí iniciat, el
camí que ens vàrem proposar a principi de legislatura. 

També cal destacar la millora dels recursos i la major
autonomia amb què es dotaran amb aquests pressuposts als
consells insulars. De fet, la Vicepresidència hi contribueix
realitzant i duent a terme, a la fi, una reivindicació històrica
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dels consells insulars, el traspàs de les competències en matèria
de promoció turística previst en el primer i segon trimestre de
2018. Aquesta transferència, que es reflecteix lògicament en el
pressupost de la conselleria, s’adapta als canvis estructurals que
afrontam l’any que ve, encara que l’Agència de Turisme de les
Illes Balears estarà al costat dels consells insulars per facilitar
al màxim la transició, el Govern mantindrà mitjançant l’ATB
la coordinació global de la promoció del sector econòmic més
important que tenim a les Illes. Per tant, l’Agència viurà una
reestructuració important perquè, com he dit abans, seguirem
coordinant i seguirem donant suport a tot el que faci referència
a la gestió del turisme, però a la vegada també l’ATB es
convertirà en l’organisme responsable de la gestió i del
seguiment de l’impost de turisme sostenible, com explicaré més
endavant. 

El pressupost global de la Vicepresidència i Conselleria
d’Innovació, Recerca i Turisme, és a dir, la secció 12, creix un
2,7% respecte d’enguany fins a un total de 60 milions d’euros
als quals hem d’afegir 3 milions procedents de l’impost de
turisme sostenible, la qual cosa suma 63 milions d’euros. 3
milions de l’impost de turisme sostenible dels quals 1,8 aniran
destinats a polítiques d’innovació i recerca i 1,2 a turisme,
concretament d’aquest 1,2 de turisme 0,3, 300.000 euros, a
creació de producte turístic relacionat en sinèrgies amb altres
sectors econòmics, bàsicament gastronomia, cultura, esport, i
900.000 euros a reconversió i rehabilitació de patrimoni
històric que depèn de la conselleria, concretament el convent de
Sant Diego de Menorca. 

Hem d’afegir, a més de la secció 12, també la secció
transversal, la secció 33, de serveis tecnològics comuns, és a
dir, serveis tecnològics que es donen a tot el Govern,
principalment Ibsalut, però també a la resta de conselleries. Hi
feim una aposta molt important perquè el Govern avanci també
des del punt de vista tecnològic amb un total d’inversió de
13,84 milions d’euros, és a dir, un 19% més que el 2017. Per
altra banda, també hem de destacar la secció 37 dels
pressuposts que compta amb 64 milions, aquesta secció 37 no
existia, són els 64 milions que corresponen a la previsió de
recaptació de l’impost de turisme sostenible durant aquest 2017
i que es traslladaran en inversions el 2018, ho veurem més
detalladament en els pressuposts de l’ATB. 

Començaré per la Secretaria General i la Direcció General
de Turisme. Quant a la Secretaria General es preveu una nova
seu per a Turisme que unifiqui els distints serveis que en
aquests moments estan dispersos, tenim una inversió prevista
de 200.000 euros en lloguer i 200.000 euros en possibles
despeses d’adaptació de l’espai i, per altra banda, també una
previsió de compra de cotxes elèctrics per a la inspecció de
turisme, això seria 102.000 euros que podrien correspondre,
més o manco, a vuit vehicles elèctrics. 

La Direcció General de Turisme juntament amb l’Agència
de Turisme de les Illes Balears té un pressupost total de
30.428.000 euros i dins la Direcció General de Turisme volem
destacar l’eina informàtica Turisdata, és el catàleg de turisme
que ja té nom, Turisdata, i que està previst que es posi en
marxa a finals d’enguany, dins el 2017, i que s’ha de
consolidar, per tant, al llarg de 2018 i que suposarà un canvi
molt important en els diferents procediments administratius de

les empreses turístiques, canviarà la relació del sector turístic
amb l’administració, però també dels ciutadans i ciutadanes ja
que passam de tràmits administratius presencials a tràmits
administratius telemàtics i, per tant, més àgils. Com dic el 2018
ha de ser la consolidació d’aquesta eina que ens ha d’adaptar a
les necessitats del sector turístic i als canvis que les diferents
lleis turístics han anat marcant. 

Aquest Turisdata també s’adaptarà als sistemes dels
consells insulars, vull recordar que el Govern de les Illes
Balears té l’ordenació turística de Mallorca, però la de
Menorca, Eivissa i Formentera ja està transferida als consells,
i per tant aquesta eina també es posarà a disposició dels
consells insulars perquè la puguin utilitzar. De fet s’ha estat
construint aquesta eina conjuntament amb ells per detectar les
seves necessitats. Per altra banda ens facilitarà aquesta eina
l’agilitació a l’hora del traspàs de les corresponents
competències al Consell de Mallorca, transferència que està
previst que es negociï durant el 2018, l’ordenació turística en
el Consell de Mallorca es negociï durant el 2018 perquè sigui
una realitat el 2019.

Com deia passarem de tenir uns tràmits administratius
presencials, en què les empreses han d’acudir físicament a
l’administració per presentar la sol·licitud, a una eina totalment
telemàtica, i on a més la comunicació per part de
l’administració serà a la bústia virtual de les empreses. Això
també ens permetrà tenir un registre públic i, per tant, de
consulta tant per a les empreses com per als ciutadans, com
evidentment també per als mitjans de comunicació. A data
d’avui això no és possible encara, però a partir de l’entrada en
vigor qualsevol ciutadà, qualsevol empresa podrà consultar
totes les dades disponibles en relació amb els establiments
turístics a les Illes Balears. Serà una eina també molt útil per al
control de les empreses turístiques, ja que els inspectors de
turisme disposaran de tauletes connectades a la base de dades
i per tant la feina de camp i de control serà molt més àgil, ja
que podran veure en tot moment l’expedient de l’empresa. De
fet els increments de personal sol·licitats per l’àrea d’inspecció
corresponen a la necessitat d’atendre un increment en el
nombre d’empreses turístiques i l’increment d’estades
turístiques susceptibles d’inspecció.

Pas ara a detallar la futura..., l’Agència de Turisme de les
Illes Balears, futura Agència d’Estratègia del Turisme per als
pressuposts de 2018. La diferència més notable que existeix
entre els pressuposts de l’Agència de Turisme de les Illes
Balears per al 2018 en relació amb els actuals de 2017 és, com
he dit abans, l’assumpció per part de l’entitat de la gestió dels
projectes triats en el marc de la Comissió de l’impuls de
turisme sostenible de les Illes Balears, és a dir, la gestió dels
fons que s’han recaptat a través de l’impost, que ha fet que el
pressupost global de l’Agència hagi passat de 20,6 milions
d’euros a 85,4 milions d’euros; també s’ha de tenir en compte
que dins aquests 85,4 n’hi ha 64 que corresponen a aquest fons,
i que no invertirà l’Agència de Turisme sinó que seran invertits
per les distintes conselleries, consells insulars i/o ajuntaments
que s’han vist beneficiats per aquest import. 

Així, idò, les quantitats principals en la confecció dels
pressuposts de l’ATB responen a quatre grans accions: fons de
turisme sostenible, 64 milions. Palau de Congressos, és una
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transferència plurianual per les obres i el condicionament del
Palau de Congressos, 8 milions d’euros; he de dir que és la
darrera anualitat que correspon pagar a l’Agència de Turisme
de les Illes Balears, finalitza per tant l’any 2018 aquest
pagament amb aquests 8 milions d’euros de l’any que ve. La
tercera, coordinació d’accions promocionals i de comunicació
turística de les Illes Balears, 4.166.375 euros. I la quarta
estratègia turística, 3.925.715. 

Les activitats de l’ATB es concreten en les dues àrees de
coordinació d’accions promocionals, per una banda, i
d’estratègica turística, que no vénen a modificar
substancialment el que rebia l’Agència en els darrers anys; per
tant en aquest sentit hi ha una continuïtat pressupostària. La
coordinació d’accions promocionals -vull recordar, 4,1 milions
d’euros- inclou activitats i projectes que van des d’organitzar
i assistir a fires generalistes o específiques; les accions
conjuntes i coordinades que es duen amb entitats privades o
públiques destinades al turisme, siguin consells insulars,
ajuntaments, oficines espanyoles de turisme, etc.; la
consolidació del producte turístic d’hivern, l’anomenat Better
in winter; o la comunicació i difusió de productes turístics; o la
promoció i el desenvolupament de la nova web
illesbalears.travel, que convid tots els presents a visitar, si ho
troben oportú. L’altra part important, que és la gestió de
l’estratègica turística, 3,9 milions d’euros, se centra en estudi,
anàlisi de mercats, millora i implementació de producte turístic,
però també en una de les activitats principals que tendrà a partir
de 2018 l’ATB, que és, com he dit, la gestió i el control dels
projectes del fons de l’ITS. Per tant durem a terme, com he dit,
el seguiment i la gestió de l’impost de turisme sostenible. Com
sabeu, d’acord amb la llei i el desenvolupament reglamentari,
s’ha de redactar una convocatòria anual de projectes,
l’anomenat Pla anual, atenent a la recaptació que s’hagi duit a
terme aquell any; l’Agència, per tant, de Turisme ha estat
facultada per part del Govern i d’aquesta comissió de turisme
sostenible per dur a terme la gestió del fons, que inclou, entre
altres coses, dur el seguiment i l’execució dels projectes
aprovats per la Comissió d’impuls del turisme sostenible. 

L’Agència de Turisme, per tant, afrontarà aquesta nova
etapa com a eina de gestió i supervisió del fons recaptat amb
l’impost. És fonamental donar a conèixer tant als residents com
als visitants de quina manera es reinverteix la recaptació de
l’impost. Des l’Agència de Turisme es planificarà i coordinaran
els plans de màrqueting i comunicació que es generin
específicament per donar a conèixer els projectes de l’impost
i per coordinar i supervisar la seva implementació, execució i
avanç.

Es pot dir que l’Agència de Turisme es transforma, però per
altra banda també es pot dir que recuperar part del seu origen,
perquè vull recordar que l’Agència de Turisme de les Illes
Balears és una suma de diverses entitats, entre les quals es
troba Diversitat 21, que originàriament ja es va dedicar a la
gestió de l’antiga ecotaxa, i que Diversitat 21 es va subsumir
dins l’Agència de Turisme. Per tant es reprèn per part de
l’Agència de Turisme aquesta tasca emblemàtica i, per suposat,
d’una gran responsabilitat, amb la reconversió del personal i
reestructuració de l’empresa mitjançant una modificació dels
estatuts fundacionals que durem a terme en els pròxims
setmanes i mesos. Per a la planificació i l’execució de la

comunicació del fons de l’impost de turisme sostenible, el que
inclou entre altres disseny i construcció d’una nova web,
creativitat, campanya promocional, compra d’espais
publicitaris, etc., hi ha un pressupost per a 2018 de 400.000
euros.

Altres accions que s’emmarquen dins aquest capítol
d’estratègia turística, a part del seguiment de l’ITS, hi ha
estudis de mercat i estadística que van des d’avaluar resultats
obtinguts del càlcul del marc input-output de l’economia de les
Illes Balears, o el compte satèl·lit de turisme, publicació
d’índex definitius d’estacionalitat, publicació provisional sobre
la concentració temporal de la demanda turística a les Illes
Balears, indicadors d’estacionalitat; anàlisi de la capacitat
aèria, explotació de les dades disponibles, etc. 

També durem a terme producte turístic, que se centra
principalment en gestió i coordinació dels clubs de producte,
clubs de producte que s’han estat posant en marxa el 2017; són
espais de nova creació, de coordinació entre el sector públic i
el sector privat, i hi ha uns plans i taules de treball vinculats a
la creació, l’estructuració, el suport, la millora i el
desenvolupament de productes turístics. Com he explicat abans
aquí hi ha el producte turístic gastronòmic, el de turisme actiu,
el de turisme sostenible, el de turisme de natura, etc., etc.
També impulsarem i consolidarem el producte turístic d’hivern
a través de la convocatòria anual de patrocinis, establint acords
de col·laboració o contractes privats de patrocini que cerquen
millorar la competitivitat turística de les Illes Balears durant el
2018 a partir de la realització de projectes o accions
promocionals que vagin en la línia d’allargar la temporada,
desestacionalitzar; per tant mai en cap cas productes d’estiu.
També durem a terme l’execució de projectes propis, com és en
aquest cas acabar les obres de rehabilitació del Convent de Sant
Diego, convent propietat de l’Agència de Turisme de Illes
Balears, declarat bé d’interès cultural, on s’hi ha estat duent
aquests anys una acurada rehabilitació, duim ja 6 milions
d’euros aproximadament d’inversió, i l’Agència de Turisme ha
presentat uns projectes d’ITS en els anys 2017 i 2018 per a la
finalització dels espais, la recuperació de pintures murals, la
museïtzació del convent, i entre pressupost propi i projectes
d’ITS l’any 2018 hi invertirem aproximadament, en aquest
convent ubicat al municipi d’Alaior, aproximadament 1,4
milions d’euros.

Un altre element que es modifica respecte de l’any 2017 és
el pressupost de personal, que passa de 2,5 milions a 3 milions
d’euros. La crescuda del capítol 1 es deu a dues causes: la
primera, hem reincorporat cinc persones que varen ser
acomiadades el 2012; hi ha hagut una sentència que el Govern
ha perdut, en aquest cas és una sentència en relació amb una
decisió presa el 2012 i he d’informar en tot cas que els sous de
tramitació per haver perdut aquesta sentència, han costat a les
arques públiques 770.000 euros i a més d’aquestes cinc
persones que per altra banda ocupen llocs jurídics i
economistes que eren necessaris i seran importants de cara a la
gestió que hem de dur de l’ITS, per tant, ens haurà anat bé
encara al final, també s’ha d’afegir la contractació de vuit
persones dins el programa SOIB Jove Qualificat Sector Públic,
que és aquest programa que s’ha fet per incentivar la
contractació de joves amb estudis superiors a les Illes Balears
i vuit persones seran contractades per l’Agència de Turisme de
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les Illes Balears, de fet ja hi han començat a fer feina com la
resta del sector públic.

Passarem ara a la Direcció General d’Innovació i Recerca.
Total 13,6 milions d’euros, dels quals 11,8 són de pressupost
propi i 1,8 de pressupost provinent de l’ITS i 15,4 milions
d’euros de pressupost de la Fundació BIT.

El projecte de pressuposts de 2018 per primera vegada -per
primera vegada- recull de forma general la inversió que es fa
per part de tot el Govern en matèria d’innovació i recerca, per
aquests motius les despeses de recerca i desenvolupament
vénen recollides a la funció 541A i les referents als projectes
des de l’ITS de recerca aniran recollides a la funció 541B i les
despeses en concepte d’innovació vindran recollides a la funció
542A.

Això fa que en total, per tant, innovació i recerca, la suma
dels 541, de les funcions 541A, 541B i 542A, parlam d’un total
de 25,57 milions d’euros, 25 milions d’euros serà el que
gastarem. És un poquet més del 21,07 que els he dit abans, que
els he dit que el Govern... abans, al principi els he dit “el
Govern destina 21,07 en innovació i recerca per al 2018",
perquè, com que aquí hi ha els projectes de recerca de l’ITS,
tots, s’afegeix aquí el projecte d’energia, d’energia i
d’eficiència energètica que aquest projecte són 4.598.000
euros, i com dic hi ha totes les accions d’innovació i recerca de
tot el Govern, incloses per tant les d’agricultura, les de salut,
les de medi ambient, les de treball i indústria, les d’energia,
com he dit abans, les de política industrial i per descomptat les
de la Direcció General d’Innovació i Recerca, total: 25,57
milions d’euros.

Vull destacar aquesta xifra perquè crec que és molt
important destacar que aquesta aposta que s’està fent
globalment per part del Govern de les Illes Balears el 2018 amb
aquest total de 25 milions d’euros, perquè es facin una idea
l’any passat la xifra que hi vàrem destinar era de 18. Per tant,
parlam d’un increment bastant significatiu.

Els pressuposts de 2018, per tant, aniran adreçats a
consolidar la tasca realitzada al llarg d’aquests dos primers
anys de legislatura, especialment a la consolidació del sistema
de ciència de les Illes Balears i a l’execució de les tasques que
hem anat definint.

Una vegada que hem definit l’estratègia d’especialització
intel·ligent, la RIS3, que es defineix com el marc d’actuació en
l’àmbit d’innovació, el pressupost de l’àrea de transferència es
destinarà a implementar aquesta estratègia renovada i
incentivar el creixement de les àrees econòmiques afectades per
la RIS3 que són aquelles que consideram que poden ajudar a
transformar l’economia de les Illes Balears i incentivar la
inversió empresarial en R+D+I.

Vull recordar que l’estratègia RIS3 que ens vàrem trobar
dissenyada per l’anterior govern anava orientada únicament i
exclusivament al turisme i ara s’ha reorientat per tal que abasti
altres àrees i així ajudar a la diversificació econòmica.

També al llarg de 2017 hem estat dissenyant tal com vàrem
anunciar el nou pla de ciència, tecnologia i innovació i el

pressupost de 2018 ens ha de servir per finalitzar i presentar el
nou pla de ciència, tecnologia i innovació on evidentment hi
haurà l’apartat de la RIS3 que he comentat abans, però
prèviament s’havien d’analitzar els resultats de l’actual pla que
està en vigor, és a dir, el pla que va de 2013 a 2017 i estam
analitzant els resultats per realitzar el nou pla bàsicament per
saber on ha fallat el pla anterior 2013-2017 i cap on hem
d’orientar els esforços perquè aquest pla pròxim sí que tengui
un èxit notable.

Una vegada implementada tota una sèrie de noves
convocatòries que s’han anat recuperant, que havien anat
desapareixent durant la passada legislatura d’innovació i de
recerca, ara continuam la tasca de consolidació d’aquestes
línies d’ajudes. Aquí tenim per una banda el programa de
doctorats, també els predoctorats industrials, tenim ajuts a
empreses innovadores, tenim convocatòries de tècnics de
suport a la recerca, tenim convocatòries de clusters i a més es
proposa a través de l’ITS la convocatòria de projectes de
recerca i desenvolupament entre el 2018 i el 2020 que serà la
primera vegada que farem una convocatòria d’aquestes
característiques, és a dir, convocatòries pròpies de les Illes
Balears, les altres totes duen cofinançament europeu i per tant
han d’anar orientades cap on Europa ens marca, però aquestes
altres convocatòries que finançarem amb l’ITS, com que es
pagaran amb doblers cent per cent de les Illes Balears, les
farem cap a la orientació que nosaltres considerem més
interessant i més oportú.  I també hi haurà línies per a la
despesa de funcionament de clusters per a la consolidació dels
clusters.

La primera tasca també per a la creació de l’Institut de
Recerca de les Illes Balears finalitzarà al llarg del darrer
trimestre de 2017, estam fent ara en aquests moments l’estudi
de viabilitat econòmica de l’Institut de Recerca, i la idea és que
sigui una realitat, la creació d’aquest institut de recerca de les
Illes Balears als pressuposts de 2018 i que ja es posi en marxa.
Aquest també ha de ser un punt fonamental i clau per a
l’increment i per l’aposta cap a la innovació i la recerca, que
l’Institut de Recerca per al qual ens hem basat tant en
estratègies d’èxit com la de (...) basc en el País Basc o l’Institut
de Recerca català que ens han servit per veure com hem
d’implementar també a les Illes Balears aquest institut tan
important.

Per altra banda, també l’any passat vaig anunciar el
desenvolupament de la Xarxa d’Estacions d’Investigació. Al
llarg de 2017 hem dissenyat l’estratègia a seguir, el pla de
treball i puc dir també que el 2018 es posarà en marxa, una
vegada que hem fet aquesta feina prèvia l’estació d’investigació
de Cabrera i la del Parc de Llevant. Esperam que el 2018 ja
siguin una realitat.

També l’any 2018 ha de ser definitivament la recepció i la
posada en marxa del complex científic. El complex científic és
una obra situada al Parc Bit que s’ha estat desenvolupant els
darrers anys, hi ha hagut una situació administrativa i
contractual amb l’empresa que duia les obres molt complexa,
molt complicada i a final de 2017 estam segurs que ja serà
possible fer les licitacions necessàries per a la recepció
definitiva de l’edifici i poder-lo dotat del mobiliari, de
l’equipament científic necessari i finalment al llarg de 2018, per

 



1636 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 67 / 9 de novembre de 2017 

tant, poder fer la cessió dels espais als instituts de recerca que
hagin sol·licitat poder utilitzar aquesta nova infraestructura que
també ajudarà a complementar -com hem dit abans- aquest
sistema de ciència de les Illes Balears.

L’increment pressupostari també el traslladarem als
pressuposts de la Fundació Bit per tal de reforçar la tasca
incentivadora de creació i desenvolupament d’empreses
innovadores per, també, desenvolupar el Centre Bit de
Menorca, que he de dir que en aquest primer any de vida ha
tengut molt d’èxit i per definir el marc d’actuació també del
futur centre bit d’Eivissa.

També hem de mantenir l’increment del pressupost de
Fundació Bit, per tant, que passa de 13,9 a 15,4 milions, una
part d’aquest increment correspon també a la millora de les
condicions dels treballadors i les treballadores de la Fundació
Bit. He de dir també que estam contents d’haver arribat a un
acord profitós amb els treballadors i les treballadores després
d’un temps de negociació per tal que també les bones
condicions econòmiques arribin als treballadors i les
treballadores de la Fundació Bit.

Ara només vull donar-los un parell de dades, els he de dir
perquè vegin com ha anat canviant el pressupost en les línies
d’actuació del Pla de ciència, tecnologia i innovació, els diré
que les tres parts més importants d’aquest pla de ciència eren
capital humà, recursos humans; la segona, consolidació de la
base científica i, la tercera, valoració del coneixement. Bé, idò,
des de 2014 a 2018 l’esforç inversor en recursos humans del
Pla de ciència i tecnologia s’ha incrementat, de 2014 a 2018, en
un 147%; la consolidació de la base científica s’ha incrementat
en un 524%; i la valoració del coneixement ha passat de 0
euros de pressupost el 2014 a 1.400.000 en el 2017, 3.350.000
de previsió en el 2018. Per tant aquí és important veure l’esforç
que s’ha fet per part del Govern.

El pressupost total de les convocatòries d’innovació i
recerca s’ha anat incrementant també: el 2015 es va
incrementar un 66% el pressupost de les convocatòries, el 2016
un 64%, el 2017 un 187%, i volem incrementar el pressupost
de convocatòries per al 2018 en un 339%. Evidentment
recordem que una part d’aquests fons són fons propis i, l’altra,
fons FEDER, fons que vénen d’Europa i que s’han de
complementar, lògicament, en un 50% per part nostra.

Per tant, recordem, 2018-2022, nou pla de ciència i
tecnologia i innovació; 2018 també desenvolupament de la
nova llei de la ciència i del pacte per la ciència; també volem
consolidar actuacions de divulgació científica, l’any 2017 hem
organitzat la Nit dels investigadors; de cara al 2018, a més de
la Nit dels investigadors, volem celebrar també el dia de la
dona i la ciència. Com he dit abans, la recepció i posada en
marxa del complex científic del Parc Bit. I també vull recordar
que la Llei de pressuposts proposa l’ampliació de les
exempcions fiscals en inversions a empreses de nova creació
que passarà dels 600 euros actuals d’exempció a 6.000, i en el
cas de ser una spin off derivada del sector públic podrà arribar
aquesta quantitat d’exempció fins als 12.000 euros per a noves
empreses. A més es contemplen també desgravacions per les
donacions a la recerca que s’hagi fet per part de particulars a
organismes públics d’investigació. Amb aquestes exempcions

fiscals volem impulsar la inversió en empreses d’alt valor
afegit, que al llarg d’aquests anys haurem posat en marxa tota
una sèrie de convocatòries competitives, com he dit abans, i
d’aquesta manera promoure també aquesta inversió via
desgravació fiscal.

Pas a la Direcció General de Desenvolupament Tecnològic,
que tendrà un pressupost total de 9.131.000 euros. Primer,
quant a infraestructures, al llarg de 2017 haurem arribat al 80%
de llars connectades per banda ampla, el 2017 haurem arribat
al 80% de llars connectades a les Illes Balears en banda ampla.
El 2018 ens proposam arribar al 90%; per això en el pressupost
de 2018 hi haurà 2 milions d’euros en subvencions per a banda
ampla cofinançats amb fons FEDER, cosa, per tant, que
suposarà 4 milions en total en infraestructures, 2 milions de
pressupost propi, 2 milions FEDER, ja que consideram que
sense infraestructures de telecomunicacions ultraràpides no és
possible cap canvi de model econòmic cap a les noves
tecnologies i cap a la innovació.

Per altra banda el 2018 també solucionarem una vella
aspiració del Govern: la construcció d’un data center, és a dir,
un centre de dades, que reuneixi totes les administracions:
Govern, Ibsalut, consells insulars i ajuntaments; això té un cost
de més de 2 milions que es reparteix entre la Direcció de
Desenvolupament Tecnològic i l’ib-salut; concretament la
Direcció General de Desenvolupament Tecnològic hi invertirà
1.200.000. Aquest nou centre de dades permetrà créixer en
serveis digitals, aconseguir més col·laboració entre les
administracions, i tenir les infraestructures necessàries per
exercir la sobirania de les dades públiques, és a dir, traduït,
volem tenir sobirania de les nostres pròpies dades, no que hagin
de ser controlades per part del Govern central.

Administració digital. Per aconseguir el principi de finestra
única de l’administració digital el pressupost de 2018 conté un
increment de 950.000 euros en personal, noves places de
tècnics, i 1 milió d’euros també per a inversions en
desenvolupament de plataformes de tràmits, expedients,
registre, interoperabilitat i web corporatiu. Amb això, com he
dit abans, avançarem d’una manera decidida cap a
l’administració electrònica, juntament amb altres inversions que
hi haurà també previstes a altres conselleries, la de Presidència
i ib-salut, principalment. També invertirem en seguretat; no són
serveis nous, però reforcen la credibilitat i la disponibilitat que
tenim; així per evitar atac digitals invertirem 400.000 euros, i
per identificar..., per als sistemes d’identificació i signatura
digital de ciutadans i empleats públics invertirem 1 milió
d’euros que ens permetran tràmits digitals, modernització de
llocs de treball, etc. I, finalment, també invertirem 300.000
euros en compliment de l’Esquema Nacional de Seguridad.

També vull anunciar que gràcies al conveni entre el
Ministeri d’Educació, el Govern de les Illes Balears i Red.es
podrem parlar definitivament d’escoles connectades. Hi ha un
conveni d’interconnexió de centres escolars amb banda ampla
ultraràpida que suposa una inversió global de 5.620.000 euros;
per a l’any 2017 tenim uns romanents que voldrem destinar
200.000 euros, i dins 2018-2019 fins a 2.100.000, i també es
vol arribar a totes les escoles i als centres d’educació especial.
L’objectiu és, per tant, tenir pràcticament el cent per cent dels
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centres educatius de les Illes Balears connectats a banda ampla
ultraràpida el 2019. 

I finalment la secció 33, que és la de serveis comuns
tecnològics. Com he dit abans, passam d’11 milions a 13
milions, la qual cosa significa un increment del 18,6% d’esforç
per part del Govern en l’avanç en les noves tecnologies. 

Dins la Direcció General de Desenvolupament Tecnològic
hem de parlar també d’Ib Tech, el que abans era conegut com
a Multimedia, la nova empresa de serveis tecnològics i
d’innovació que està adherida a la Direcció General de
Desenvolupament Tecnològic, i hem de dir que el 2018
seguirem fent inversions importants en dues xarxes de
tecnologia pròpia, dues xarxes de tecnologia pròpia que són la
xarxa d’internet de les coses, l’anomenat LoRa, que actualment
té ja prova pilot a un conveni entre Ib Tech, la Universitat de
les Illes Balears i el Parc Bit; la previsió és que durant el primer
semestre de 2018 estigui desplegada la xarxa a tot el territori de
les Illes Balears, i ens convertirem per tant en el primer territori
de l’Estat on s’establirà una xarxa pública de sensors sense
wifi. I, per altra banda, l’altra xarxa és la pròpia, de tecnologia
pròpia -això és important, made in Balears, tant una com
l’altra-, la xarxa de comunicació d’emergències de les Illes
Balears, la TetraIB, que cada vegada s’està estenent més, tant
s’està incrementant el nombre d’usuaris, el nombre de
municipis que s’hi estan adherint continua creixent, en aquesta
xarxa de comunicació d’emergències; vull destacar el gran
funcionament que ha tengut per exemple en moments
d’aglomeracions i que especialment han estat posats a prova
com puguin ser les festes de Sant Joan a Ciutadella, aquesta
xarxa ha funcionat a la perfecció; i durant 2018 en aquesta
xarxa de comunicació d’emergències està previst també que
s’incorporin també a la xarxa els Bombers de Mallorca. 

Amb aquestes dues xarxes de tecnologia pròpia, en les quals
invertim quasi un total d’1 milió d’euros, avançam cap a una
millora de la seguretat, cap a l’internet de les coses, en
definitiva, cap a un futur més tecnològic. La inversió, si la
volen territorialitzada, els puc dir que invertirem en aquestes
dues xarxes 237.000 euros a Palma, 225.000 a la resta de
Mallorca, 156.000 a Eivissa, i llavors una inversió a totes les
Illes de 277.000 euros, la qual cosa fa un total de 896.000 euros
en total, quasi 1 milió d’euros, per tant.

Pas als pressuposts de la Direcció General de Fons
Europeus i Centre Balears Europa, un total d’1.765.000 euros.
La Direcció General de Fons Europeus és la que gestiona i du
a terme el seguiment i control dels programes operatius
finançats pels fons estructurals, que són dos: fons europeu de
desenvolupament regional, FEDER, i fons social europeu. A
més, conjuntament amb el Centre Balears Europa, aquesta
direcció general desenvolupa una tasca d’informació, difusió i
assessorament dels diferents mecanismes de suport que brinda
la Unió Europea per promoure el creixement i la competitivitat,
impulsar l’avanç cap a una major cohesió social i territorial i,
en darrera instància, millorar, en definitiva, la qualitat de vida
dels ciutadans i les ciutadanes. Es tracta de reptes de gran
transcendència que precisen d’una ferma voluntat política per
afrontar-los amb decisió i d’un esforç financer equivalent a la
magnitud que suposen, així com també la col·laboració
institucional i del sector privat. 

Vull aprofitar per donar els resultats d’aquests dos primers
anys en l’àmbit d’aplicació dels fons europeus de Balears
perquè evidentment hem de dir que aquests resultats ja es
comencen a notar. En primer lloc, s’ha pogut justificar la
totalitat, el cent per cent, de l’ajut pendent dels programes
operatius del FEDER i del Fons Social Europeu de l’anterior
període 2007-2013. No es tracta d’un èxit menor, no només per
la millora de finançament que això suposa per a aquest país
sinó també perquè teníem un risc real de descompromís, és a
dir, de pèrdua de fons si no justificàvem en el pròxim
repartiment de fons haguéssim estat perjudicats a l’hora de
repartir aquest fons. Aquesta pèrdua de fons o aquest
descompromís va ser advertit a l’inici de la passada legislatura
tant per les pròpies autoritats estatals com per les autoritats
comunitàries. En aquells moments, 2015, del període 2007-
2013 només havien justificat de Fons FEDER el 75% i de Fons
Social Europeu només el 53%, havíem perdut, de fet, 13
milions durant quatre anys consecutius. 

La justificació, per tant, de gairebé 44.000 d’euros del
FEDER i prop de 14,5 del Fons Social Europeu, és a dir, en
total més de 58 milions justificats en aquesta legislatura, ens ha
permès absorbir el cent per cent de l’ajut destinat per la Unió
Europea a aquests dos programes. Per donar una idea del que
això suposa, la legislatura passada l’import de despesa
certificada va ser de 125 milions d’euros, això era un ritme
d’execució anual de Fons Europeus de 31,4 milions, cada any
s’executaven 31 milions d’euros d’execució. Si tenim en
compte la despesa certificada l’any passat pel tancament del
programa operatiu 2007-2013 i el previst enguany arribarem a
85 milions d’euros, és a dir, que en aquesta legislatura amb
aquests dos anys el ritme d’execució s’ha incrementat fins al
42,7 milions d’euros front els 31 milions de la passada
legislatura.

En conclusió, ja hem pogut justificar en aquests dos primers
anys el 68% de la quantitat total que es va justificar en quatre
anys la passada legislatura i hem accelerat el ritme d’execució
anual en més d’11,3 milions més cada any. 

També hem dotat els nous serveis de garantia juvenil, la
qual cosa ens ha permès la capacitat de gestió de la Direcció
General de Fons Europeus en aquest servei, el de garantia
juvenil, d’aquesta forma hem posat les bases per garantir
l’adequada aplicació dels mes de 33 milions d’euros que s’han
assignat a les Illes Balears per combatre l’atur de les persones,
dels joves de menys de 30 anys a les Illes. 

La inversió a justificar aquest any 2017 se situarà per sobre
dels 10 milions d’euros i les últimes d’aquest programa de
garantia juvenil i les últimes dades de seguiment mostren que
gràcies a aquest esforç conjunt ja ha estat possible proporcionar
a 500 joves desocupats, una oferta de qualitat o de formació
que millorarà la seva ocupació futura, 500 joves desocupats,
per tant, ja s’han beneficiat d’aquest servei de garantia juvenil.

Així mateix, en col·laboració amb el Centre Balear Europa
hem posat en marxa la unitat de gestió d’incentius regionals, la
qual cosa obri possibilitats de finançament per a nous sectors
agroalimentari, indústria transformadora, a més del sector
turístic, entre d’altres. 
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Per primera vegada les Illes formen part d’aquest programa
d’incentius a la inversió, ja hem articulat els procediments i
mecanismes perquè sigui aprofitat sobretot per petites i
mitjanes empreses de les Illes. Torn a recordar la xifra que el
98% del nostre teixit empresarial són petites i mitjanes
empreses, per tant, aquestes polítiques precisament per això
van dirigides a aquesta petita i mitjana empresa. De fet, ja
tenim diferents sol·licituds que es gestionen actualment, que
s’han traduït en un suport addicional per a la inversió
empresarial de les Illes i amb això també per crear noves
oportunitats de treball i diversificació i modernització del teixit
productiu.

Hem continuat també la tasca per millorar el finançament
específic per la insularitat davant la Unió Europea, no només
plantejam el règim especial, el nou règim especial, el nou REB
davant el Govern d’Espanya, sinó que també davant les
autoritats europees hem proposat la creació d’un espai de les
illes de la mediterrània occidental en el marc de la futura
política de cohesió post 2020 amb la presentació d’aquesta
iniciativa als responsables de la DG Regio així com als
diversos fòrums als que estam presents a nivell europeu la qual
cosa ha donat lloc que la Conferència de Regions Marítimes i
Perifèriques ha donat suport a aquesta iniciativa i ha sol·licitat
a la Comissió Europea la consideració d’aquest espai d’illes de
la mediterrània occidental que permetria a les Illes Balears
accedir a més fons de cohesió de què en aquest moment
disposam, fons europeus.

També hem mantingut contactes amb els responsables del
ministeri i s’ha obtingut una resposta per part del ministeri que
deixa oberta la possibilitat d’incloure aquesta proposta a
l’agenda espanyola per a la negociació del proper període de
programació. Si això es... si aquesta notícia es confirmàs, és a
dir, que el ministeri, que és el que ha d’assumir aquesta
negociació davant la Unió Europea, confirmàs efectivament
que aquesta proposta s’inclou a l’agenda espanyola seria una
important notícia perquè suposaria a la pràctica un increment
substancial dels fons europeus que s’inverteixen a les Illes
Balears. 

L’activitat del Centre Balears Europa com a proveïdor de
serveis i assistència tècnica a la resta de conselleries del
Govern ha estat de gran utilitat. També ha estat l’organisme
col·laborador amb altres agents representatius de les Illes
impulsant el paper com a instrument vàlid per a la defensa dels
interessos de Balears davant les institucions comunitàries i per
apropar la Unió Europea a les Illes. Hem organitzat activitats
formatives, posat a disposició la informació més acurada per
poder participar en projectes, en convocatòries, accions de
lobby, enllaç de l’oficina de Brussel·les, accions formatives a
centres educatius, etc. 

El pressupost d’inversions per a 2018 a la Direcció General
de Fons Europeus és el mateix pràcticament que el de 2017,
471.000 euros, destinats a garantir una adequada gestió, control
i avaluació dels diferents projectes cofinançats i a consolidar
els avanços aconseguits en els anteriors fronts que he exposat. 

Per als programes 2014-2020 el maig de 2017 la Direcció
General de Fons Europeus va ser designada com a organisme
intermediari, després de l’evolució favorable del dispositiu de

gestió dissenyats per a la gestió d’aquests fons. Aquesta
designació possibilita la presentació de certificacions de
despesa cosa que significa -torn a repetir- garantir ingressos per
a aquesta comunitat autònoma. És fonamental aquesta tasca
perquè sinó són ingressos que perdem. 

No per això s’han deixat de seleccionar operacions
cofinançables des del primer moment, de fet la cartera de
projectes, tant de FEDER com de Fons Social Europeu, que
s’han iniciat constitueixen exemples molt clars del canvi de
model productiu que impulsam i que permeten tenir a Balears
empreses més innovadores, generadores d’ocupació estable i de
qualitat i, en definitiva, una economia més basada en el
coneixement, a més d’un medi ambient més cuidat i una
societat més cohesionada. Això, que poden semblar frases molt
maques, vull recordar que té resultats pràctics i, per tant,
experts independents han posat de manifest que en aquests dos
primers anys d’aplicació de programes s’han posat en mans del
sistema balear de ciència, tecnològica i innovació ajudes per
valor de 2,7 milions d’euros que serveixen per realitzar
projectes de recerca i transferència de coneixement de cara a
enfortir el teixit empresarial de les Illes. Gairebé el 10% de les
empreses de deu o més treballadors que realitzen activitats
innovadores a les Illes Balears han rebut ajudes per part del
Fons FEDER.

També hem millorat els serveis digitals per als ciutadans,
especialment en salut i en educació i es continua desenvolupant
l’administració electrònica amb una inversió de més de 7,6
milions d’euros. 

També vull recordar la participació del Govern a la
iniciativa pime, la qual cosa ha permès mobilitzar 68 milions
d’euros per a projectes d’inversió de més de mil empreses de
tots els sectors productius de les Illes, és a dir, que amb aquesta
iniciativa hem consolidat més de 7.000 llocs de treball.

En millora d’eficiència energètica i de foment de fonts
renovables hem invertit fins a la data 2,4 milions d’euros en
projectes que s’han adreçat a administracions públiques, a
pimes i també als particulars. Gràcies a aquesta inversió
s’estima que el FEDER haurà elevat la capacitat de producció
d’energia renovable a les Illes Balears en més d’un 8%.

A això cal afegir també altres actuacions relacionades amb
el foment de mobilitat urbana sostenible, el transport col·lectiu.
Vull destacar aquí que també és un altre projecte de fons
europeus, l’electrificació de la totalitat de les línies ferroviàries
de les Illes Balears, concretament les que quedaven per
electrificar, que era la d’Enllaç a Inca fins a Manacor i la
d’Enllaç a Inca fins a Sa Pobla. Això ens permet no només un
estalvi d’energia, sinó també un estalvi d’emissions de CO2, a
més d’un estalvi de temps en els desplaçaments dels usuaris.

També amb fons europeus hem emprès inversions
necessàries en projectes de sanejament i depuració d’aigües, la
depuradora de Ferreries, la de Cala Tarida i la de Binissalem.
Fins ara duim invertits 7 milions d’euros, beneficiant en
conjunt gairebé 40.000 persones de les distintes illes.

Hem aprovat projectes de restauració, rehabilitació i millora
del patrimoni cultural. Hem posat en valor monuments, edificis
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singulars, conjunts historicoartístics, que a més de constituir un
factor de desenvolupament local, també suposen un actiu
fonamental per a la diversificació de la nostra oferta turística.

I finalment no podem oblidar-nos de les mesures que hem
començat per al foment de l’ocupació, amb el suport del Fons
Social Europeu, que han afavorit a 600 persones i a la
incorporació de 23 doctors a diferents entitats del sistema
regional d’innovació.

Pel que fa al pressupost del Centre Balears Europa de l’any
2018, inclou també una línia específica d’ajudes per a la
realització d’activitats formatives, informatives i d’impuls a la
participació ciutadana de caire europeu, a més de la proposta
que hem realitzat a la Comissió Europea, perquè el punt Europe
Direct Mallorca es converteixi en Europe Direct Illes Balears,
per tant, que tengui l’abast que correspon i com és natural.

Per altra banda es preveu millorar l’estructura tècnica de
l’oficina de Brussel·les. Recordau que el Centre Balears
Europa té una oficina a Palma i una altra a Brussel·les. I en
aquests moments per garantir, com he dit, un bon servei i
atendre les demandes que es realitzen tant des de les
administracions com d’entitats a aquesta oficina de Brussel·les,
potenciam les beques formatives per a graduats superiors,
becaris, per tant, que no només realitzen una formació, sinó que
a més ens ajuden a aquest servei que donam als ciutadans.

I fins aquí la meva exposició. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Procedeix ara a la suspensió de la
sessió per un temps màxim de 45 minuts, per tal que els grups
parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes o
observacions, per la qual cosa es demana als portaveus si volen
una suspensió de la sessió o si podem continuar. Evidentment
podem continuar.

Per tal de formular preguntes o observacions tot seguit
procedeix a la intervenció dels grups parlamentaris. El Sr.
Vicepresident i Conseller d’Innovació, Recerca i Turisme pot
contestar globalment totes les preguntes o observacions
formulades, o bé contestar individualment després de la
intervenció de cada portaveu. 

Contestarà globalment.

Per tant, passam a les intervencions. Grup Parlamentari té
la paraula l’Hble. Sr. Miguel Jerez, per un temps de deu minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Benvingut, Sr. Conseller, i benvinguts també tot l’equip que
avui ha decidir acompanyar-lo en aquesta compareixença. Crec
que és un bon moment perquè aquesta compareixença se
substanciï, no només per un tema pressupostari, sinó perquè
pens que vostès, el seu equip i també molts dels que vivim a les
Illes Balears, ens hem donat un veritable bany de realitat,
després de conèixer el resultat de la World Travel Market de

Londres, on es confirmaven molts dels pronòstics que nosaltres
ja aquí li havíem avançat. 

Tenc deu minuts, no podré estendre’m massa sobre tota la
conselleria, però sí que volia centrar bàsicament aquesta
intervenció en tres qüestions que ens preocupen de forma
cabdal. I una d’elles és l’ATB, l’Agència de Turisme Balear, no
entraré en les qüestions relacionades amb les dimissions del Sr.
Pere Muñoz, ni les causes que l’han conduït a aquesta dimissió,
però sí que li diré i li reconeixeré que vostè és un valent quan
la defensa.

Dit això, diu vostè que creix el pressupost de la conselleria
i el de l’ATB, però sí que és cert que a l’ATB li transfereixen
64 milions que provenen de l’impost de turisme sostenible,
transferència de capital per una quantia important, però no
entenem per què això es produeix d’aquesta manera, perquè la
Conselleria d’Hisenda que és la recaptadora, acaba finalment
transferit a l’ATB aquesta quantia i no és la mateixa
Conselleria d’Hisenda que s’encarrega de transferir aquestes
quanties, d’acord amb els imports relacionats amb els projectes
aprovats per la Comissió de Turisme Sostenible. 

Creim que és pervers que això es faci d’aquesta manera, no
creim que sigui el mecanisme adequat, perquè el que fa vostè
és convertir bàsicament l’ATB en una repartidora, una
repartidora de sous públics i una repartidora que escapa a la
fiscalització dels comptes de la Intervenció de la comunitat
autònoma. Així com la Intervenció sí que fiscalitza altres
qüestions relacionades amb els projectes de la conselleria, sí
que és cert que no succeeix el mateix en els ens que pertanyen
al servei públic instrumental, perquè aquesta intervenció prèvia
i fiscalització prèvia no es produeix. Per tant, a nosaltres ens
preocupa que això succeeixi d’aquesta manera, el que significa
que hi ha menys transparència i podríem concloure que si hi ha
menys transparència, és susceptible d’haver-hi més opacitat
perquè no es fa precisament -com li dic- un control previ, sinó
que es fa un control posterior.

Diuen vostès que l’ATB està facultada per gestionar els
fons, sí, vostès la facultaran, li donaran aquest poder, aquesta
possibilitat, aquesta funció, però no significa que pel fet de què
l’ATB estigui facultada per fer un seguiment de l’execució dels
projectes, sigui aquesta la millor idea per tal de desenvolupar
precisament aquesta qüestió. Entenem, Sr. Conseller, que és
una mala praxis i l’experiència ja ens ha conduït a certificar que
això no sempre té els resultats desitjats. I per què no sempre té
els resultats desitjats?, perquè si no es fa un bon seguiment, no
es fiscalitza precisament tota aquesta transferència i es
persegueix, a fi que acabi en l’objectiu que ens marcat, és
possible que determinades conselleries acabin rebent aquesta
quantia i destinar-ho a altres qüestions que no són pròpies dels
projectes que finalment han d’executar-se. Per tant, nosaltres
aquí som -i permeti’m l’expressió- escèptics que aquesta
fórmula i aquest mecanisme que vostès a través de l’ATB
acaben implantant, siguin els més adients, els més adequats i
entre altres coses consideram que no són els més adients perquè
la fiscalització prèvia crec que és una qüestió importantíssima
de cara a mostrar una transparència que en aquest cas no és el
desitjable.
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I entre altres coses també ens agradaria saber, perquè sí que
és cert que no ho sabem, després d’un any de recaptació,
després d’un any d’aprovació d’aquells determinats projectes
que han d’estar finançats amb l’impost de turisme sostenible,
l’estat de contractació en què estan els que hi ha els que han
començat a desenvolupar-se i també aquells que estan en algun
grau d’execució. Això són preguntes que nosaltres li hem
formulat a la conselleria, ja duim un any, no tenim resposta,
però esper i confii que avui vostè aprofiti aquesta oportunitat
per poder donar-me resposta al que jo li deman en aquest sentit.

Una altra qüestió que ens preocupa i és la segona, és el
traspàs de competències en matèria de promoció turística i que
afecta directament també la seva conselleria i en particular els
consells insulars de totes les illes. Jo crec que vostès, ja li ho
han dit en ple, i jo insistesc i li ho repetesc en aquesta comissió,
no han tancat bé un decret de transferència i no sols no l’han
tancat bé, sinó que el resultat és el pitjor resultat que es podia
tenir, entre altres coses perquè no millora res, sinó tot el
contrari, totes aquelles propostes que en el seu dia es varen
posar damunt la taula, si les comparam i les contrastam amb la
proposta d’aquest decret, evidentment no són satisfactòries des
del punt de vista d’aquell que ha de ser beneficiat, que són
precisament els consells insulars. 

Li posaré uns exemples, Eivissa. Eivissa que el seu consell
en aquest moment és titular d’aquesta competència, no la té
més que aquest consell. Li correspondria segons l’anterior
repartiment aquest any 2.400.000 euros, vostès aproven una
aportació d’1.800.000 euros, quan el Consell d’Eivissa
aconseguiria tenir els 2.400.000 euros que aquest any li
corresponen? Jo li ho diré, l’any 2020, segons vostès l’any
2020.

Menorca. Menorca rebrà un 25% menys, d’acord amb la
seva proposta, i en aquest moment Menorca doncs en lloc de
rebre 1.900.000 euros rebrà 1.200.000.

I a Mallorca ens trobam amb la mateixa situació, han hagut
de passar cinc anys des que es fes aquella proposta inicial
perquè avui el Consell Insular de Mallorca rebi exactament el
mateix que rebria fa cinc anys endarrera. I justament el Consell
Insular de Mallorca és aquell que ja li veu les orelles al llop, i
ja hi ha rumors, i vostè ho haurà pogut llegir en premsa escrita,
que diuen que per a ells no és un bon negoci, que és un negoci
dolent, que aquí hi ha trampa i que no s’acaben de fiar de
vostès. I això és així perquè, precisament, el Sr. Ensenyat i els
consellers del ram tenen fonamentades sospites que
possiblement aquest negoci, que ha de beneficiar els consells
insulars, no sigui un negoci per a ells, sinó que acabi essent un
negoci ben tancat per a la Conselleria de Turisme.

Per tant, nosaltres insistim en el mateix, que creiem que el
decret ha de revisar-se i ha de revisar-se i ha de renegociar-se
de manera que aquells consells insulars que tenien una proposta
a l’any 2015 damunt la taula i no l’acceptaren, no perdin, i
aquells consells insulars que varen acceptar la competència en
el seu dia tampoc no perdin en relació amb el que varen
acceptar. Perquè això (...) està passant i dubt molt que vostè
sigui capaç, en el que queda de legislatura, i miri què li dic, de
tancar un acord on això precisament s’acompleixi.

I acab amb una tercera qüestió que també ens preocupa i
que crec absolutament que vostè se l’espera, la pujada i
l’increment i doblar l’ecotaxa, made in Balears, això és made
in Balears. Li deia al principi i jo li reiter ara, vostè s’ha donat
un autèntic bany de realitat quan ha anat a la World Travel
Market, i vostès possiblement se’ls prometien molt feliços però
en despertar serà dur, Sr. Conseller, i no fa falta anar a la fira
de la World Travel Market de Londres per escoltar el que aquí
constantment en aquest Parlament li reiteram en el plenari i en
comissions, que la pressió fiscal no és bona; que l’increment de
la taxa turística minvarà la competitivitat i que ens trobam a un
moment delicat per fer experiments, i vostè continua fent
experiments.

Li han dit els principals majoristes de viatges, els
empresaris, l’Agència de Turisme Britània i, segons sembla,
vostè no ha acabat d’entendre el missatge i no sols vostè no
acaba d’entendre el missatge, sinó que la culpa és de la resta,
la culpa és dels hotelers; culpen els hotelers dels seus preus,
quan els hotelers el que han fet els darrers anys ha estat millorar
l’oferta dels seus establiments. I com han millorat l’oferta dels
seus establiments? Amb inversions importants en els seus
establiments que, encara en aquest moment, intenten amortitzar,
però no, la culpa és dels hotelers que són els que incrementen
els preus i per tant són els responsables de tot.

Per tant, no li estranyi a vostè, Sr. Conseller, que, després
de la reforma turística, de la Llei turística, no hi hagi cap tipus
d’input en relació amb empresaris turístics que vulguin invertir,
no incentiven perquè evidentment amb aquest panorama no
donen cap tipus de confiança a la inversió.

I avui hi ha molts elements negatius que influeixen sobre
l’oferta turística i vostè els ha pogut conèixer, destins
competitius que davallaran la moneda per encara ser més
agressius i pretendre que els retornem el turisme prestat, el cost
del petroli a les aerolínies, l’impacte del Brexit, i vostè s’ha
obsessionat a ser un element negatiu més amb l’increment de
l’ecotaxa.

I vostè ho reconeix...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jerez, ha d’acabar.

EL SR. JEREZ I JUAN:

... -acab, Sr. President-, i vostè reconeix, efectivament, que els
mercats emergents es recuperen, però de què serveix que vostè
reconegui això si no actua en conseqüència?

Vostè és com aquell que va per la carretera, veu un stop i en
lloc d’aturar accelera. I això és el que passa, vostè accelera, i
un dia no passarà res, però la col·lisió serà inevitable.

Per tant, Sr. Conseller, jo li deix damunt la taula aquestes
qüestions, esper que vostè, en relació amb aquestes reflexions
també en prengui nota i actuï en conseqüència i esperem la seva
intervenció per apuntar, en el torn de rèplica, el que nosaltres
considerem. Moltes gràcies, Sr. President.
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(La Sra. Vicepresidenta substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Jerez. Ara, pel Grup Parlamentari
Podem Illes Balears té la paraula l’Hble. Sr. Salvador Aguilera,
per un temps de deu minuts.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sra. President. Bon dia, Sr. Conseller, i tot
el seu equip, bé ara estarem una bona estona intentant...
demanant-li determinades qüestions o fer determinades
reflexions.

Avui, teòricament, venim a parlar dels pressuposts, però
perdoni que el primer comentari que faci, és que no ho puc
evitar, amb el Sr. Jerez, serà l’empatia que tenim d’Eivissa, em
provoca determinades qüestions que no hagi fet cap tipus de
comentari ni pregunta quant a la innovació, recerca de la seva
conselleria i per tant no sé el model econòmic que el Partit
Popular té respecte d’això. I tot això em serveix una mica com
a preàmbul, i vostè avui no ha fet cap introducció per intentar
contextualitzar el turisme, el nombre de visitants, el
percentatge, per exemple, a nivell estatal sobre què invertim en
el cas d’innovació.

Jo voldria començar, per exemple, només a títol així,
informatiu, doncs bé intentant cercar elements per veure per on
partim, perquè vostè ha fet referència a moltíssimes dades, i
sobretot uns increments del cent i busques per cent, 400, 500%
respecte d’unes dades que per a mi serien minses, no?, misèria,
però entenem perfectament d’on venim, no? I només comentar,
per a tots els diputats i diputades, que els anim que visitin la
pàgina de la Fundació Cotec, d’acord?, i bé, aquí tenim en el
2015 que Balears és l’última comunitat en inversió en I+D,
inversió més recerca, seria en català, on tenim un 0,32%,
passam, per exemple, a Andalusia un 1,02; a Catalunya, un
1,52; a Navarra, un 1,64, i País Basc, un 1,93. Per tant, aquesta
qüestió... no vull ara dedicar més temps, però sí veure realment
que Balears i Espanya som a la cua d’inversió, i des de Podem
tenim molt clar, i vostè sap perfectament que, des de la nostra
formació, apostam, i sempre en els pressuposts que hem
presentat, bé, que vostès han presentat i que nosaltres els
donarem suport, el canvi de model econòmic que és fer una
passa a no tenir la dependència absoluta del turisme.

Quan vostè parlava sobre el tema de les empreses de la
innovació, la recerca, jo deia on són a les Pitiüses totes
aquestes dades d’inversions i d’empreses que realment estan...
o haurien d’ajudar a canviar el model econòmic, el Parc Bit a
Eivissa encara, i aquest és el tercer pressupost, encara no és ni
realitat, ni tenim un espai perquè realment pugui fer feina
respecte d’això. Per tant, és una demanda que des d’aquí li
trasllat perquè s’agiliti i amb el seu director ja hem parlat,
personalment, portem diversos mesos, perquè realment en el
2018 sigui una realitat a Eivissa.

Qüestions importants, s’ha comentat el tema de la promoció
turística, el traspàs als consells, no?, i enllaçam amb el que
comentava sobre l’ATB, ja des del primer moment jo li vaig

comentar personalment que aquesta figura hauria de
descentralitzar tota aquesta feina. Hi ha un traspàs de
competències i resulta que no... que incrementem fins i tot el
personal, entenc perfectament que des de les diferents
administracions se cerqui contractar joves qualificats, això no
ho posem en dubte, però si teòricament hi ha una transferència
d’aquestes competències als diferents consells, aquestes
persones haurien de ser transferides també a la resta de
consells, però vostè em dirà que ara agafa una nova tasca sobre
la gestió de l’Impost sobre el turisme sostenible. En aquest
sentit, doncs bé, volíem fer una reflexió en aquest sentit, que
incrementa el pressupost, incrementa el nombre de persones i
teòricament deixa unes tasques que ja no seran de la seva
conselleria.

Una qüestió que sí que li voldria demanar ja, és numèrica,
ara feia unes reflexions i sí que li traslladaré unes qüestions,
tenim doncs un document que des del seu govern varen
aprovar, com és el Pla d’equilibri ambiental i turístic 2017-
2020, i concretament aquí fa referència a tres plans o tres
documents molt importants que m’agradaria saber exactament
quina és la quantitat econòmica que ha invertit o en 2017, per
part del Govern, i concretament de la seva conselleria, per al
2017, i la que serà pressupostada per al 2018. Per tant, torn a
repetir, quants doblers s’han invertit i s’invertiran en el Pla
d’equilibri ambiental i turístic?

El segon document que té molt a veure amb la seva
conselleria també, com és l’Estratègia per al turisme sostenible,
que, en el seu moment, si ho recorda, fa mesos vaig instar-lo i
vàrem presentar una moció sobre aquesta qüestió concretament,
recordem el 2017 any reconegut com a turisme sostenible per
part de l’ONU.

I el tercer pacte o el document important és el que fa
referència a innovació i a la recerca per a la sostenibilitat,
voldríem saber des de Podem quins serien els imports per al
2017 i 2018.

Més qüestions que voldria traslladar, sí que voldríem ser
una mica crítics, des de Podem, i això ja des del GOB en el seu
moment, quan varen presentar aquest document d’Estratègia
per al turisme sostenible, sincerament hi ha un document que
teòricament ha estat fet o hi han contribuït tots els consells i
altres conselleries, i realment, avui per avui és molt difícil de
veure que aquest model, que, des de la societat, i com no, des
del seu Govern, volem que una illa -perdó-, en aquest cas unes
illes no puguin continuar creixent al ritme que tenim, perquè
avui per avui tenim un model econòmic insostenible, no podem
batre rècords.

Jo avui, el Sr. Jerez ha fet de pájaro de mal agüero, no
tenim el Sr. Camps, però sempre moltes vegades -ah, bé, si és
al costat, perdó, no l’havia vist-, justament quan fan aquestes
prediccions econòmiques, doncs bé, és obvi que els rècords i
rècords i rècords que batem dia rere dia, mes rera mes, en
arribada de passatgers, en persones que... és insostenible; per
tant, hem de canviar aquest model econòmic i posar tots els
mitjans necessaris per fer petites passes, perquè ho tornem
entendre, ja en el cas d’Eivissa i Formentera i, com no, a
Menorca, que ja queda aïllada per les connexions aèries, per
tant volem...
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(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... -sí, sí, bé, ara sí, però després es queixa vostè, vostè ens
porta, Sr. Borràs, determinades qüestions que no hi ha
connexions-, volem canviar.

Més qüestions, també econòmicament, ha parlat del Pla de
ciència, tecnologia, innovació, quants sous hi haurà per
desenvolupar aquest pla? I també enllaço amb la llei de ciència,
quants sous, teòricament, hi hauran d’anar per desenvolupar
aquesta llei. Que bé, és el mateix, però vostè ha fet referència
a aquests dos elements que són bàsics o almenys ho entenem.

També una qüestió molt concreta, voldria saber si
actualment, i avui ho he mirat i em sembla que és vigent, el
programa Ecotur, que depèn de la Conselleria d’Agricultura,
Medi Ambient i Territori, que fa referència a la promoció de la
implantació d’instruments voluntaris per a la millora integral
del medi ambient, voldria saber quina relació, coordinació,
teòricament, en aquesta estratègia de turisme sostenible, hi ha
entre la seva conselleria i la Conselleria d’Agricultura, Medi
Ambient i Territori.

I per ara no tendria més preguntes. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Aguilera. Ara, pel Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca, té la paraula l’Hble. Sr. Antoni Reus, per
un temps de deu minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Sí, gràcies, presidenta. Bé, primer donar la benvinguda al
vicepresident i al seu equip.

Crec que el Sr. Vicepresident pot estar satisfet d’anar
acomplint els objectius que s’han marcat des de la
Vicepresidència, crec que les dades que ha donat, per exemple,
del nivell d’execució de fons europeus parlen per si totes soles.
Hem vist també que aquesta Vicepresidència ha aconseguit
salvar inversions estatutàries que pràcticament estaven
perdudes, un dels objectius que es va marcar, que era l’Impost
del turisme sostenible, el tenim ja en marxa i ja serveix per
finançar inversions; tenim la regulació del lloguer turístic
també aprovada; tenim també, ha explicat vostè, el tema del
Turisdata, aquesta plataforma que vostè ja va anunciar en el seu
moment i que esperam veure prest en marxa, perquè entenem
que serà una eina no només per millorar la gestió, sinó, pel que
ha dit, per millorar molt també la transparència de cara als
ciutadans.

Les convocatòries d’innovació i recerca no és que
augmentin, és que es multipliquen, pel que ha dit vostè, pels
augments que ha assenyalat dels dos darrers anys, del 187% i
del 339% de les finançades amb fons europeus i fons propis; és
a dir, quan parlam d’aquests percentatges no parlam
d’increments, parlam de multiplicar.

Hem de donar també l’enhorabona per l’acord en les
transferències de promoció, em sorprèn el Sr. Jerez que critiqui
que s’hagi arribat a un acord, quan el que tenim és que a la

passada legislatura els consells insulars i els governs, el Govern
i els quatre consells insulars, no varen arribar tots a un acord,
només hi va arribar el Consell d’Eivissa, i ara jo no sé si el Sr.
Jerez és que defensa el Govern, defensa el consell, no ho sé,
però jo crec que el Govern i els consells insulars s’hagin posat
d’acord és una bona notícia i és el Govern i els consells els que
han de valorar l’acord, i jo crec que si han arribat a un acord és
una bona notícia, en definitiva.

La situació de l’impost turístic, jo crec que és un encert el
fet de posar-hi una altra secció, de fet és una cosa que pels
grups de l’oposició es va criticar en el seu moment que l’any
passat no estava... estava dins el pressupost de cada conselleria,
i això no acabava de ser el que calia, ara es posa una secció a
part i es continua criticant, el Sr. Jerez ha dit que era
desconfiat, jo crec que no és un tema de desconfiança, jo crec
que si s’ignora el funcionament de l’administració pública un
pot ser desconfiat, però si es coneix el funcionament de
l’administració pública un sap que el fet que estigui en aquesta
secció i es facin les transferències en forma de subvencions als
diferents consells i ajuntaments, evidentment cada conselleria,
cada consell, cada ajuntament tendrà la seva fiscalització,
evidentment pròpia, amb aquesta subvenció no podrà fer altres
coses, evidentment, si ha de justificar una subvenció.

Per al tema d’inspecció turística, ha fet referència al tema
del Turisdata, hi ha un increment de recursos, el tema del
Turisdata evidentment facilitarà la feina, però ens agradaria si
pogués aprofundir en els recursos destinats a inspecció
turística.

El tema de la transferència de turisme ja l’hem comentat,
crec que estam d’enhorabona, també era un dels acords pel
canvi que estava marcat i, per tant, es va acomplint.

El Sr. Jerez deia que a la World Travel Market s’han trobat
amb la realitat, jo crec que la realitat de la temporada turística
ens la trobarem els mesos de juliol, agost, setembre, serà quan
sabrem la realitat, no?, ara a la World Travel Market assistim
evidentment a un joc de negociacions, de declaracions, de
pressions. Jo vull recordar quina era la postura dels majoristes
de viatges a la fira del 2016: a la fira del 2016 els majoristes de
viatges, la notícia en aquell moment era que els majoristes de
viatges pressionaven els hotelers perquè deien que havien
incrementat massa els preus, això eren les notícies de la World
Travel Market i de les fires que es produïen ara fa un any, i
evidentment els hotelers i les hoteleres, conscients de l’aposta
per la qualitat que havien fet, no varen baixar preus ni varen
caure en aquesta pressió.

Jo crec que, evidentment, dins la World Travel Market
tothom mira d’estirar al màxim cap a allò seu i nosaltres seguim
convençuts que l’impost turístic és una bona aposta.

En tot cas, jo vaig fer l’altre dia una proposta, en el debat
que vàrem tenir a la compareixença de la consellera d’Hisenda
que si el Partit Popular considera que les destinacions
emergents, com puguin ser Tunísia, Turquia, que han anunciat
evolucions de moneda, que poden ser realment un problema per
al turisme de l’Estat espanyol, que prenguin mesures a nivell de
l’Estat espanyol i que per exemple rebaixin l’IVA turístic i per
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tant, prenguin una mesura com estat per fer front a aquesta
suposada amenaça per a la nostra economia.

També estam satisfets dels increments importants en els
temes tecnològics, els serveis tecnològics de la mateixa
administració i les inversions que s’han aconseguit i que es
concretaran d’aquí a poc per a l’extensió de la banda ampla,
per arribar a totes les escoles. Creim que són actuacions
imprescindibles per al foment de l’economia digital i per a la
diversificació econòmica. Crec que, evidentment, són temes els
de la diversificació econòmica que no arribin d’un dia per
l’altre, però amb governs que aposten per les noves tecnologies,
que aposten per una major connectivitat, que aposten per
impulsar les polítiques d’innovació, de recerca, les beques, els
doctorats, vull dir... són governs així els que faran a poc a poc...
fer arribar aquesta diversificació econòmica i aquest canvi de
model productiu que necessitam.

Per part meva no tenc més preguntes, més que la que li he
comentat, la que li he fet de si podia especificar un poc més
com s’organitzarà el tema de la inspecció turística enguany.

Gràcies.

 LA  SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Reus. Ara pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula l’Hble. Sra. Maria
Antònia Sureda, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, Sr.
Conseller, gràcies per ser aquí i explicar-nos els pressuposts de
2018, a vostè i a tot el seu equip. Ha parlat d’innovació i
recerca, que s’ha incrementat de 18 a 25,5 milions. Crec que
això és una bona notícia, anam encaminats a ..., des del nostre
grup sempre ho deim, que la innovació, la recerca és molt
important per a un país, és molt important per al creixement
econòmic, per a les persones i crec que és el camí i s’ha de
continuar en aquesta línia.

Per altra banda, ha parlat de l’ATB, que es transformarà en
aquesta futura agència de turisme. M’agradaria saber com està
el tema del traspàs de competències. Ha dit que es farà entre el
primer i el segon trimestre d’aquest 2018. M’agradaria saber si
ja s’han negociat quanties, tema de personal, si tema de
personal si... es mantindrà per al tema de la gestió i el 
seguiment de l’impost de turisme sostenible, per a la
coordinació global. M’agradaria saber si m’ho pot explicar una
mica com està aquest tema.

 També ha parlat de la Direcció General de
Desenvolupament Tecnològic que es crearà aquest data center
on s’invertiran 2 milions d’euros. Ha parlat de totes les dades,
ha parlat d’ib-salut. M’agradaria també si ens pot especificar
quines dades més es manejaran des d’aquí.

En el tema de la Llei d’impost del turisme sostenible, sap
que nosaltres no estam d’acord en la pujada que es preveu
perquè és un impost que encara no està consolidat, però segons
ha dit hi ha 64 milions pressupostats per a 2018 que són els

mateixos 64 milions que la Comissió d’Impuls del Turisme
Sostenible ha elaborat els projectes de 2017. Per tant,
m’agradaria saber per què no hi ha aquest increment de pujada
que contemplen, per què no està als pressuposts i es manté amb
la mateixa partida.

De la mateixa manera el tema que el gerent de l’ATB hagi
de gestionar tot el... bé, la coordinació, no sé molt bé si això
minvarà encara més el poder que tenia la Comissió d’Impuls
perquè, com sabem, només ha estat la part del Govern la que ha
aprovat els projectes i la part del sector civil o de la societat no
hi estaven massa d’acord. Quin serà el paper realment del
gerent de l’ATB?

També m’agradaria saber pel que fa al lloguer de vacances
quines són les previsions d’ingressos per multes que hi ha dins
el pressupost de 2018. 

Pel que fa a la regulació de cotxes, vàrem aprovar ara, fa
unes setmanes que es regularia abans de l’estiu del 2018,
m’agradaria saber com està programat, com està previst en
l’àmbit d’inspeccions, de taxes, d’algun tipus d’ingrés, a través
de multes, quina és la previsió de despesa i d’ingrés que hi ha
en aquest sentit per a la regulació i el control dels cotxes de
lloguer.

I també en el tema del tot inclòs, també està previst que es
reguli, esperem que dins l’any que ve perquè aquest govern
pugui complir el mandat parlamentari i que en alguna
temporada turística d’aquesta legislatura estigui regulat el tot
inclòs. També m’agradaria saber quina partida hi ha en aquest
sentit.

Res més per ara. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Ara pel Grup Parlamentari
MÉS per Menorca té la paraula l’Hble. Sr. Josep Castells, per
un temps de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sr.
Vicepresident i tot el seu equip, per haver-nos presentat les
línies bàsiques del pressupost.

Jo vull dir-li que com ja hem anat... podem seguir en les
seves diverses compareixences compartim totalment les línies
mestres del pressupost i ens hem de congratular per veure que
el que era un projecte fa un parell d’anys, doncs es va
materialitzant  en realitzacions concretes. I per tant, ens hem de
congratular de moltes de les coses que vostè ha dit. I faig
aquesta entrada, diguem, perquè ara entraré en els temes que
em generen dubtes, però no volia abans deixar de dir que dels
altres temes -vostè n’ha tocat molts-, el tema del Turisdata, el
tema de l’increment en la inversió en R+D, la definició del
RIS3 i el nou pla de ciència i tecnologia, el tema dels fons
europeus, de la justificació dels fons europeus que és
espectacular, jo que ho conec com a usuari sé de les dificultats
de justificar això, doncs en l’àmbit d’entitat de gestió encara
més i cent per cent em sembla una... em sembla totalment
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espectacular i els he de felicitar. He de felicitar el seu director
general perquè realment és molt important perquè com més bé
es gestionen aquests fons més capacitat hi ha de captar-ne de
nous i per tant, estratègicament és fonamental. I tots els temes
que ha parlat de la infraestructura tecnològica que també
evidentment per a una societat que no vol perdre el tren del
progrés és fonamental i per tant, en totes aquestes línies sap que
té tot el nostre suport.

Volia fer aquesta introducció perquè ara, doncs, d’alguna
manera plantejo els temes que em plantegen més dubtes, sense
que això no vulgui dir que no estic d’acord en la línia general
que segueix la conselleria, no?

Primer, respecte de l’impost del turisme sostenible, fer
primer una valoració així política general més que res perquè
el portaveu del PP ha posat sobre la taula un debat i com a grup
evidentment vull fixar posició tot i que potser no té tant a veure
amb el pressupost. Sembla que al Sr. Jerez li sap greu que es
recuperin les destinacions competidores. Jo n’estic molt
satisfet, només faltaria!, escolti, crec que totes les societats
tenen dret al progrés, a la tranquil·litat, a la prosperitat i, per
tant, me n’alegro i si això fa que haguem de competir en major
qualitat, doncs també me n’alegro, perquè al final... si el model
que ens proposa el PP és que competim en preu doncs nosaltres
hi estem totalment en contra i la política que vostè ha seguit
també va en aquest nivell i jo crec que nosaltres hem d’apostar
per l’eficiència, que és en el que aposten les economies
competitives, i hem d’apostar per la qualitat i crec que la
situació que hem viscut en els últims anys no és desitjable i, per
tant, si la baixada de turistes, que la patronal diu que serà d’1
milió de turistes, si la previsible baixada de turistes vol dir que
hem de millorar la nostra oferta en termes de qualitat i
eficiència, doncs benvinguda sigui! Jo si fos vostè, potser li
hauria fet una aposta al sector turístic, si no baixa, si no es
compleix el pronòstic del milió de turistes, continuarem pujant
l’import del turisme sostenible, a veure si així els missatges que
llencen evidentment per fer pressió totalment il·legítima al
Govern, els moderen una mica. 

Per tant, sap que té tot el nostre suport en aquest tema,
perquè la partida de diversificació econòmica, també vol dir
aconseguir que els capitals i les energies vagin dirigides a
sectors que ara tenen menys marge de benefici que el turisme.
I per tant, si aquests capitals no van..., bé els capitals van on hi
ha resultats econòmics i on hi ha eficiència. I per tant, en la
mesura que puguem posar..., en què siguem capaços de posar
obstacles a altres tipus de negoci que generen uns rendiments
que bàsicament reposen en això, en un model quantitatiu, en un
model de costos salarials baixos, estarem aconseguint que els
capitals vagin dirigits als sectors que nosaltres volem per
aconseguir aquesta diversificació econòmica.

Per tant, quant a la política general de l’impost del turisme
sostenible, totalment d’acord. Quant a al gestió, jo penso que
l’opció aquesta que s’ha pres d’incorporar una nova secció en
el pressupost, crec que precisament i ara ho deia el Sr. Reus,
precisament el que dóna és més transparència, dóna més
transparència perquè una cosa que criticava abans l’oposició
era que no sabien on estaven aquests diners del turisme
sostenible. Dóna més transparència, a més a més hi ha un doble
control, perquè el destí d’aquests doblers ha estat decidit per la

Comissió del Turisme Sostenible i la possibilitat de què es
gestioni per l’Agència de Turisme de Balears a mi és una
solució que em va sorprendre, però sí que havia pensat moltes
vegades que realment aquest volum de doblers gestionats per
diverses administracions, si no estaven molt ben controlats,
sobretot en la seva execució, perquè el gran repte és que
s’executin aquests diners i la por que per exemple des del meu
grup tenim, és que aquesta quantitat de diners no es pugui
executar amb la celeritat i l’eficàcia que toca. Per tant, em
sembla una bona solució encarregar-ho a un organisme que
d’alguna manera amb el traspàs de la promoció turística, també
semblava que podia quedar una mica buit de contingut i, per
tant, em sembla una bona solució, em sembla una bona solució
que la gestió la porti l’ATB.

Allò que sí que he de reconèixer que em va desconcertar
una mica és això generés lloc a una secció del pressupost, em
va desconcertar perquè és clar, d’alguna manera el destí
d’aquests doblers ja està decidit per la Comissió del Turisme
Sostenible. Per tant, sembla que se’ns doni una segona
oportunitat, perquè en seu parlamentària puguem variar el destí
d’aquests doblers, via esmenes, la qual cosa a vegades és difícil
que una solució tot siguin avantatges i no hi hagi cap
inconvenient, però sí que he de dir que a mi aquesta solució
m’ha desconcertat per aquest element.

Passant a altres aspectes concrets, m’agradaria que em
digués la transferència de la promoció turística als consells
insulars, com figura en aquest pressupost? És a dir, a través de
quines partides i a través de quins imports? I aprofito
simplement per dir que el Sr. Jerez ha fet una manipulació
absoluta de les xifres, ja sabem que les xifres són fàcilment
manipulables i crec que es pot dir sense cap mena de dubte que
les condicions amb les quals Menorca rebrà la competències de
promoció turística, són molt millors que les que es van
plantejar en la legislatura passada. 

Quant a la creació de l’Institut de Recerca de les Illes
Balears, sap vostè que jo moltes vegades m’hi he mostrat
totalment a favor, evidentment això no està en el pressupost del
2018, és a dir, a la Llei de pressuposts no figura la creació
d’aquest organisme, l’Institut de Recerca de les Illes Balears,
com sí en canvi n’hi figuren d’altres. Dic que en el pressupost,
a la llei, a l’articulat de la llei no figura la creació de l’Institut
de Recerca de les Illes Balears, cosa que em sembla normal,
però en canvi sí que hi figuren la creació d’altres organismes
que ara m’hi referiré. Però en canvi m’ha semblat entendre que
deia que el 2018 hi hauria fons per a aquest Institut de Recerca.
Aleshores a mi m’agradaria que m’aclarís això. També
m’agradaria que em digués quina fórmula jurídica pensen
donar-li a aquest Institut de Recerca.

I tot això li ho trec a col·lació perquè precisament, com li
deia, la llei de pressuposts sí que preveu la creació d’altres
organismes. Concretament, per exemple, i aquí entro en un altre
tema, jo en principi sóc bastant reticent a la creació de nous
organismes, no ho puc dir respecte de l’Institut de Recerca de
les Illes Balears perquè em sembla totalment necessari, però sí
que hauríem de tenir una visió global a nivell de govern, perquè
jo crec que amb l’anunciada, que és a la llei de pressuposts,
creació de l’Institut d’Indústries Culturals -que ja n’he parlat,
en vaig parlar amb la consellera de Cultura, n’he parlat amb la
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consellera d’Economia i ara ho parlaré amb vostè-, perquè es
presenta com un institut transversal, en el qual fins i tot ens va
dir la consellera d’Economia que la seva conselleria també hi
participaria, cosa que em semblaria molt normal, però
m’agradaria saber en quins termes i des de la seva conselleria
quina participació es preveu en aquest nou organisme l’Institut
d’Indústries Culturals.

I això em serveix d’introducció per parlar de duplicitats. Jo
ja li he dit al conseller de Treball quan ha vingut, hi ha algunes
de les línies que es preveuen per a l’IDI, que a mi em sembla
que se superposen molt amb les feines que està fent la Fundació
del Parc BIT. I de fet penso que cada vegada l’IDI s’assembla
més al Parc BIT. Aleshores aquí veig..., bé, ja que creem un
organisme potser ens podríem plantejar si a nivell de comunitat
autònoma no podrem reduir organismes a través de la fusió
d’altres organismes. Ja sé que és una idea que pot semblar una
mica extemporània, però potser aquest Institut d’Indústries
Culturals, l’IDI i el Parc BIT podrien trobar..., perquè al final
l’Institut d’Indústries Culturals no ha de ser més que un institut
de promoció d’empreses creatives i culturals. Aleshores em
pregunto si no podríem fer una gran operació de fusionar els
recursos importants, per crear realment una agència de
desenvolupament empresarial potent, que agrupés l’IDI, que
agrupés el Parc BIT i que incorporés aquest nou Institut
d’Indústries Culturals, que sincerament i ja ho vaig dir a la
consellera, a nosaltres ens fa ser molt escèptics, ens fa ser
escèptics el múscul que pot tenir aquest Institut d’Indústries
Culturals.

I com que s’acaba el temps, només li anuncio que
m’agradaria tenir més aclariments, en tot cas a la segona
intervenció m’hi dedicaré, sobre les exempcions fiscals de què
ha parlat, per a la creació de noves empreses, que a mi no em
queda clar a quin impost es practica aquesta exempció, tenint
en compte que l’impost de societats per exemple, no és un
impost que gestiona la nostra comunitat autònoma. I després
també sobre l’increment de la plantilla d’inspectors de turisme,
que em sembla molt bé. I entenc que aquest increment de
plantilla d’inspectors de turisme només és per fer la inspecció
turística a l’illa de Mallorca. I bé, li vull fer algunes
consideracions sobre la necessitat de què a les altres illes també
augmentin la seva dotació d’inspectors.

Gràcies, Sr. President o Sra. Presidenta, perquè veig que el
president ja no hi és.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Ara pel Grup Parlamentari
Mixt té la paraula l’Hble. Montserrat Seijas, per un temps de
deu minuts.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sra. Presidenta. Antes de nada darles las gracias al
Sr. Vicepresidente y a todo su equipo por estar aquí hoy
presentándonos el presupuesto de la conselleria. Y bueno,
también manifestarle que el incremento en innovación y
recerca, pues estoy contenta por ello. En lineas generales me

parece un buen presupuesto si se lleva a cabo. También quiero
pedirles disculpas por haber salido antes de la sala, porque
tenía que hacer una llamada que era inevitable hacerla en ese
momento.

Y me sumo a las preguntas de los anteriores portavoces, en
las que espero su respuesta en la réplica. Y me gustaría saber
si dentro de este presupuesto, y si es así que me indicase en qué
partida, pues está el plan de comunicación del tema de la
ecotasa y demás. Me gustaría saber en qué partida está, cuánto
se tiene estimado y por de pronto nada más.

Gracias por todo.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Seijas. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula l’Hble. Sr. Damià Borràs, per un temps
de deu minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies Presidenta. Abans de res, donar la benvinguda jo
també, com han fet els altres portaveus, al Sr. Vicepresident i
al seu equip directiu de la seva conselleria, conselleria que
abasta un ample espectre polític.

Sr. Vicepresident, quan vostè ha acabat la seva intervenció,
no tenia cap pregunta per fer-li, després han intervingut altres
portaves i sí m’han suscitat coses, però no tenia cap pregunta
per fer-li i per una raó ben senzilla, perquè evidentment
coneixem el seu projecte, coneixem els seus pressuposts perquè
n’hem parlat, l’hem negociat, perquè en definitiva i li ho vull
manifestar aquí i deixar-ho clar, el Grup Socialista és còmplice
de la seva acció de govern i, per tant, com que som còmplices
no tenim gaire cosa més a afegir.

Però clar, sí que hi ha hagut intervencions que m’han
suscitat algunes preguntes i algunes qüestions. Primer
manifestar la meva sorpresa que el principal partit de l’oposició
en deu minuts no hagi tengut interès en absolut al que vostè ha
dit durant gran part de la seva intervenció. Vostè ha dedicat, no
ho he comptat, però potser el 75% del seu temps a parlar
d’innovació, de recerca, de dinamisme econòmic, de canvi de
model productiu... Ni una sola pregunta, ni un sol interès, zero
segons d’atenció per part del principal partit, i açò és
sorprenent. Ni fins i tot s’han preocupat, sempre tan capficats
com estan en açò sempre, per les propostes que vostè ha fet, per
les propostes que vostè ha concretat de rebaixes fiscals per la
creació d’empreses, per la innovació, per la recerca. Açò, si
implica millorar i canviar el model productiu, açò tampoc no ha
generat ni una sola pregunta. Evidentment, clar, arribes a la
conclusió que el Partit Popular, com sempre, els únics impostos
per què està preocupat són el de successions i el de patrimoni.
Si els treus d’aquí el Sr. Milton Camps ja no té interès en la
política fiscal i ja està.

I pensava també que a vostè, que ha parlat tant d’innovació,
li preguntarien també sobre les grans aportacions a la innovació
en matèria turística que s’han fet en aquest segle a les Illes
Balears, com és el mostrador turístic, que (...) que li
demanarien la gran meravella que havia de mostrar les
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meravelles de Balears i l’únic que ha mostrat són les vergonyes
del Partit Popular, com estava, per veure si a la fi el mostrador
mostra alguna cosa més que la ineficiència del Sr. Delgado, del
Sr. Martínez i del Sr. Bauzá, però veig que tampoc ni per açò
s’interessen en la innovació. 

I, clar, també m’ha preocupat quan he sentit que trobaven
que hi hauria manca de control, la fiscalització de la
intervenció, si es gestionava l’impost turístic a través d’una
empresa pública com és l’ATB. És clar, jo li confés, Sr.
Conseller, que no conec tan bé com el Partit Popular com
s’empren, com es poden arribar a emprar les empreses
públiques, perquè aquí hem vist moltes coses en les empreses
públiques, i clar, com que hi ha gent que sap com s’ha arribat
a corrompre el sentit d’empresa pública en aquesta comunitat
és lògic que puguin pensar que els altres faran igual, però estic
convençut que vostè no farà igual, perquè evidentment hi ha
concursos públics, hi ha transparència, hi ha intervenció, hi ha
controls; no es redueix tot a l’“hágase”, el famós “hágase” a
què ens tenien tan acostumats en temps passats.

Ara, açò sí, he de confessar al Sr. Vicepresident que en
algunes coses sí que estic d’acord amb el Sr. Jerez, sobretot
quan manifesta que s’estan preparant els altres destins, s’estan
preparant per competir. Grècia, a partir de l’1 de gener de
2018, estarà més preparada per competir: implementarà una
ecotaxa exactament idèntica a la de les Illes Balears;
evidentment amb una economia més dèbil, amb uns salaris més
dèbils, amb una planta hotelera inferior, ecotaxa que anirà de
50 cèntims a 4 euros, igual que la nostra, aproximadament: la
franja superior 4 euros, igual, tot l’any; a les Illes Balears,
temporada alta. Sí, s’estan preparant, s’estan preparant, té raó
el Sr. Jerez, s’estan preparant. Per cert, també amb una IVA
important, que d’açò no n’ha parlat, d’aquesta fiscalitat que
paguen tots els turistes que ens visiten a través de l’IVA que va
prometre tantes vegades el Partit Popular que baixaria i no va
baixar sinó que va pujar.

Evidentment... pensar que a la World Travel Market, allò
que es diu allà per part d’operadors econòmics és la veritat és
com pensar que abans del Barça-Madrid els entrenadors
explicaran la tàctica que empraran durant aquest partit.
Evidentment tothom juga la seva estratègia per aconseguir
millors preus, per aconseguir millors ofertes uns, i evidentment
per aconseguir millors posicions de mercat els altres, i açò és
lògic i cada vegada ens sorprenem que cada any es diu coses
que al final mai no es concreten, mai no són realitat, i també fa
pensar que avui en dia, en el segle XXI, la World Travel
Market, com l’ITB de Berlín i la FITUR de Madrid, són algun
lloc més per anar a mostrar i que s’hi ha de ser però no
s’aconsegueix res, també és pensar que el turisme funciona com
fa cinquanta anys, i evidentment els mercats es mouen per
altres inputs que no allò que passa a les grans fires, però s’hi ha
de ser perquè hi és tothom, però evidentment si els deu o dotze
principals mercats es posassin d’acord a no aparèixer en
aquestes fires no passaria absolutament res i tothom
s’estalviaria, crec, bastants de recursos.

Jo crec que vostè ha dit coses molt importants en innovació.
El creixement en innovació és importantíssim, i també és molt
important allò que vostè ha dit, que el Govern de les Illes
Balears funciona, diguéssim, com un equip. Vostè en temes

d’innovació i recerca podríem dir que és el centre campista,
que des de la seva conselleria es dóna el joc per fer la feina
d’equip, perquè evidentment la innovació, la recerca, el suport
a la creació d’empreses, han de ser absolutament transversals,
i també el suport als nous creadors, als nous investigadors, i
també evidentment la creació de llocs de feina qualificats a
través de projectes com el SOIB i altres projectes
interessantíssims perquè els joves preparats no hagin de seguir
emigrant, com lamentablement fins ara ha succeït per manca de
llocs de feina que corresponen a la seva qualificació
professional. Evidentment passar d’un govern estanc, on cada
conselleria va pel seu vent, a un govern que fa feina
coordinadament i de manera transversal, en el qual el
vicepresident és, diguéssim, l’eix centra que organitza i
distribueix tot aquest joc crec que és un gran avanç. Hem passat
de posar-se d’acord els consellers per anar a fer submarinisme
a Cabrera a posar-se d’acord per fer polítiques d’innovació i
recerca. Crec que és un important avanç que tenim.

I la veritat, i per acabar ja, Sr. Vicepresident, em sorprèn la
preocupació per la transferència de turisme que manifesta el
Partit Popular. No van ser capaços de posar-se d’acord, ningú,
i ara continuen sense estar d’acord en res sobre les
transferències; el desacord primer internament entre ells, el
desacord ara amb les xifres, perquè ells fan uns comptes
absolutament bastant curiosos per entendre que no hi ha
millora, és important, i li demanen que renunciï al decret. Molt
bé. El decret l’han acceptat tots els consells, el decret crec que
és un decret positiu que millorarà les opcions de promocionar
on toca i quan toca cada una de les illes amb les seves
especificitats, i crec que la feina del Govern en tot cas ha estat
lleial i sensible cap als interessos de cada illa, i esper (...) que
serà així també amb el d’ordenació turística a Mallorca. 

Però en tot cas si l’única preocupació que té el Sr. Jerez de
tota la política de la seva conselleria, després del tercer
pressupost, sigui l’ATB -el Sr. Escarrer i alguns majoristes de
viatges han dit algunes coses per fer pressió-, que en la
transferència de promoció turística no hi estan d’acord i que,
com era de suposar, no estan d’acord a doblar l’ecotaxa, és a
dir, no tenen res a dir en la política d’innovació i recerca, no
tenen res a dir en la política de promoció turística, no tenen res
a dir en la generació de mercat dels nous productes turístics, no
tenen res a dir pràcticament en res més que en aquests tres
nivells, crec que vostè s’hauria de preocupar, perquè si no
tenen res a dir és que..., normalment és que no s’han mirat les
coses o la cosa no va bé, i com que simplement és que no s’han
mirat la cosa i han vingut a hablar de mi libro, a dir allò que
ens preocupa i per intentar fer ressò de les males estratègies que
empren altres per ferir aquest govern, crec que anem per bon
camí.

Simplement després també li vull donar les gràcies per
l’esforç que han fet vostè i el seu equip per millorar les
condicions de treball de treballadors tan importants com els del
Parc Bit, i que diferencien molt l’estratègia d’allò que vostè ha
dit, que al final li acabarà venint bé, però que hem hagut de
reincorporar treballadors públics que havien estat injustament,
i il·legalment, injustament i il·legalment acomiadats del
Govern, i que a sobre ens han costat 770.000 euros. Ara,
afortunadament al final vostè tindrà més eines, tindrà més
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capacitat per poder fer feina i per poder tirar endavant els
esforços de la seva conselleria.

Res més, conseller, vicepresident.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Borràs. 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):

Vull donar les gràcies a tots els diputats per les
intervencions. Intentaré contestar totes les preguntes; si alguna
la deix llavors m’insisteixen a la rèplica.

Bé, començaré per l’ordre en què han intervengut, i algunes,
per tant, ja estaran contestades perquè algunes s’han repetit. En
primer lloc, Sr. Jerez, jo evidentment també he quedat sorprès,
com deia el portaveu del PSOE, el Sr. Damià Borràs, i altres
portaveus, que no hi hagi hagut..., zero, zero ha estat la seva
intervenció en temes de noves tecnologies, innovació, recerca,
fons europeus. Evidentment jo no li he de dir què ha de fer i
què no ha de fer, vostè és ben lliure de demanar-ho, però sí que
és molt significatiu, molt significatiu d’on veníem, ho dic
perquè algun diputat, el Sr. Salvador de Podemos ho ha
comentat, d’on veníem i ha dit aquestes xifres que són
increments espectaculars, llavors les detallaré un poquet més,
però són xifres d’increments espectaculars sobre xifres molt
petites i, efectivament, és així, li he de donar la raó, Sr.
Salvador, perquè efectivament veníem d’unes xifres molt
petites i la seva intervenció corrobora efectivament l’interès nul
que té el seu partit en aquestes qüestions que va eliminar
pràcticament totes les convocatòries d’innovació i de recerca
que hi havia. 

I sí, ha començat a dir benvinguts al bany de realitat que li
ha donat els resultats de la World Travel Market, idò sí,
benvingut als resultats de la World Travel Market. La World
Travel Market el resultat és que la despesa del turisme britànic
de gener a maig d’enguany s’ha incrementat un 16%, Sr. Jerez,
parlam dels mesos de primavera i d’hivern, primavera i hivern.
Els turistes britànics que han arribat a les Illes Balears han
gastat un 16% més, Sr. Jerez. Li recordaré, per cert, que quan
vàrem anar a la World Travel Market l’any passat en aquells
moments vostès i alguns altres deien, “posaran l’impost de
turisme sostenible”, “Grècia es recupera”, “Turquia es
recupera”, “Tunísia es recupera”, els sona?, els sonen coses que
hem sentit aquests dies? I, quin ha estat el resultat? Que
l’estratègia del Govern d’aplicar un impost turístic, de revertir-
ho... a revertir la petjada ecològica del turisme i això, juntament
amb una estratègia de reforçar la primavera, l’hivern, la tardor,
ha tengut resultats. 16% més de despesa turística del turisme
britànic de gener a maig, no li parl de juliol i agost, Sr. Jerez,
li parl de gener a maig. 

Mirin, benvingut a la realitat del bany de realitat de
Turisme, s’ha incrementat la rendibilitat dels establiments, els
sap greu, a què sí, que s’ha incrementat la rendibilitat dels
establiments, que no hagi estat en el seu mandat? S’ha

incrementat el preu de les estades. Jo no don la culpa, com
vostè ha dit, als hotelers que venguin més o menys turistes
perquè pugin o no, jo simplement constat una realitat INE,
Institut Nacional d’Estadística. Les estades hoteleres pugen a
un ritme d’un 10% anual des de 2016, un 10% anual.
S’incrementa el conveni d’hostaleria un 17% en quatre anys,
tan malament no deuen fer les previsions els hotelers que són
capaços d’incrementar els sous que pagaran als seus
treballadors en els pròxims quatre any en un 17%.
S’incrementen les persones ocupades en el sector serveis en
general i en el turístic en particular, tenim la xifra record de
més de 500.000 afiliats a la Seguretat Social l’octubre, s’allarga
la temporada, les xifres d’ocupació de març, abril, maig,
setembre, octubre ens donen la raó, Sr. Jerez, compari-les i
vegi-les. Més hotels oberts a l’hivern, hotelers que hem anat a
visitar aquest dies ens confirmaven, de distintes illes, també de
la seva illa, de Platja d’En Bossa concretament, que cada
vegada obriran més hotels i cada vegada més prest a l’hivern,
ja parlam d’hotels que obriran el febrer i el març a Platja d’En
Bossa i alguns fins i tot s’avançarà. 

Millora, per tant, de les dades de xifres de treballadors
ocupats en mesos de primavera, tardor i hivern. Millora de la
connectivitat en temporada mitja i baixa. Jet2 ens ha anunciat
a la World Travel Market -benvinguts al bany de realitat del
que ens han dit a la Travel Market-, Jet2 ens ha anunciat que
doblarà els seients disponibles en vols cap a les Illes Balears
aquest hivern pròxim sobre un increment que ja s’havia produït
l’hivern passat. Aquesta és la realitat del que ens hem trobat,
aquesta és la realitat. Hi ha una altra realitat, evidentment, que
és la de la negociació entre els hotelers i els majoristes de
viatges de preus i de negociació de paquets turístics si et duc
més o et duc manco. Evidentment, això és una altra qüestió a la
qual el Govern evidentment no entra i respecta que aquesta
negociació es produeixi i que es dugui a terme. 

Però en tot cas, l’emplaç que d’aquí a un any, tal dia com
avui, quan presentem la compareixença de pressuposts
analitzem dades del que hi ha hagut el 2018, i jo li dic una cosa,
no, no és positiu que les dades turístiques es mirin amb un
increment constant de turistes, no és positiu, no és positiu per
a aquesta terra, no és sostenible, no és l’equilibri que volem, ni
tan sols des del punt de vista econòmic és el que te toca. Des
del punt de vista econòmic hem de mirar quina és la rendibilitat
que tenen les empreses, i en aquest moment és bona; si això es
trasllada en un repartiment de la riquesa en ocupació dels
treballadors, i això ho tenim ara, en aquests moments, ho veim;
si aquests turistes que arriben es reparteixen al llarg de tot
l’any, perquè és molt més interessant treballar tal vegada el
mateix nombre de turistes més ben repartits al llarg de tot l’any,
i les xifres també ens donen la raó en aquest sentit perquè la
punta d’estacionalitat del mes de juliol i agost està estacionada
i fins i tot en algun cas, en algun mercat amb una lleugera
baixada, però, però amb pujades importants, amb pujades
importants de la prèvia i del post, dels mesos, com he dit abans,
de març, d’abril, de maig, de setembre, d’octubre, etc.

Aquestes són les qüestions que hem de posar damunt la
taula per valorar si realment ha estat una bona o una mala
temporada. Si simplement miram el nombre de quants de
turistes han arribat enguany i ho comparam amb l’any passat i
aquí ens quedam, ens equivocarem, ens equivocarem, sobretot
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perquè l’aposta evidentment del Govern, però també del sector
privat és la de la qualitat, és la de la qualitat, no de la quantitat.
I aquí estam tots, i feim producte perquè això sigui així i anam
cap aquí. Evidentment, també, lògicament pensant en el
resident, pensant en les persones que viuen i treballen a les Illes
Balears que lògicament també agrairan aquest equilibri i
aquesta sostenibilitat. 

Contestaré també, i crec que altres portaveus li han
contestat, que no entén que sigui la Conselleria d’Hisenda que
faci d’organisme de... perdonin, que no entenen que sigui... que
no sigui la Conselleria d’Hisenda la que ho faci. La Conselleria
d’Hisenda té com a organisme l’ATIB, l’Agència Tributària de
les Illes Balears, que s’encarrega de la recaptació, aquesta és la
seva funció. La recaptació de l’impost de turisme sostenible és,
com la resta d’imposts propis, és de l’ATIB. L’ATIB no està
preparada per gestionar la resta de qüestions. I de la resta de
qüestions a vostè li preocupa, a vostè li preocupa si hi haurà
intervenció, si hi haurà, efectivament, control pressupostari i
control d’intervenció, no es preocupi, la Direcció General de
Pressuposts, la Intervenció General de la comunitat autònoma
farà la seva feina, per descomptat, per descomptat. 

Jo li vull recordar quin és el procés, la Comissió d’Impuls
de Turisme Sostenible, i llavors el plenari, és la que tria els
projectes, és la que aprova el pla anual, per tant, diu quins són
els objectius prioritaris i la que llavors una vegada que s’han
presentat els projectes tria sobre això, i aquesta competència no
se li lleva, aquesta competència no se li lleva, però
posteriorment, lògicament, hi ha d’haver un control de la
gestió, de com es duen a terme, s’ha de comunicar també,
evidentment, i aquí hi ha una feina que s’ha encomanat a l’ATB
perquè té les persones, els tècnics preparats per a això, els té,
no els hem d’anar... és a dir, això el més important de tot és que
aquesta feinada, perquè parlam que ara gestionam 30 milions
que es varen adjudicar l’any passat, el 64 que acabam
d’adjudicar ara, els 120 que adjudicarem l’any que ve, d’un any
per l’altre, la roda és impressionant, cada vegada serà més gran,
i ho feim sense increment de personal, ho feim amb personal
propi de l’ATB. També li he dit que ens ha anat bé que vostès
perdessin la sentència i ens obligàs la justícia a readmetre els
treballadors que amb la seva mala gestió del personal que varen
fer en general la passada legislatura varen perdre aquesta
sentència i ens han obligat a..., ens ha anat beníssim perquè
efectivament sense increment de personal, ja dic, amb personal
propi. 

I li puc assegurar que més transparència no hi pot haver
perquè ara tenim una secció on tothom sap què hi ha, no com
el pressupost d’enguany que va ser el primer i ho vàrem repartir
en les distintes conselleries, tenim una pàgina web on hi va tota
la informació, illesbalears.travel, que els torn a convocar que la
visitin, i l’ATB, com he dit, té el personal qualificat per a
aquesta tasca. De mala praxis, res, crec que és una eficiència,
és eficiència dels recursos amb els quals comptam perquè si no,
el que s’hagués hagut de fer és crear una nova estructura, una
nova agència o un nou institut que s’encarregàs de fer això.
L’ATIB, l’Agència Tributària, no està preparada per a això. El
personal propi de la Conselleria d’Hisenda no pot dur aquesta
tasca, si ja van desbordats amb la tasca que tenen, i Intervenció
i la Direcció General de Pressuposts seguiran fent la seva tasca

de control pressupostari i de control de intervenció, per
descomptat. 

Els projectes qui ho executaran serà cada conselleria, cada
ajuntament i cada consell insular i llavors ho hauran de
justificar, evidentment, i hauran de demostrar que s’han dut a
terme aquests projectes i no es desviaran, al contrari. Li vull
recordar que està previst que si un projecte s’adjudica, per
exemple, per 5 milions i al final en surt per 4,5, aquest mig
milió tornarà a la recaptació perquè l’any que ve s’adjudiqui,
els romanents es van acumulant a gestió diferent, però com veu
la roda entre romanents, entre noves recaptacions, etc., la roda
és molt gran de la gestió d’això i molt complexa i li vull
recordar que qui ho feia abans -ja ho he explicat abans- era
Diversitat 21 i Diversitat 21, avui on és?, una vegada que ha
desaparegut, on és físicament?, idò dins l’ATB, igual que
IBATUR, igual que diverses entitats que varen desaparèixer i
es varen fusionar amb l’actual ATB.

Em demana després d’un any de recaptació l’estat
d’execució. Bé, no és exactament un any, li vull recordar que
els projectes d’ITS estan adjudicats des de gener d’enguany i
som a principis de novembre, estan adjudicats des de gener
d’enguany. La recaptació de 2016 es va adjudicar el gener de
2017, sé que sembla que ha passat molt de temps, vostè sap
l’administració com funciona i li he de dir -i és una bona dada,
una bona xifra- que ja el 70% dels projectes han iniciat la seva
tramitació; el 70% dels projectes han iniciat la seva tramitació
dins enguany i estan adjudicats dins enguany, per tant també
anam bé i hem de pensar que molts d’aquests projectes eren de
caràcter plurianual que per la seva complexitat... per posar un
exemple la connexió de Petra a Maria, la connexió d’aigua de
Petra a Maria que està prevista en tres o quatre anys, per la seva
complexitat s’havia de dur en una sèrie d’anys.

 Bé, vostè diu que les dades, les xifres de la promoció
turística no són satisfactòries, els consells insulars... Crec que
partim d’un càlcul erroni, és a dir, el Partit Popular suma... al
decret de 2015 hi ha una sèrie de quantitats addicionals inicials
que es varen posar damunt la taula i es va dir “inicialment
aportam aquestes quantitats perquè es comenci la transferència
de promoció turística”, i vostès dedueixen, perquè el decret no
ho diu, que aquestes quantitats queden consolidades de per
vida, per tota la vida pressupostària. Miri, els informes
d’Intervenció, no és d’un polític, els d’Intervenció ens diuen
“escolti, si el decret no ho diu no consolida”, ningú, ningú
enlloc no ha dit que aquestes quantitat que vostè diu consolidin. 
Per tant, si els càlculs es fan com toca, les xifres són molt
diferents i ho han de ser forçosament per dos motius: un,
perquè hem arribat a un acord amb els consells insulars sobre
què es transferia i això és molt important, què es transferia,
això era un dels punts sobre el qual ja no hi va haver ni tan sols
acord en la passada legislatura. Li vull recordar que Formentera
no estava d’acord, no ja en la quantitat econòmica, és que ni va
entrar aquí, en el que se li transferia, i el primer acord que s’ha
de dir que ja hem tengut entre Govern i consells, i algú més em
demanava també com estava aquesta negociació, és que hi ha
hagut acord en les competències que es transfereixen
concretament, i s’ha avaluat fins al darrer detall el personal, les
infraestructures, els edificis, tot, tot, tot s’ha avaluat, i les
competències i hi ha un acord sobre quines competències
tendran uns i quines tendran els altres, el Govern no només es
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queda la de coordinació de la promoció turística, sinó que a
més ofereix la possibilitat a través de l’ATB convertir-se en
un... a rebre encomanes de gestió, com ja les rep actualment,
per cert, el Consell d’Eivissa. El Consell d’Eivissa té la
transferència de promoció, però l’ATB encomana, el Consell
d’Eivissa ho encomana a l’ATB, igual que nosaltres a vegades
hem comanat a Turespaña, lògicament. És un funcionament
absolutament normal, no estam dient coses estranyes en aquest
sentit.

I s’ha arribat a un acord en això i llavors s’ha arribat a un
acord econòmic, en què?, idò posant 1 milió i mig més d’euros
al que era el cost estricte de la transferència de promoció
turística, 1 milió i mig més damunt la previsió del decret de
2015 i llavors 1 milió més per a aquesta quantitat inicial perquè
es pogués dur a terme adequadament la transferència de
promoció, una quantitat d’1 milió més addicional damunt el
que preveia el decret de 2015 i per això tots els consells han dit
que acceptaran.

Evidentment, ara som en els detalls, illa per illa, s’haurà de
dur a terme la Comissió de Transferències illa per illa i ja dic
que vists més o manco els càlculs que queden en aquests
moments hem calculat que els tràmits administratius que
queden i d’acords, etc., ens duen a aquesta previsió que ja he
dit abans de març, abril sigui efectiva.

I vostè diu “hi ha rumors que per al Consell de Mallorca no
és bon negoci”. Miri, jo no em baso en rumors, jo tenc notícia
directa que és amb els que he parlat i amb els que he negociat,
del conseller d’Economia del Consell de Mallorca i del
president del Consell de Mallorca, i li puc assegurar que estan
ben tranquils i que hi ha un acord, hi ha un acord inicial i
llavors ja el que queda són els serrells per acabar de tancar. No
ens podem basar en rumors, amb tot el respecte per qui pugui
difondre els rumors.

Per tant, com he dit abans, hi ha un acord en el repartiment
de les competències, dels sous, per descomptat, i en aquest
sentit, bé, idò això.

Bé, també m’ha comentat que després de la reforma (...)
turística no hem incentivat la inversió, bé, jo crec que hem de
posar en valor les xifres. Miri, modernització d’establiment
turístic, xifres de Mallorca que és... el Govern només gestiona
com sap el Consorci de la Borsa de Places de Mallorca, eh?, no
li puc donar les del consorci d’Eivissa que és l’altre..., i el del
de Formentera que són els altres dos consorcis que funcionen;
de Mallorca, enguany 2017, vull recordar que és una normativa
nostre perquè es va modificar el decret llei gener de 2016 on
entre altres coses es va dir “fora increment d’alçades, fora
increment de places hoteleres”, lògicament lligat a qüestions
ambientals.

Bé, idò al 2017... i alguns deien “amb aquesta modificació
que heu fet amb el decret llei de 2016 s’acabaran les inversions,
us ho heu carregat”, bé, 2017, han entrat al Registre de la
conselleria 172 projectes de modernització d’establiments
turístics per un total de 234.246.000 euros, 234 milions d’euros
d’inversions, lògicament aquests projectes s’estan avaluant,
alguns tal vegada ja té fins i tot el vistiplau, han de tenir el
vistiplau nostre i el de l’ajuntament respectiu, evidentment. Per

tant, no són inversions que veurem dins el 2017, són inversions
de les quals s’han demanat la llicència dins el 2017. Algunes
començaran aquest hivern, 2018-2019, perdó, 2017-2018,
algunes començaran aquest hivern, però moltes d’altres ja les
veurem dins el 2018-2019, moltes, més algunes que
s’arrosseguen de 2016 on les peticions varen pujar, d’inversió,
a 133,6 milions; 2016, 133,6 milions, 133 milions; 2017, 234,
s’han incrementat per tant en 100 milions d’euros les peticions
d’inversions de modernització d’establiments turístics a pesar
que venia la fi del món amb el decret llei del 2016 perquè
posàvem massa límits, segons vostès.

Evidentment, per tant, puc anunciar que tot el que queda
d’aquesta legislatura i fins i tot tal vegada part del primer any
de la pròxima hi haurà inversions i seguiran, se’n seguiran
demanant, en seguiran demanant, ja veurà com amb la
normativa també se’n seguiran demanant, sí, sí, efectivament
ara no n’hi ha cap de demanada perquè el juliol quan acabava
la reforma, la reforma anterior, el juliol acabava, hi va haver
peticions per valor de 121 milions d’euros -121 milions
d’euros-, és que els que ja havien d’invertir ja ho han demanat,
però no s’ha acabat, Sr. Jerez, ja ho veurà. Ja veurà com encara
hi haurà marge per més.

També és veritat que entre 2013 i 2017 han millorat en total
uns 773 establiments a Mallorca, 773, si comptam... si
descomptam, vull dir, el que seria agroturismes i descomptam
pensions, hostals, etc., que no s’han reformat parlam d’un 85%
de la planta hotelera que ja està reformada. Per tant, és normal
que aquestes xifres de gent que s’hi va afegint vagin baixant a
poc a poc.

Quant a Podem, em deia que els increments d’inversió, que
en percentatge són molt elevats, és veritat que són molt baixos
en doblers constants, no? I li he dit i li he explicat quan
contestava al Sr. Jerez que partíem d’una situació molt penosa,
molt llastimosa en els pressuposts de 2014 i de 2015, en tot cas,
en números, eh?, en números.

En recursos humans, línies d’actuació del Pla de ciència, en
recursos humans el 2014 el pressupost era d’1 milió i mig; el
2015, 1 milió i mig; el 2016, 1.895.000; el 2017, 2.260.000, i
el 2018 altres 2.260.000, és a dir, hem passat del milió i mig de
la passada legislatura a 2.200.000 de l’actual. Això en recursos
humans.

En consolidació de base científica hem passat de 316.000
el 2014 a 2 milions i mig el 2018, pressupost de 2018, i en
valoració del coneixement hem passat de zero euros el 2014 a
3.350.000 el 2018. Per tant, l’increment en números també hi
és, no només en percentatge, en números també hi és i li donaré
un altre... el total de convocatòries, que això és molt important,
eh?, arribarem a fer l’any que ve un total de 10 convocatòries
en distints àmbits d’innovació i de recerca, algunes havien
desaparegut des de feia més de sis o set anys. En aquestes
convocatòries el 2014 s’hi va destinar 1.800.000 euros, el 2018
preveim 8.100.000 euros, de 2014 a 2018 haurem passat
d’1.800.000 a 8.100.000. De fet, segons les dades de l’Institut
Nacional d’Estadística, les Illes Balears som la quarta
comunitat autònoma en creixement de l’Estat, segons les
darreres dades disponibles, quarta comunitat en creixement. És
ver que seguim estan molt a la cua, perquè tenim una altra
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qüestió que s’ha d’analitzar, el nostre Producte Interior Brut, el
nostre PIB està creixent moltíssim i ens agradaria lògicament
que aquest creixement també fos el mateix accelerat, però bé,
en tot cas l’INE ens està donant aquesta xifra de creixement de
2018.

També tenim un altre handicap a les Illes Balears, que li
vull recordar. Aquest handicap és que l’ideal en inversió en
innovació i recerca és que es distribueixi com a mínim un 50%
públic i un 50% d’inversió privada, l’ideal és que hi hagi més
inversió privada, això és l’ideal. Però com a mínim que sigui
50-50, bé idò nosaltres estam en què allò públic inverteix el 85
en innovació i recerca, la part privada, el sector privat inverteix
el 15%. És a dir, allò públic, Govern de les Illes Balears,
Govern d’Espanya, instituts de recerca, Universitat de les Illes
Balears, etc., invertim el 85% del que s’inverteix a les Illes
Balears en innovació i recerca. Clar, hem de revertir aquesta
situació. Hem d’incentivar i les línies d’ajudes que estam fent
van en aquesta línia, hem d’incentivar que també el sector
privat i hem d’animar el sector privat, que també lògicament
vagi en aquesta línia.

Centre BIT d’Eivissa. Miri, no hi ha ningú més interessat
que el Centre BIT d’Eivissa sigui una realitat que el Govern, li
ho puc assegurar. Per a nosaltres poder dir que el Parc BIT està
creixent a un ritme del 20% anual amb empreses que s’hi estan
posant i amb treballadors, poder dir que a un any de vigència
del Centre BIT de Menorca ja està al 75% de la seva
disponibilitat, són xifres molt bones i ens falta evidentment
aquest Centre BIT d’Eivissa. I com sap, hem col·laborat molt
amb el Consell de Menorca perquè el Centre BIT de Menorca
sigui una realitat. En aquest sentit encoratjam els companys del
Consell d’Eivissa perquè també ens donin aquesta ajuda, sense
ells és impossible dur a terme aquest projecte. I la nostra
disponibilitat és total i absoluta i per això hi torna haver una
partida que s’acumula a d’enguany, dins el 2018 perquè
s’agiliti el Centre BIT d’Eivissa.

Quant a l’ATB, em diu que a pesar que se’ls la promoció,
no s’incrementa el personal dels consells insulars. Bé, li ho vull
explicar. L’ATB a la promoció turística s’ha calculat quin
percentatge dels treballadors que hi ha a l’ATB es destinen a
promoció, perquè l’ATB molta gent pensa que només fa
promoció, que els seus 40-50 treballadors tots fan promoció, no
és així. Els que fan promoció real i directa deuen ser entre 10
i 12, la resta fan estratègia, fan producte, fan altres qüestions en
què el Govern hi té competències i que seguirà existent i que
seguirà exercint, perquè el Govern no renunciarà a tenir
lògicament estratègia damunt la principal activitat econòmica
de les Illes Balears, no pot ser que tenguem estratègies en
comerç, en indústria, en agricultura i no en tenguem en turisme
com a Govern. No hi podem renunciar, això crec que tothom ho
entén, no? I la part de promoció per tant, el que s’ha fet és un
càlcul, quins són els treballadores i treballadores que
s’encarreguen de l’ATB de promoció, quina part s’ha de quedar
l’ATB de la part que quedarà de coordinació, mínima, uns pocs
treballadors. La resta, la resta es diu als consells. Bé, vostè
assumeix aquest personal, el Consell de Mallorca lògicament
pot rebre una part d’aquest personal. Difícilment rebran aquest
personal Menorca i Eivissa, perquè el treballador lògicament té
dret a no desplaçar-se de la seva illa, té dret, hem de pensar en
els drets laborals també dels treballadors, però això no deixa de

tenir compensació, s’ha fet el càlcul i s’ha dit, miri, la part
proporcional d’allò que li correspon a Eivissa en personal és
tant, si no li ho donam en personal, li ho donam en doblers. Per
tant, això està calculat dins la proposta. No es preocupin en
aquest sentit, està calculat.

Em demanava per la quantia econòmica invertida 2017-
2018 en el Pla d’equilibri turístic. Li farem un càlcul, jo ara és
impossible fer-li aquest càlcul, faré aquest càlcul i li passarem
aquesta informació, perquè s’ha de pensar que aquest pla
contemplava actuacions de la Conselleria d’Innovació, Recerca
i Turisme, de la Conselleria de Medi Ambient i Agricultura, de
la Conselleria de Treball, de la Conselleria d’Hisenda, de la
Conselleria d’Energia i Territori, etc., que les partides són a
distintes bandes. Altres qüestions, no tenia cost elaborar un
decret, com el Decret de posidònia que ara està a informació
pública o elaborar una llei, té el cost intern del personal que tu
hi dediques, però això ja està assumit. Per tant, algunes tenen
cost, altres no tenen cost. Però en tot cas li farem una estimació.
Igual que l’estratègia de turisme sostenible de l’ATB, bé hi ha
3,9 milions d’euros d’estratègia destinats al pressupost de
l’ATB, dels quals una part important van en aquesta qüestió.

I quant a innovació, li puc dir per exemple que el pressupost
de la RIS3 per a 2014-2020 són 97 milions d’euros. És a dir,
haurem invertit entre el 2014 i el 2020 un total de 97 milions
d’euros quan acabi tot el que sigui la implantació de la RIS3,
que a més, torn insistir, recordarà que ja no només va orientada
al turisme com abans, sinó que s’ha orientat a nous sectors
econòmics, com la bioeconomia, com les indústries culturals i
creatives, com tot el que fa referència a ciència de la mar, etc.

I per altra banda també em demanava per la coordinació
entre la Conselleria de Medi Ambient i la Conselleria de
Turisme per al turisme sostenible. Per descomptat, les
conselleries de Turisme i Medi Ambient treballam
conjuntament, treballam conjuntament en projectes de l’impost
turístic, treballam conjuntament en plans d’equilibri, treballam
conjuntament tant des de l’ATB com des de la mateixa
conselleria en implantar tot un seguit de normatives. Per tant,
evidentment que el treball transversal hi és, juntament també
amb la Conselleria de Territori i Energia, com no podria ser
d’una altra manera, que són les més implicades en aquestes
qüestions.

MÉS per Mallorca em demanava per l’acord entre Govern
i consells insulars. Crec que ho he explicat bastant bé en les
qüestions anteriors. Evidentment també el Sr. Reus ha parlat de
l’encert que significa una nova secció i lògicament com s’ha
dit, cada conselleria, cada ajuntament i cada consell insular serà
el que després s’encarregarà de la inversió, de dur-la a terme,
dels projectes.

Em demana recursos destinats a inspecció -perdoni un
segon, dec tenir per aquí els papers-, entre 2017 i 2018, és a
dir, pressupost d’enguany i pressupost de l’any que ve, previsió
de l’any que ve, haurem incrementat un total de 10 treballadors
per controlar l’activitat turística, dels quals 5 persones aniran
a inspecció -5 persones més a inspecció- i 5 persones més a
tramitació de sancions. Torn insistir, ordenació turística de
Mallorca que és allà on té competències el Govern de les Illes
Balears i ho feim amb recursos propis, ho assumim amb
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recursos propis. Els consells insulars que tenen transferides -ho
dic perquè també m’havien fet aquesta demanda-, els consells
insulars que tenen transferida l’ordenació turística, lògicament
ells poden disposar, perquè vull recordar que cada any
s’incrementa i de manera bastant important el finançament dels
consells insulars i ells són grans per prioritzar cap on volen dur
o cap on no ho volen dur, evidentment; una vegada que està
transferida la competència, ho has d’assumir amb recursos
propis, el mateix que fa l’Estat amb nosaltres en educació i
salut, etc. Per tant, en aquest sentit els consells insulars tenen
marge pressupostari, jo diria que més gran fins i tot
proporcionalment que el Govern. En aquests moments amb
l’increment de finançament que tenen els consells insulars,
marge pressupostari més gran que el mateix govern, i per
descomptat en aquest cas estic segur que els consells insulars
tenen dimensionades les seves necessitats, són els que coneixen
més com es pot dur a terme o no aquesta qüestió.

La Sra. Sureda em demanava per la transferència de
competències de promoció, ja he explicat el tema de personal.
És a dir, el personal es calcula en aquest cas, i en el cas de
Mallorca sí que hi pot haver persones físiques que es traslladin
de l’ATB al Consell de Mallorca. A la resta de consells es
compensarà amb doblers, es compensarà amb pressupost. I
lògicament també s’ha negociat tot allò que es queda cada
organisme, consell i Govern, quines competències tendrà cada
un. I per altra banda també hi haurà una coordinació global, per
descomptat; aquesta coordinació global està prevista en el
decret.

Em demanava pel data center, què es gestiona en el data
center. Bé, idò el data center tendrà una gestió
importantíssima. El data center gestiona -l’actual, que està
desfasat, i el nou encara millorarem en aquest sentit- 1,25
milions de receptes sanitàries mensuals, totes les nòmines de
Salut, totes la logística de Salut, tots les historials mèdics de
Salut, tots els tràmits de la seu electrònica de totes les
conselleries, l’arxiu general, la web corporativa, tots els
expedients, tots els registres d’entrada i sortida, tot allò referent
a ofimàtica -correus, agenda-, el BOIB, nòmines, relacions de
llocs de treball, permisos, pressuposts, contractació, carpetes
compartides per tots els funcionaris i càrrecs, etc. Per tant
estam parlant d’unes dades fonamentals per al funcionament
diari. Si això ens falla es pot imaginar que el món cauria. No
fallarà, ja tenim sistemes, tenim sistemes perquè si hi hagués
fins i tot una pana elèctrica a una banda que les dades es
poguessin conservar a una altra; tot això està previst.

Bé, em demana els 64 milions de 2018, és a dir, per què
figuren 64 milions quan la recaptació és de 120. Bé, anam un
any desfasats, és a dir, nosaltres dins el 2016 vàrem recaptar 30
milions; aleshores què feim?, adjudicam 30 milions en
projectes i els traslladam al pressupost de 2017, i el 2017
s’executen aquests 30 milions. Tampoc no és ben bé així
perquè hi ha plurianuals però, bé, més o manco. Dins el 2017
hem recaptat 64 milions, no exacte, n’hem recaptat 60 -això era
la previsió- i 4 milions vénen de romanents de l’any passat, 64,
però que són per a projectes que s’executaran dins el 2018. Per
això dins el 2018 figuren aquests 64, i així successivament. Els
120 milions que recaptarem l’any que ve, el 2018, figuraran als
projectes dels pressuposts de 2019. Sempre anam amb un any
de desfasament perquè era l’única manera de gestionar-ho, no

podíem comptar amb el que es recaptava el mateix any i els
projectes adjudicats el mateix any perquè era materialment
impossible, no donava temps. Per tant es fa així per això.

I evidentment, i contest també..., ja he contestat abans altres
preguntes en aquest sentit, l’ATB està preparada per coordinar,
evidentment, tot això, tant en personal com en recursos propis,
i no llevarem poder a la comissió; la comissió és la que
adjudica, l’ATB no decidirà cap on van, no decidirà les
prioritats; la feina de l’ATB és una feina tècnica, la feina
tècnica de gestió. I llavors també una matisació; els projectes
vostè ha dit que a la Comissió d’impuls de turisme sostenible
es varen aprovar només amb el vot del Govern; ho vull matisar:
el Govern de les Illes Balears va votar a favor, va votar a favor
la Comissió interinsular agrària, va votar a favor la CAEB, la
PIME va votar abstenció, varen votar a favor els quatre
consells insulars, va votar a favor l’Ajuntament de Palma, va
votar a favor la Universitat de les Illes Balears, va votar en
contra el GOB, varen votar a favor Comissions Obreres i UGT,
i la FELIB va repartir el seu vot en dos vots, un d’abstenció i
un favorable. Per tant... Ah, perdonin, i ARCA també va votar
a favor, m’ho apunten per aquí que no ho recordava, ARCA
també va votar a favor. Per tant hi va haver un ampli consens,
diria jo; no tothom, ens agradaria que hi hagués hagut tothom,
però...

Em demanava per la previsió d’ingressos de les multes de
2018. De multes en general, no només..., això no és lloguer
turístic, és el total. És pràcticament 1 milió d’euros per multes
i sancions el que preveim, previst al pressupost d’ingressos, 1
milió d’euros, aproximadament. Això és la previsió de 2018.

Quant a la regulació dels cotxes, bé, li he de dir que
efectivament el Parlament va instar el Govern a fer un estudi,
aquest estudi es va encarregar, aquest estudi té ja una empresa
que es va presentar a la licitació i que va guanyar aquest estudi
-he de dir, per cert, que el pressupost que ens va posar el
Parlament, amb unes esmenes que crec que varen venir d’El Pi
i tal, era molt just perquè l’estudi fos com tocava, també li ho
he de dir, vull dir que l’estudi arribarà fins on pot arribar amb
els doblers que el Parlament ens va assignar per a aquest estudi;
com tots els estudis pot arribar on pot arribar, com més doblers
hi poses més complet serà l’estudi- i esperam tenir resultats a
final d’any, l’empresa ens ha dit que a final d’any espera tenir
els resultats; llavors els haurem d’analitzar. També li he de dir
que s’han posat en marxa plans d’inspecció per part del Govern
per part de les dues àrees en què tenim competència, la de
consum, que té competències en la relació entre el client i
l’empresa per tal de complir tota la normativa de consum, i la
part de turisme, que les úniques competències que tenim és
comprovar que estan inscrites adequadament i que per tant
funcionen de manera legal. 

He de dir que en el Pla d’inspecció d’aquest estiu 2017
s’han visitat 170 establiments, és a dir que el Pla d’inspecció ha
arribat a totes les empreses, pràcticament; hi ha en aquests
moments 13 actes d’infracció aixecades arran d’aquest pla
d’inspecció de turisme, i he de dir que el setembre tenim 157
empreses inscrites -part de les sancions és precisament per no
estar inscrits-, i el setembre hi havia concretament... les
empreses que havien registrat cotxes eren 151. Vull recordar
que avui per avui, tot i que la normativa inicialment deia que
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ens havien de dir el nombre de cotxes, estava en el decret i
aquest decret va caure pel recurs del Consell de Formentera,
per tant ara en aquest moment estam sense normativa en aquest
sentit, però així i tot els seguim demanant que ens diguin quants
de cotxes inscrits tenen; amb la nova normativa que tenim en
marxa de la Llei turística aquesta previsió perquè ens hagin
d’informar puntualment del nombre de cotxes inscrits hi serà,
lògicament, però serà la normativa que entrarà a tràmit en el
Parlament en pocs mesos. Com deia, el setembre 151 empreses
ens han registrat cotxes per un total de 52.361 cotxes, dades de
Mallorca, torn insistir; a Menorca, Eivissa i Formentera el
control dels cotxes de lloguer correspon als consells insulars.

El portaveu de MÉS per Menorca... coincidesc amb ell,
efectivament, que ja en parlarem, del tema de les dades
turístiques, quan les tenguem, ara és molt prest. Crec que
només han d’estar preocupats aquells que es fermen massa, per
ventura, a determinades negociacions amb els majoristes de
viatges, però li puc assegurar que hi ha molts de sectors que
veuran creixements importants i millores importants gràcies a
la millora de la connectivitat, sobretot els mesos de primavera,
hivern i tardor. 

La nova secció de l’impost turístic efectivament donarà més
transparència...

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Perdoni, Sra. Presidenta -perdó, Sr. Vicepresident-, és que
si parlen els dos diputats del PP no el puc sentir, perquè estan
enmig del...

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Castells... què estava dient, vostè? Té la paraula el Sr.
Castells...

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Perdoni, Sr. President, he dit Sra. Presidenta perquè no el
veia, a vostè. És que el Sr. Vicepresident se m’estava adreçant,
a mi, però com que els dos diputats del PP parlaven entre ells
no podia sentir-lo. Llavors simplement demanava que si volen
parlar que vagin a fora, i ja està. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Bé, un poc de silenci; són les hores
que són i tots estam mig desconcentrats, però intentem
reprendre una altra volta la concentració. Sr. Conseller, està en
ús de la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Sí, vostè em demanava si incorporar
aquesta secció, que era efectivament una bona labor de

transparència, era una segona oportunitat perquè els grups
parlamentaris variassin els doblers per part del Parlament de les
Illes Balears que es destinen aquí. En tot cas jo entenc que
aquesta és una partida absolutament tancada i fermada i
finalista, en el sentit que és com si ens vengués fons FEDER,
n’entren 50 i en gastarem 50, no el podem variar; això és igual,
n’entren 64, n’hem de gastar 64. Entenc que ha de ser així i que
per tant és una secció en aquest cas no esmenable, en aquest
sentit, però això evidentment són els lletrats i vostès que han de
decidir el que fan amb les partides dels pressuposts.

La promoció en els pressuposts. Sí, la promoció en els
pressuposts en aquest moment figura dins l’ATB; les partides
de promoció turística figuren dins l’ATB perquè avui per avui
no està aprovat definitivament, fins que no hi hagi un decret
d’aprovació definitiu aprovat i publicat no pot ser d’altra
manera, però una vegada que la competència s’hagi transferit
als consells insulars, sigui 1 de març, sigui 1 d’abril, sigui la
data que sigui, es passarà la quantitat corresponent als consells
insulars, en aquest cas la part proporcional. Ja es va fer així el
2015, en aquest cas amb Eivissa, i se li va passar la part
proporcional del que quedi d’any, la part proporcional del que
quedi d’any, perquè la resta se suposa que ja s’ha gastat abans.

Però també li vull dir una cosa: totes les polítiques de
promoció turística que estam duent a terme ja han funcionat
així el 2017 i el 2016, però de cara al 2018 més encara, han
estat consensuades amb els consells insulars. Què vull dir amb
això?, que no anam a una fira turística que no hagi estat
consensuat amb els consells insulars. No iniciam promoció
d’un determinat producte turístic o... o qualsevol acció que no
estigui consensuada amb els consells insulars precisament
perquè és una competència que ha d’acabar sent dels propis
consells insulars i no tendria sentit que el Govern iniciàs alguna
cosa que als consells no els interessassin, per tant, en aquest
sentit, i de fet, totes les votacions a l’ATB solen ser per
unanimitat.

No figura, efectivament, la creació de l’Institut de
Recerca... sí, el que no figura a l’Institut de Recerca són els
estatuts, però sí que hi ha les partides perquè concretament hi
ha una partida de 240.000 euros que està dins les partides de
l’impost de turisme sostenible, perquè vull recordar que es
finança amb l’impost de turisme sostenible. 

I no sé si era vostè o algú em demanava quina figura
s’utilitzarà, s’utilitzarà la figura de la fundació. Vostè? Sí. La
figura de la fundació, una fundació, eh?, és la figura que hem
trobat més adient, que a més permet també que hi hagi
aportacions privades, etc., i és la que permet una interacció
amb els instituts de recerca, amb les universitats, entre les
distintes administracions, creim que era la més adequada.

Bé, jo no entr, efectivament, en el que deia vostè de si s’han
ajuntar l’IDI, la Fundació BIT, el nou institut d’indústries
creatives i culturals, tot això evidentment es pot estudiar i, en
tot cas, és d’una certa complexitat perquè són personals amb
distintes situacions, distintes relacions de llocs de treball,
distintes competències, no és tan senzill, però tot es pot
estudiar. Però sí li puc dir què feim, i és que la Conselleria de
Treball i la Conselleria d’Innovació i Recerca treballam cos a
cos, treballam conjuntament i l’IDI i la Fundació BIT tenen
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molts de projectes conjunts i, evidentment, des de principi de
legislatura ens hem coordinat i totes les... aquí on no arriba una,
arriba l’altra, és a dir, no és que hi hagi convocatòries que se
superposin sinó que són complementàries i aquí on no arriba
una arriba una altra. Per tant, sí que és veritat que encara que...
que lògicament sempre es pot exigir i transmetre més
coordinació existeix aquest treball conjunt i aquesta
coordinació.

Bé, l’increment d’inspectors ja li he comentat, a les altres
illes ja li he dit, és una competència transferida, jo entenc que
Menorca, en aquest cas, té clar quines són les necessitats que
té d’inspecció i que en els seus pressuposts ho contempla i ho
té perfectament en compte i que l’11% d’increment anual que
duim, 10%, 11% d’increment anual de finançament dels
consells, lògicament aquí també hi ha marge per intervenir.

Quant a les exempcions són a l’impost de... l’IRPF, que és
la part autonòmica de l’IRPF que és aquí on nosaltres tenim
competències. Lògicament no pot ser dins de l’impost de
societats perquè nosaltres no hi tenim competència. Per tant,
s’han de limitar on tenim competència que és la quota
autonòmica de l’IRPF, que és on tenim competència.

Bé, el Pla de comunicació de l’ITS, demanava la Sra.
Seijas, el pressupost està dins l’ATB i són 400.000 euros, la
gestió i el pressupost de màrqueting de comunicació, etc. Per
a nosaltres és importantíssim comunicar tant als visitants com
als residents en què s’inverteix, com s’inverteix i donar el
màxim de transparència, això implica donar, per tant, en cada
moment com estan cada un dels projectes, quins són els
projectes adjudicats, quins s’han presentat, quin és el
pressupost de cada un dels projectes, qui els executa, si és un
consell insular, si és un ajuntament, si és una conselleria, i el
grau d’execució lògicament d’aquests projectes. Tot això,
evidentment, forma part d’aquest pla de comunicació.

Crec que pràcticament tot el que comentava el Sr. Damià
Borràs ho he anat comentant. Demanava com està el mostrador
turístic, el famós escaparate, bé, la veritat és que des de
principi de legislatura... no fa falta, no?, no li fa falta, Sr.
Borràs, val, dorm el somni dels justos. 

En tot cas, sí, efectivament, constatar que altres destinacions
turístiques s’estan ja o plantejant o han acordat ja
implementació de l’imposts turístics i, evidentment, tothom
lògicament vol recursos per gestionar adequadament el seu
territori, el seu paisatge, el seu medi ambient, això és
imparable. Vull recordar una xifra, que de vegades se’ns
escapa, la meitat de països de la Unió Europea, la meitat, ara ja
més de la meitat, tenen taxes turístiques, si no a tot el seu
territori, a regions o ciutats del seu territori, algunes a tot el seu
territori, Grècia a partir de 2018, altres a regions o ciutats del
seu territori, més de la meitat del països de la Unió Europea. 

Efectivament, constatar que la investigació, la recerca, el
desenvolupament tecnològic, etc., o és transversal o no és, és
que és l’única manera de dur a terme aquesta gestió i, per això,
lògicament, aquesta feina conjunta que es fa d’investigació,
sanitària, agrícola, industrial, etc., és fonamental.

Moltes gràcies a tots.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Ara correspon un torn de rèplica pels
diferents grups i després una contrarèplica per part del Sr.
Conseller. Li pregaria en aquest torn de rèplica darrer la major
brevetat a la fi d’intentar no desfasar-nos més del que estam
desfasats respecte del calendari que ens ha passat el mateix
govern balear i a efecte de no interferir en la següent
compareixença i a efecte de poder deixar també un espai de
temps perquè alguns diputats que no han descansat, idò, puguin
elevar el nivell de sucre del seu cos, que així puguin treballar
un poc millor. 

Per tant, passam al torn de rèplica. Per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Miquel Jerez, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Senyors i senyores
diputats. Sr. Conseller, començaré per un retret dels distints
grups parlamentaris i de vostè en particular, Sr. Conseller,
diuen que no parl de tot, jo tenc deu minuts en la meva primera
intervenció i té vostè raó, té vostè raó, vostè no ha de dir a
aquest diputat de què ha de parlar, però li dic una cosa, però li
dic una cosa, és cert, no he parlat de tot, no he parlat de la
Fiscalia, Sr. Barceló, no he parlat dels assumptes precisament
que estan sota sospita i en particular la seva conselleria, i ho
hagués pogut fer, i té raó. 

Hi ha un diputat que també m’ho retreu, un diputat que diu
que no, que aquí hi ha coses que no m’interessen i jo li diria,
Sr. Castells, que es veu que a vostè ahir no li interessava gens
la intervenció del Sr. Martí March perquè no va dir res, l’únic
que va venir aquí vostè a fer és de “pancartero” i venir aquí a
protestar per no sé què, però no va utilitzar la seva intervenció
i la seva obligació com a diputat per interpel·lar el Sr.
Conseller i preocupar-se de totes aquelles qüestions
relacionades amb l’educació i en particular de l’illa de
Menorca.

Dit això, Sr. Conseller, sembla que vostè i jo hem vist una
World Travel Market distinta a la que vostè ha anat. Vostè
m’ha dit que, efectivament, hi ha dades que indiquen que l’any
anterior va ser un bon any en despesa, no feia falta anar a la fira
turística per saber això, basta entrar a l’IBESTAT, consultar-ho
i saber que això efectivament ha estat així, cosa que nosaltres
celebram i de quina manera, celebram i de quina manera. Però
sí que és cert que en aquest moment no estam en les mateixes
circumstàncies en què podíem estar fa un any, i això vostè
encara no ho ha reconegut, vostè encara no ha sentit les veus
d’alarma que des de distints majoristes de viatges, hotelers li
llancen en relació amb les conseqüències que poden tenir les
polítiques de la Conselleria de Turisme, i en particular
l’increment de l’ecotaxa o l’impost turístic. Aquestes
circumstàncies estan canviant i vostès no les detecten.

Clar, vostè mira enrere, però el que ha de fer és mirar
endavant, quines conseqüències pot tenir això, no que
efectivament hem tengut uns anys de bonança, que els hem
tengut, cert, sinó quines conseqüències poden tenir les
polítiques que jo els acab de anomenar al futur, que és per això
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precisament pel que serveixen les fires turístiques i encara en
queden dues d’importants, FITUR i l’ITB de Berlín que
veurem els indicadors què diuen. Però no només sembla que
vostè no ha volgut escoltar els majoristes de viatges, els
empresaris i el sector, Thomas Cook, per exemple, li va a dir
que l’ecotaxa és un error, vostè ho pot llegir avui en premsa,
però és que el director insular de Turisme de Menorca, i escolti
això, director insular de Turisme de l’illa de Menorca, diu,
“quizá no sea el momento de doblar la ecotasa”, i no ho diu
qualsevol, ho diu un director insular de Turisme del Consell
Insular de Menorca. A més, m’imagín que serà dels seus, del
seu partit. Així que aquestes veus tampoc vostè no les vol tenir
en compte.

Però tampoc no vol tenir en compte indicadors que diuen
que es produeix un alentiment de les reserves fins a un 20% del
mercat britànic en particular a l’illa d’Eivissa, i això ha estat
una crida que s’ha produït precisament a la World Travel
Market, i els mitjans de comunicació així ho han reflectit. Està
molt bé que vostè digui que sí que és cert que la despesa
s’incrementa i que això és l’important i que quan acabi l’any
comptarem i sumarem, el problema és que no tots podrem
sumar igual possiblement. 

Diu vostè que de gener a maig s’ha incrementat un 16% la
despesa, m’agradaria que m’ho digués. On? Com a
conseqüència de la seva política de desestacionalització, com
a conseqüència d’això? Perquè la Sra. Armengol, el dia que va
haver-hi el debat de l’estat de la comunitat va presumir de
polítiques desestacionalitzadores, però digui vostè aquest 16%
quina repercussió ha tengut a l’illa d’Eivissa, Menorca i a l’illa
de Formentera, m’ho digui vostè. Perquè el que ens temem és
que els esforços descentralitzadors, en aquest...,
desestacionalitzadors, se centren precisament a l’illa de
Mallorca. I això -sí, sí, sí, senyor-, i això és una qüestió que ja
detectam any rera any.

En relació amb les inversions de què parlàvem, ningú no
deixarà de reconèixer que la Llei 8/2012 va ser una arrancada
important perquè aquestes inversions i la qualitat incrementés
a les Illes Balears, de fet n’hi ha prou a veure la realitat del
mercat quina és. Però és clar, és cert que a partir d’aquestes
modificacions normatives, sí potser que encara hi hagi hagut
més aposta en temps de bonança per a inversions, no ha de
deixar vostè de veure que aquesta inversió s’alenteix. I avui
mateix, per exemple, sense anar més lluny, hi ha un mitjà de
comunicació que ho recull: “Los hoteleros exigen al Govern
medidas para reactivar las inversiones”, diu: “desde julio no
se ha presentado ni un solo proyecto y los empresarios
mantendrán encuentros al más alto nivel para desbloquear la
situación”. Això ho diu avui un mitjà de comunicació.

Acab, Sra. Vicepresidenta. Per tant, m’agradaria saber
quina expectativa té vostè de cara que aquestes inversions
incrementin a futur.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Crec que és important. Gràcies, Sr. President, gràcies, Sra.
Vicepresidenta.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, té la paraula el
Sr. Salvador Aguilera, per un temps de cinc minuts.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, president. Gràcies, Sr. Vicepresident, per la
seva resposta. I ara intentaré fer alguns comentaris i també
traslladar-li algunes qüestions molt concretes.

Començ per les últimes, perquè així tendré temps de fer una
reflexió final important.

Sobre el tema de contractar més personal en inspecció,
concretament a la resta de consells, com passarà en el cas
d’Eivissa, la llei Montoro no ens facilitarà aquesta qüestió, per
tant tenim un mateix problema, com tantes vegades, que no
podem contractar més personal, que és una petició des del
primer moment. I ja ni dir-li sobretot el Pla d’inspecció i tota
l’oferta il·legal que durant mesos, des del primer moment,
venim denunciant públicament.

Voldria preguntar-li concretament quin és l’import que es
destinarà a la campanya Better in winter, exactament en aquest
concepte.

Després, fer-li un comentari, important per a nosaltres, i
també, com no, per a la seva conselleria, i pens també que per
a altres llocs o entitats com, per exemple, la UIB, és quan pensa
el Govern actualitzar els indicadors de turisme sostenible que
es varen dissenyar en 2003, una de les qüestions, dins aquest
Pla estratègic que ha presentat, que es parla sobre els
indicadors. És obvi que, pràcticament quinze anys després
d’aquest 2003, s’ha de cercar, de revisar aquests indicadors i
pensem que és un element molt important per a tothom.

Més qüestions, sobre el Palau de Congressos, només
comentar que pagarem 8 milions d’euros, però més de 120,
130, 140 milions d’euros per unes infraestructures que al final
tenim un hotel i un palau de congressos que no volem
dimonitzar però està clar que això ha anat en detriment d’altres
inversions, com per exemple les educatives o les de serveis
socials, quan això l’empresa privada ho podria haver assumit
perfectament.

Important, qüestions... el tema de..., i justament li ho
comentava ahir al Sr. Conseller d’Educació, el tema de la
formació professional, vostè ha fet referència al canvi de
model, si realment no implantem nous cicles formatius,
especialment a les illes de Menorca i Eivissa, Formentera és
una qüestió a part, poder canviar realment, i això és una part
important per part de l’administració, en aquest cas del Govern,
que té les competències, no podem canviar mai el model
econòmic d’un espai, d’un territori. Per tant, aquesta
col·laboració entre el Govern, economia, treball, educació,
turisme, etc., són necessaris realment per fer una aposta,
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invertir doblers per tenir professionals qualificats, i recordar-li
que som a la cua ja no del fracàs escolar, abandonament, sinó
de titulats mitjans i superiors en aquest sentit.

Vostè comentava, i aquesta ja és la meva última reflexió, el
tema de la quantitat versus qualitat, o nosaltres posaríem la
d’abans, és obvi que... -justament ara se n’ha anat el Sr. Jerez-,
però jo el convido només que visiti Exceltur o Hosteltur, les
dues pàgines, dos referents com a instruments d’informació i
organismes, un d’informació i l’altre un organisme, per veure,
com vostè ha comentat abans, tot el tema de la rendibilitat, i el
Partit Popular posa el quid en incrementar en 50 cèntims,
perquè avui el Sr. Jerez, què paguem o ha pagat vostè si ha
quedat a dormir aquesta nit, hem pagat, o jo he pagat, 50
cèntims per aquesta nit. Si realment, en un import de 90, 100,
120 euros per una nit, ens barallam o dimonitzem que la gent
no ve a les nostres illes per 50 cèntims, a mi em posa malalt no,
el següent. Per tant aquí és una qüestió que és deplorable i, per
tant, aquí és qualitat versus quantitat, els nostres territoris i
especialment les Pitiüses no poden assumir més quantitat de
persones.

Per tant, aquí l’instem i compartim moltíssimes qüestions a
aquest nivell perquè no vingui més gent, sinó que pagui el que
pertoqui, si han d’elevar els preus que elevin, però aquí no
podem acceptar aquesta qüestió de dimonitzar que la gent no
vindrà per l’Impost del turisme sostenible.

I dir que entenem que, des de Podem, i concretament a
Eivissa, hi ha inversions més importants que no el passeig de
Ses Figueretes. Entenem que els boscos, les platges i altres
qüestions, igual que les persones que comentàvem abans,
turisme sostenible per al medi ambient, per a l’economia i el
tema social; és obvi que avui per avui no hi ha un repartiment,
des del seu govern es treballa, però encara hi ha molts elements
per treballar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, té la paraula el
Sr. Antoni Reus, per un temps de cinc minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Molt breument, agrair al conseller les seves explicacions.

Només un comentari sobre els temes de qualitat i l’impost
turístic, jo crec que fa anys que en aquesta comunitat s’aposta
per la qualitat, no va ser la Llei 8/2012 la primera, jo vull
recordar que la primera normativa va ser el decret Nadal i la
llei Barceló del 2010, la llei Barceló primera, direm, que
després el Partit Popular, amb la Llei 2012, aquestes mesures,
que sempre han estat temporal, per cert, aquestes mesures les
va dur fins a l’obscenitat, vull dir, amb uns increments
desaforats de places i d’edificabilitat, i ho va dur a l’obscenitat
innecessàriament perquè després es va demostrar, amb el
Decret Llei 1/2016, que, d’una forma molt més continguda,
aquesta normativa encara continuava essent interessant i ha
tengut molta demanda.

Però és evident que això no és que aquestes inversions no
es perpetuaran al mateix nivell durant anys, vull dir, la mateixa
normativa tant del decret Nadal com de la Llei 8/2012 eren
mesures temporals, amb una caducitat, és a dir, no són mesures
pensades perquè es donin indefinidament aquestes quantitats en
inversions, són mesures pensades per a moments concrets. Per
tant, és evident que no hi haurà sempre aquest nivell que hi ha
hagut aquests anys.

Però deia que si s’ha apostat per la qualitat, i el sector
hoteler ha anat en aquesta direcció i per això han defensat... i
quan els majoristes de viatges han criticat els augments de
preus el sector hotelers els ha defensat i els ha mantengut com
la seva aposta de qualitat, i jo crec que el que fa el Govern amb
l’impost turístic és anar de la mà d’aquesta aposta per la
qualitat. I si els hotelers entenem que millorant els seus
equipaments poden exigir un major preu, també han d’entendre
que el Govern ha d’estar també a aquesta alçada i també
invertir en millorar el nostre patrimoni, en fer la petjada
ecològica més sostenible, en què hi hagi un medi ambient més
cuidat, perquè així podem exigir un preu més alt per aquestes
condicions.

Jo crec que l’impost turístic, al final, va de la mà d’aquesta
aposta per la qualitat per la qual ha apostat el sector hoteler i
que també va de la mà amb els sindicats, que s’ha traduït en
aquests augments també de qualitat de l’ocupació.

Res més. Moltes gràcies una altra vegada al vicepresident
i al seu equip.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS té la paraula la Sra. Maria Antònia Sureda, per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, jo li demanava les previsions d’ingressos per multes
en lloguer de vacances, no tot el lloguer, però supòs que per fer
la previsió han agafat d’on treuran les multes.

Crec que no m’ha contestat el tema del tot inclòs, a veure
com es troba per poder reglamentar-se abans de l’estiu que ve.

I després el tema del lloguer dels cotxes, de la regulació
dels cotxes de lloguer, sí que és cert que per ventura nosaltres
vàrem fer una esmena de 20.000 euros perquè s’aprovàs i es fes
aquest estudi, però si no abastaven era fàcil augmentar, perquè
incompliments, per poc o per molt, n’hi ha haguts des del
Govern, per tant si haguessin d’utilitzar més doblers crec que
no hi hauria problema, i que no s’excusi en què aquests 20.000
euros arribaran allà on arribaran, si vostè hagués tengut la
voluntat de fer un estudi així com pertoca hagués gastat els
doblers necessaris, tant si eren 25 com 30.000 euros.

Res més a dir. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca té la paraula el Sr.
Josep Castells, per un temps de cinc minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, Sr. Vicepresident, jo, pot
ser a vostè li ha passat igual que a mi, quan el Sr. Jerez s’ha
adreçat a mi, perquè abans s’ha adreçat a vostè, pensava que
era per parlar de turisme, però no, ni en el seu cas ni en el meu
no era per parlar de turisme, era per parlar d’altres coses; i
m’ha sabut molt de greu, perquè jo sí que m’he referit a ell
parlant de turisme, dient que les dades que havia donat sobre la
transferència de la promoció turística eren falses, però això es
veu que no ha tengut temps per rebatre-m’ho, ha preferit parlar
d’altres coses.

I li explicaré, perquè es veu que no li han explicat bé, Sr.
Jerez, els seus companys de Menorca, que la transferència de
la promoció turística a l’anterior legislatura estava dotada amb
0,9 milions d’euros, més un esquer, un esquer temporal, no
consolidable, que vostès el van voler vendre com que era d’1,5
milions, però l’únic consolidat era de 0,9 milions. I la
transferència ara s’ha pactat en 1,5 milions, per una banda, i
0,25 per una altra, per una altra via, amb un altre concepte,
també vinculat amb promoció, i també consolidable. Per tant,
parlam de 0,9 contra 1,75, gairebé el doble de la promoció
turística.

Per tant, jo li demanaria que si vol parlar de turisme, Sr.
Jerez, cosa que és el que toca fer en aquesta comissió, almenys
es documenti adequadament.

I anant a les respostes que m’ha donat el Sr. Conseller,
sobre les exempcions de l’IRPF, és clar, són en el tram
autonòmic..., perdó, les exempcions, diguem, per a la creació
de les empreses de l’IRPF, això vol dir que només se’n poden
beneficiar persones físiques, m’imagino que en funció de
l’aportació que fan al capital de la nova empresa. Sent això
així, jo no entenc per què es fa la discriminació de fins a 6.000
euros a un cas si són empreses de nova creació, privades,
entenc, o són de 12.000, si són spin off derivades del sector
públic, perquè, al final, si al que estem és afavorint que es posin
doblers en empreses de nova creació, no entenc aquesta
diferència.

També entenc que, com que és una exempció, deu anar a
disminuir la quota tributària, amb la qual cosa penso, o tal
vegada és una pregunta que l’hauria de fer més enllà de la
Conselleria d’Hisenda, penso que, és clar, d’aquests llindars de
6.000 i 12.000 només se’n podrien beneficiar en tota la seva
extensió aquelles persones que tenguessin una quota tributària
superior a aquests imports; la qual cosa em fa pensar que
podria acabar tenint poc impacte. Però bé, això és el de menys,
jo el que realment no acabo d’entendre és, sent com són
exempcions, o sigui deduccions de la quota de l’IRPF, que es
faci una discriminació en funció de si és una spin off derivada
del sector públic o qualsevol altre tipus d’empresa.

I respecte de l’altra pregunta que li feia dels inspectors, que
jo ja he entès i li agraeixo els seus aclariments, que evidentment

això és només per fer la disciplina turística a Mallorca, jo li feia
la pregunta, perquè, és clar, entenc que aquestes persones seran
funcionaris, és a dir, essent com fan aquesta funció d’inspecció;
aleshores, jo celebro que el Govern pugui crear aquestes noves
places de funcionari, tenint en compte les limitacions que hi ha
amb la taxa de reposició i llei Montoro, aleshores jo li demano
la confirmació d’això una mica per fer benchmarking, perquè
quan jo proposo en el Consell Menorca que es creïn places
d’inspector, em diuen que no és possible per la llei Montoro i
per la quota de reposició. Aleshores, m’agradaria saber com ho
fa el Govern, potser no és objecte d’aquesta compareixença,
però bé, realment ho trobo interessant, perquè hi ha altres
actuacions que hem analitzat en aquestes compareixences que
consisteixen en la creació de places laborals vinculades a
organismes autònoms, fundacions, etc., és clar, això va per una
banda, però quan parlam d’inspectors i de persones que
instrueixen expedients sancionadors, entenc que, per força,
necessàriament, han de ser funcionaris i, per tant, m’agradaria
saber quina garantia i seguretat tenen que es podran crear
efectivament aquestes places.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula la Sra. Montserrat
Seijas, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. Agradecer la exposición, desearle
suerte, esperemos que este presupuesto se pueda llevar a cabo
en todo lo que usted ha expuesto.

Y, sin acritud, le pediría también una petición personal, que
me conteste a las peticiones de documentación e información,
que tengo varias sin contestar ya desde hace... incluso de hace
meses, y le quedaría muy agradecida si pudiera contestarme a
esto.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr.
Damià Borràs, per un temps de cinc minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. Només molt breument, per agrair al
conseller, al Sr. Vicepresident, les seves explicacions.

No intervindré, és cert que tots estam molt baixos de sucre
o quasi tots, n’hi ha alguns que estam més eixuts de sucre que
d’altres que crec que tenen un excés de vinagre, ni que sigui un
vinagre de tanta qualitat com el vinagre de Jerez.

Gràcies, president.

(Algunes rialles)
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EL SR. PRESIDENT:

Contrarèplica del Sr. Vicepresident i conseller d’Innovació,
Recerca i Turisme.

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

Sí, Sr. President, intentaré ser el màxim telegràfic possible
i anar contestant.

Perdoni, Sr. Jerez, si l’ha molestat que li digués el que li he
dit, jo també puc parlar del que vulgui i, evidentment, vostè és
ben lliure, i torn a insistir, per dir el que vulgui, per parlar si vol
de Fiscalia, però si parla de Fiscalia jo li puc assegurar que jo
estic molt tranquil, jo no he posat mai la mà al calaix, no he
cobrat sobresous, no he cobrat comissions, no tenc cap
sentència ni per prevaricació, ni per tràfic d’influències, cosa
que en el seu partit hi ha molta gent que no pot dir el mateix,
moltíssima gent.

Hem vist una World Travel Market diferent, efectivament,
però jo hi he estat, jo he parlat allà amb tothom i he tengut
reunions i he tengut... i he estat allà i he pogut veure. I
efectivament, les circumstàncies canvien, i això ho sabem,
sabem que Grècia, que Turquia, que Tunísia, que Egipte s’han
de recuperar i que es recuperaran a poc a poc, i ho sabem, i no
ho sabem de la World Travel Market, ho sabem de fa mesos, de
fa anys, perquè sabem que les crisis acaben passant, per sort.

I jo, a més, des del punt de vista humanitari, des del punt de
vista humanista, des del punt de vista europeista, evidentment,
vull que la Mediterrània, tota, també a la Mediterrània oriental,
hi hagi pau, hi hagi estabilitat i es vagin recuperant, per
descomptat. I sabem que hi ha una part de turistes que hem
tengut de prestat, que una part d’aquests seguiran, una part se
n’aniran i en tendrem de nous. El turisme, a nivell mundial,
dades de l’Organització Mundial de Turisme, creix un 6%; és
a dir que es podria produir la circumstància que Turquia
creixés i creixés tot el Mediterrani occidental, també,
perfectament compatible.

El que hem de veure és com creixem, des del punt de vista
de sostenibilitat i d’equilibri, créixer per créixer no ens
interessa, jo crec que no.

I per descomptat, en qualsevol cas aquestes circumstàncies
vostè insisteix a donar la culpa a l’ITS, hi ha molts de factors
aquí que es tenen en compte, moltíssims de factors, a
l’increment de l’ITS, molts de factors que juguen aquí, per
descomptat.

Per altra banda, vull dir una cosa, els esforços
descentralitzadors jo li vull desmentir que se centrin només a
Mallorca, els esforços pressupostaris d’accions en producte, en
promoció fets per l’ATB, conjuntament amb el Consell de
Menorca, conjuntament amb el Consell de Formentera, on a
Eivissa hi participa, malgrat que té les competències també
d’aquestes estratègies, hi participam conjuntament, són per a
totes les illes. Una altra cosa és que efectivament hi ha una illa
que compta amb un avantatge respecte de les altres que és la

major connectivitat i aquí també s’hi ha de fer i s’hi fa un
esforç importantíssim, no només per la Conselleria de Turisme,
no només pels consells insulars, sinó també per la Conselleria
de Mobilitat en aquest aspecte. Li puc assegurar que hi
treballam.

I evidentment la reunió a la World Travel Market amb Jet2
que és una de les companyies àrees que està apostant per
incrementar els vols a les Illes Balears es va fer justament
conjuntament amb Menorca per part de l’ATB, el Govern amb
Menorca justament, perquè Menorca en aquest moment té una
situació més delicada que les altres illes a partir de la fugida de
Monarch. Per tant, evidentment aquesta connectivitat sí que és
veritat que ajuda més a Mallorca a desestacionalitzar, a allargar
la temporada cosa que en les altres illes està costant més.

Bé, vostè diu que la inversió en modernització
d’establiments hotelers s’alenteix, m’agradaria que pensàs
aquesta frase, que pensàs aquest titular, la inversió en
modernització hotelera s’alenteix. 2016, projectes presentats
per fer reformes de modernització hotelera per valor de 133
milions, 2016; en el que duim de 2017, 234 milions d’euros, on
s’alenteix? L’any passat 133 milions, enguany ja en duim 234.
Vostè em mostra un diari, jo li mostr... el diari que canti missa,
jo li don xifres, xifres reals, 234 milions el 2017 i li dic que
aquestes inversions que tenim, entre les de l’any passat que no
estan encara executades, que n’hi ha part, i les d’enguany,
tenim feina per als pròxims tres hiverns, per als pròxims tres
hiverns!, Sr. Jerez, i com li ha explicat el portaveu de MÉS per
Mallorca totes les mesures legislatives que s’han posat, incloses
les seves, tenien mesures de caducitat, totes tenien un moment
donat en què acabaven.  Per tant, és lògic que quan acabi o fins
i tot abans si hi ha un govern tengui la potestat... nosaltres la
que hem posat ara té una caducitat de tres anys, el pròxim
govern es trobarà aquesta mesura i tendrà un any per pensar
què fa, si la modifica, si la deroga, si la continua mantenint,
evidentment. Per tant, tenim clara aquesta situació.

Bé, el Sr. Salvador Aguilera em comentava que es topen
amb la Llei Montoro, cosa que també comentava a l’hora
d’incrementar inspectors el Sr. Josep Castells, i em demanava
com ho fa el Govern, bé, li puc assegurar que és complicat, no
és senzill, perquè una vegada que has passat els tràmits de la
Direcció General de Funció Pública, de la Direcció General de
Pressuposts i aquests tràmits... i la Comissió de Retribucions i
mil qüestions més i amb les modificacions de llocs de treball,
estam parlant de mesos de feina perquè aquest personal que
s’incrementarà entre 2017 i 2018 du mesos de tramitacions. Per
tant, no és senzill, però sí que és veritat que lògicament volem
donar el millor servei possible.

Per cert, i això també és important dir-ho, aquest increment
de personal beneficiarà una vegada que es passi a l’ordenació
turística a Mallorca el 2019, beneficiarà totes les illes perquè
vull recordar que quan negociem amb el Consell de Mallorca
l’ordenació turística, la transferència d’ordenació turística, es
revisa els nombres de totes les illes, com ara s’ha fet en el cas
de la promoció amb Eivissa. Per tant, a partir d’aquí lògicament
aquests increments de personal també es tindran en compte a la
transferència i com he dit, si no es dóna en persones, perquè el
funcionari no el pots obligar a anar a treballar de Palma a Maó,
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però sí es pot fer la compensació econòmica que és el que es fa
habitualment.

Em demanava el Sr. Aguilera l’impost de la campanya
Better in winter per a totes les illes 2,2 milions d’euros, per a
totes les illes. Aquí entren moltes accions de patrocinis, de
comàrqueting, etc., si vol el detall de totes i cadascuna d’elles
l’hi puc passar.

Em demanava quan s’actualitzaran els indicadors de turisme
sostenible... de sostenibilitat, perdó, bé, li puc dir que l’ATB té
un pressupost per a l’any que ve en relació precisament amb els
indicadors de sostenibilitat de 362.000 euros. Per tant, tenim
clara aquesta aposta per a aquests indicadors de sostenibilitat
i hi dedicam una partida prou important.

Estic d’acord amb vostè, els nous cicles formatius d’FP han
d’anar en la línia de canviar el model, però també és veritat que
s’està fent un esforç. Vull destacar el que s’ha fet des de la
Conselleria d’Educació en formació professional, tots els nous
cicles que s’estan fent. Evidentment també hem de pensar una
cosa, quan facem un nou cicle de formació professional ens ho
hem de pensar bé, això no és de posar i llevar amb facilitat i per
tant..., però sense aturar i crec que en aquest sentit es dóna
resposta per exemple al sector nàutic, un sector que és una
indústria també, que crea llocs de feina importants, que crea
llocs de feina qualificats i que ara per ara només donava feina
a persones que venien de fora, quan tal vegada aquí podríem
tenir precisament gent treballant en aquesta indústria nàutica,
no ho oblidem, important.

Bé, jo respect evidentment..., vostè diu que hi ha projectes
més importants que el Passeig de Ses Figueretes, jo l’únic que
li puc dir és que tant el Consell d’Eivissa com l’Ajuntament
d’Eivissa varen apostar fort per aquest projecte i que nosaltres
avaluam els projectes que es presenten per part de les altres
administracions, en aquest cas, per tant, crec que ho hem de
respectar, no?

Bé, ja he parlat de les mesures legislatives de caducitat, que
comentava el portaveu de MÉS per Mallorca.

Bé, les multes, Sra. Sureda, em sap greu, no ho tenim
desglossat, al pressupost no figura desglossat, figura un import
total i per això hi ha una única partida.

Tot inclòs, em demana tot inclòs i lloguer de cotxes, tot el
paquet de tot inclòs i lloguer de cotxes, la nova normativa en
aquests moments estam negociant amb els distints sectors,
estam negociant amb els sectors de lloguer turístic, hoteler,
consells insulars, ajuntaments, agències de viatges, etc., amb
tothom, també per descomptat amb lloguers de cotxes, tota la
nova normativa i esperam tenir un esborrany a informació
pública, a exposició pública abans de final d’any per tal que
s’aprovi un avantprojecte i el posterior projecte de llei es
tramiti a principis... dins el pròxim període legislatiu; dins el
pròxim període legislatiu perquè la regulació del tot inclòs i de
lloguer de cotxes...

Al Sr. Castells li he contestat ja algunes de les qüestions,
però li vull dir en tot cas que efectivament les exempcions
podrien ser de molt més impacte, però també tenim la capacitat

damunt fiscalitat que tenim, hi ha imposts sobre els quals no ho
podem fer, però sí que em demanava per què la distinció. Bé,
la de 6.000 euros afecta qualsevol tipus d’empresa que es pugui
crear, però nosaltres hem volgut donar un plus a aquelles que
aposten per la innovació que precisament les que vénen, les
spin off que vénen en aquest sentit juntament... són empreses de
nova creació que vénen en aquest avalades per la Universitat,
era una manera d’apostar perquè creixés el sistema
d’innovació. A aquelles empreses que aposten i que comencen,
donar-los una ajuda més important que no a una empresa
qualsevol de nova creació que tal vegada farà zero d’innovació.
Per tant, hem volgut donar un plus a les que facin innovació.

I en aquest sentit... Bé, la Sra. Seijas em demanava
peticions de documentació sense contestar, si hi ha
documentacions sense contestar les revisarem i les hi enviarem,
ara no en tenc constància, però no es preocupi que ho
revisarem.

Moltes gràcies a tots.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller, per la seva brevetat.

Una vegada acabat el debat volem agrair la presència del
vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme i dels
seus acompanyants.

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió,
que recomençarà a les quatre i mitja.
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