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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats... Començarem la sessió, i en
primer lloc els demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Núria Riera substitueix Rafael Nadal.

EL SR. REUS I DARDER:

Antoni Reus substitueix Gabriel Barceló.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Alberto Jarabo substitueix... qui?, David Martínez.

EL SR. PRESIDENT:

No, d’Hisenda no...

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Juli Dalmau substitueix Andreu Alcover.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Salvador Aguilera substitueix Xavier Pericay.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

Compareixença de la vicepresidenta i consellera
d’Innovació, Recerca i Turisme per tal d'informar sobre
el Projecte de llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears
per a l'any 2019 (escrit RGE núm. 11785/18).

L’ordre del dia consisteix en la compareixença de la
vicepresidenta i consellera d’Innovació, Recerca i Turisme per
tal d’explicar els pressupostos de la seva conselleria per a
l’any 2019, segons escrit RGE núm. 11785/18. 

Assisteix la vicepresidenta i consellera d’Innovació,
Recerca i Turisme, Sra. Isabel Busquets Hidalgo, acompanyada
del Sr. Josep Mallol Vicens, secretari general; del Sr. Antoni
Sansó Servera, director general de Turisme; del Sr. Pep Lluís
Pons Hinojosa, director general d’Innovació i Recerca; del Sr.
Benjamí Villoslada Gil, director general de Desenvolupament
Tecnològic; del Sr. Fèlix Pablo Pindado, director general de
Fons Europeus; del Sr. Gabriel Frontera Borrueco, director
gerent de la Fundació BIT; de la Sra. Rosa Cañameras
Bernaldo, directora gerent del Centre Balears Europa; de la
Sra. Maria Renart Vivó, directora adjunta d’AETIB; del Sr.
Lluís Enric Apesteguía Ripoll, cap de gabinet.

Té la paraula la vicepresidenta i consellera d’Innovació,
Recerca i Turisme per fer l’exposició oral sense limitació de
temps.

LA SRA. VICEPRESIDENTA I CONSELLERA
D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Isabel Maria
Busquets i Hidalgo):

Moltes gràcies, president. Bon dia a tots i  a totes.
Comparec en aquesta comissió parlamentària per donar
compte del pressupost de la Vicepresidència i Conselleria
d’Innovació, Recerca i Turisme per a l’any 2019, una partida
inclosa dins els comptes de la comunitat, que són de 5.457,75
milions d’euros, un increment del 8,96% respecte dels
d’enguany; uns pressuposts que un any més preveuen
increments importants als àmbits a què aquest govern dóna
prioritat, i que són aquells que més afecten les persones que
viuen a les Illes: la sanitat, l’educació i els serveis socials.
Així e l 2019 aquestes àrees tenen un pes del 69,4% als
comptes. 

Són uns pressupostos que a més segueixen el full de ruta
cap al canvi de model econòmic que impulsa l’executiu, i que
vol assolir un teixit productiu diversificat en què la innovació
i la recerca en siguin la base. Per això, de forma transversal,
el pressupost de 2019 preveu inversions per un total de 27
milions d’euros en aquestes matèries, xifra que implica un
increment del 28,5% respecte d’enguany.

Amb aquest muntant econòmic pretenem despertar
vocacions investigadores, captar talent i també motivar aquells
i aquelles que varen partir perquè tornin, perquè creim
fermament en la necessitat de la investigació i del traspàs del
coneixement al teixit productiu a fi de tenir una economia
forta i diversificada. Tot això sense perdre de vista que el
turisme és el principal motor econòmic de les Illes, i que s’ha
de mantenir i reconvertir en una activitat més sostenible i
respectuosa amb el nostre entorn, el nostre patrimoni, els
nostres drets com a ciutadania i com a classe treballadora.

Pel que fa a la conselleria que dirigesc el pressupost
específic de la Vicepresidència i Conselleria d’Innovació,
Recerca i Turisme per a l’any 2019 és de 50.204.971 euros,
una xifra que ascendeix fins als 54 milions d’euros si tenim en
compte els projectes finançats amb l’impost de turisme
sostenible de les diferents direccions generals d’aquesta
conselleria, i que puja a 188.344.971 euros si tenim en
compte que és l’AETIB la que gestiona els projectes que es
financen amb l’impost de turisme sostenible, i que dins el
sector públic instrumental de la nostra conselleria hi ha el
Consorci de la borsa d’allotjaments turístics, amb un
pressupost de 28,14 milions d’euros.

Al pressupost de 2019 -recordem-ho- ja no es contempla
dins Turisme la partida de les competències de promoció
turística, transferides enguany a tots els consells insulars, i és
que enguany hem assolit una de les fites més importants
d’aquesta legislatura; el traspàs de les competències als
consells insulars era un compromís que feia massa que no es
complia. Ara la promoció turística forma part del capítol de
finançament dels consells insulars, i ascendeix a 8,76 milions
d’euros. Els comptes per a l’any que ve tampoc no inclouen ja
partides que fan referència al Palau de Congressos, 8 milions
d’euros que tenim pressupostats el 2018, ni inversions de Pla
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Mirall, que són 620.000 euros als pressupostos també
d’aquest passat exercici. 

Si bé és cert que en nombres absoluts hi ha un descens del
15% entre els pressuposts de 2018 i de 2019, també és cert
que si tenim en compte les xifres descomptant aquestes
partides, els pressuposts per a la Vicepresidència del Govern
i Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme són de 54,11
milions d’euros, un 14% més que el muntant que hem tengut
en aquest exercici.

A més al pressupost de la conselleria hem d’afegir també
la secció transversal 33, de serveis tecnològics, amb 14
milions d’euros, un 5% més que enguany; i la que fa referència
a la recaptació de l’impost de turisme sostenible, una qüestió
que detallaré en explicar la partida corresponent a l’Agència
d’Estratègia Turística de les Illes Balears, la coneguda com
AETIB.

Si parlam de la Direcció  General de Turisme, amb
l’AETIB, comptam amb un pressupost de 18.089.625 euros.
Després del traspàs de competències en promoció turística als
consells insulars amb el Decret 7/2018, de 23 de març, la
Direcció General de Turisme és un departament fonamental de
capital humà; la nostra intenció és consolidar la direcció
general des d’aquesta perspectiva, per això en el capítol 1 s’ha
previst la dotació necessària per créixer en personal,
concretament en vuit persones repartides inicialment entre el
servei d’inspecció i el servei d’instrucció; això respon a la
necessitat d’atendre l’increment d’empreses turístiques i
d’estades turístiques susceptibles d’inspecció.

L’esforç de transparència que hem duit a terme es
demostra amb la posada en marxa del Registre públic
d’empreses, activitats i establiments turístics, i de l’aplicació
mòbil anomenada verificador del lloguer turístic a Mallorca,
i en aquest camí continuarem, de la mateixa manera que hem
avançat en el desenvolupament dels tràmits administratius
telemàtics per agilitar els procediments administratius.

Si bé el Consorci de la borsa d’allotjaments turístics,
conegut com el CBAT, no s’inclou en els pressuposts de la
conselleria que encapçal, sí en els de la comunitat autònoma,
cal tenir en compte que és un consorci per a la gestió de les
places turístiques a Mallorca, i que és gestionat entre la
direcció general i la Secretaria General. El consorci no
disposa de mitjans humans propis, per això existeix un conveni
de col·laboració entre el consorci, la Direcció General de
Turisme i l’Agència d’Estratègia Turística de les Illes Balears.
Des d’Agència d’Estratègia Turística es duen a terme i se
supervisen bona part de les actuacions necessàries per tal de
desenvolupar i executar els projectes aprovats per la junta
rectora del CBAT. El pressupost del CBAT és de 28,14
milions d’euros; a més també m’agradaria recordar la
importància que aquest consorci ha tengut aquesta legislatura.
Amb els doblers provinents de la venda de places turístiques
hem afavorit inversions a Mallorca per valor de 33 milions
d’euros; són inversions que impliquen millores als municipis
de la nostra illa gràcies a la gestió que fa el Govern d’aquests
doblers.

Si ens centram en l’Agència d’Estratègia Turística de les
Illes Balears, aquesta agència neix a partir del Decret
18/2018, de 22 de juny, pel qual es reorganitza l’estructura i
es regula el que abans es coneixia com l’ATB, l’Agència de
Turisme de les Illes Balears. El nou decret va atribuir noves
funcions estratègiques a l’AETIB, i va eliminar les de
promoció turística, exceptuant la coordinació que hi ha entre
els consells per tal de dur endavant les tres grans fires
turístiques. Així mateix el nou decret ja va definir les funcions
de gestió del fons de l’impost de turisme sostenible. Per tant
les activitats de l’AETIB es concreten en dues àrees: la
coordinació d’accions per desenvolupament els segments
estratègics i grans fires turístiques, i l’estratègia turística. 

Hi ha un canvi molt important amb el que rebia l’AETIB en
anys anteriors, ja que s’han reduït molt dues partides
importants: les competències de promoció turística, que tenen
un cost de 8 ,7  milions, i la transferència al Palau de
Congressos, acabada l’obligació, que s’ha reduït també en 8
milions.

El pressupost de l’AETIB és de 12 milions d’euros, a més
amb les noves funcions que té l’agència gestionarà el 110,5
milions d’euros de la recaptació de l’impost de turisme
sostenible. Per concretar un poc més, la gestió, si feim
referència als objectius que té aquesta agència, la gestió de
l’Estratègia Turística, que compta amb 4,9 milions, tendrà
com a tasques la comunicació, les publicacions i la publicitat
d’accions emmarcades a l’estratègia de Better in winter, la
coordinació de les accions dels segments estratègics turístics,
la realització d’estudis de mercat, la gestió dels projectes i
sistemes de qualitat com el SICTED i el recentment presentat
Gold de restauració i les activitats de formació i gestió de
projectes propis europeus que afectin el turisme, com ara per
exemple el curs i les proves per a l’habilitació de guies
turístics a les Illes Balears. 

Respecte dels segments estratègics turístics voldria
recordar que l’AETIB compta amb uns altres 1,2 milions
d’euros provinents del fons de l’ITS per als projectes de
generació de demanda als segments estratègics turístics de les
Illes Balears. 

Com a segon objectiu hi ha la gestió del fons del turisme
sostenible, que compta amb aquests 110,5 milions d’euros;
l’Agència d’Estratègia Turística ha estat facultada per dur a
terme la gestió del fons de turisme sostenible que inclou,
entre d’altres tasques, el seguiment i l’execució dels projectes
aprovats per la Comissió d’Impuls de Turisme Sostenible de
les Illes Balears. A més, l’AETIB serà també l’encarregada de
la redacció del pla anual, sota les indicacions de la Comissió
de l’Impuls del Turisme Sostenible; a més, també, farà
l’avaluació dels projectes presentats en cada pla anual, d’acord
amb els criteris que s’hi especifiquin. Per extensió, durà a
terme la divulgació dels projectes finançats en la recaptació
de l’impost de turisme sostenible, haurà de donar a conèixer
quina és la destinació del fons recaptat amb l’impost del
turisme sostenible i informar de quins són els projectes a
desenvolupar amb aquesta recaptació, quina inversió s’hi
destina a aquests projectes i quins són els principals beneficis.
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La nova pàgina web illessostenibles.travel jugarà un paper
important en aquesta divulgació, una web que tal com ja hem
dit altres vegades estarà llesta dins aquest segon semestre de
2018.

I, com a tercer punt, la coordinació d’accions per
desenvolupar els segments estratègics, que compta amb 1,7
milions d’euros. Com a conseqüència del traspàs de
competències als consells l’AETIB només organitzarà i
assistirà a les tres grans fires de turisme a Europa: FITUR, ITB
de Berlín i la World Travel Market a Londres. La resta
d’accions promocionals, per exemple fires, altres fires més
concretes, o els coneguts com a fam trips i press trips seran
organitzades per cada un dels consells insulars, tot i que es
poden encomanar les feines a la mateixa AETIB.

El compromís d’aquest govern per al bon posicionament
de la marca Illes Balears és ferm, per això l’assistència de les
Illes a les fires turístiques internacionals sota un mateix
paraigua és important. A més, cal continuar difonent
l’estratègia Better in winter per consolidar l’allargament de la
temporada turística. Amb aquests objectius la conselleria
aposta per aquesta funció d’organització  i coordinació de
l’AETIB.

Si passam a la Direcció General d’Innovació i Recerca, que
compta amb un pressupost de 13.506.056 euros, més 1,8
milions de projectes d’ITS, i, a més, compta aquí dins la
Fundació BIT amb un pressupost de 15.217.375 euros, ens
centrarem ara en aquesta direcció general dins la seva
empresa. 

El projecte de pressuposts de 2019, com ja es va fer amb
el del 2018, recull de forma general la inversió que la resta de
conselleries realitzarà en matèria d’Innovació i Recerca, per
aquest motiu les despeses al concepte recerca i
desenvolupament aniran recollides a les diferents funcions
previstes, recerca i desenvolupament, recerca i transferència
del coneixement. 

Amb els pressuposts del nou exercici la despesa en
polítiques d’R+D+I en el període 15-19 ha augmentat un
181%, un 28,5% només entre el 18 i el 19, quan, vull
recordar, el pressupost serà de 27 milions d’euros entre les
diferents conselleries. 

A la Direcció General d’Innovació i Recerca els
pressuposts de 2019 van adreçats a consolidar la tasca
realitzada en aquests tres anys de legislatura, en especial
cerquen la consolidació del sistema de ciència de les Illes
Balears així com l’execució de les tasques que hem anat
definint en Innovació i Recerca. M’agradaria recordar que en
aquest apartat el Govern actual en només dos anys augmenta
un 36% el pressupost destinat a recerca, desenvolupament i
innovació i -repetesc- amb els pressuposts del nou exercici la
despesa en polítiques en R+D+I en el període 15-19 ha
augmentat un 181%.

Una vegada definida l’estratègia d’especialització
intel·ligent, la coneguda com RIS3, el marc d’actuació a

l’àmbit de la innovació a les Illes, els pressuposts d’aquesta
àrea es destinaran a la implementació d’aquesta estratègia
renovada i a la incentivació del coneixement de les àrees
econòmiques afectades per l’estratègia: el turisme, la
bioeconomia, les ciències i tecnologies marines i les
indústries culturals i creatives. Això es realitzarà fomentant
projectes que puguin ser transformadors per a l’economia de
les Illes per així incentivar la inversió empresarial en R+D+I
i reduir la distància amb la mitjana estatal. 

Aquest exercici de 2018 ens ha servit per dissenyar el nou
Pla de ciència, tecnologia i innovació i esperam poder-lo
aprovar en el futur 2019. Els pressuposts de 2019 serviran per
donar continuïtat al desenvolupament de polítiques
incentivadores tant a l’àmbit de la recerca com al de la
innovació amb l’objectiu de consolidar un ecosistema
innovador, atractiu, tant amb el sector empresarial innovador
com amb el científic.

Així mateix, confiam que s’aprovi la nova llei de la ciència
que, per una banda, ha estat consensuada amb els principals
organismes públics de recerca de les Illes Balears i, per
l’altra, recull les reclamacions i e ls  acords que es varen
produir al Parlament en el marc de la jornada Ciència al
Parlament. Aquest projecte de llei iniciarà en breu la seva
tramitació parlamentària, en aquest sentit, en aquest pròxim
exercici 2019, també es treballarà per desenvolupar les
actuacions definides en aquesta llei de la ciència, com és la
creació de registres o d’agenda científica. Amb l’aprovació de
la Llei de la ciència tendrem la possibilitat de crear i posar en
marxa l’IRIB, l’Institut de Recerca de les Illes Balears, amb la
definició dels instruments dedicats a la captació de talent per
així poder llançar les primeres convocatòries per a la
contractació d’investigadors d’alt nivell. L’IRIB és un exemple
de projecte de recerca amb finançament de l’ITS. 

L’exercici 2018 ha estat l’exercici en què hem invertit
més en convocatòries competitives, tant a nivell d’empreses
com d’organismes públics de recerca; hem implementat tota
una sèrie de noves convocatòries, com la que publicarem
prest, la primera convocatòria de projectes propis de les Illes
Balears. Així donarem resposta a una reivindicació històrica
per part dels organismes públics de recerca a les Balears.

Es continuarà treballant per consolidar aquestes línies, els
programes de doctorats i beques predoctorals industrials, els
ajuts a empreses innovadores, les convocatòries a tècniques
de suport a la recerca o les convocatòries de clústers, que ha
estat possible gràcies al fons també de l’ITS, un tribut que té
un paper important en la diversificació del nostre model
econòmic. En total des de 2016 s’han destinat fons de l’ITS a
deu projectes en relació amb la innovació, amb una inversió de
14.107.043,85 euros. 

Quant al projecte de la xarxa d’estacions d’investigació, un
altre projecte finançat amb el fons de l’ITS, cal destacar la
tasca realitzada per l’equip de tècnics de recerca que donen
cobertura als investigadors responsables dels monitoratges
científics que aporten indicadors i coneixements a la reserva
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de biosfera de Menorca així com a les obres de millora de
l’estació científica de Can Marroig a Formentera. 

També hem iniciat el procediment per adaptar un espai de
Cabrera i comptar definitivament amb l’estació científica de
l’illa, així com un acord amb l’Autoritat Portuària i l’IMEDEA
per incorporar el far de Ses Salines a la xarxa d’estacions. 

Pel que fa al Pol Marí, precisament aquesta setmana
s’aprovarà pel consell rector del Servei d’Observació
Costanera de les Illes Balears, el SOCIB, la incorporació del
CSIC i així es podrà signar un conveni per a l’execució del Pol
Marí al Moll Vell de Palma. Sembla també que finalment i
després de molts d’entrebancs en la construcció del complex
científic, procedirem a recepcionar-lo ben aviat. Quan el
complex científic sigui una realitat, iniciarem també la cessió
d’espais tant a instituts  de recerca, com a empreses
innovadores. Recordem que aquest projecte va començar l’any
2010.

Les accions de divulgació científica, com la Nit de la
Investigació o la celebració del Dia Internacional de la Dona
i la Nina amb la Ciència, han tengut una gran acollida aquest
2018 i continuarem apostant per aquest tipus d’actuacions, per
a les quals comptam també amb la Fundació BIT. I parlant de
la Fundació BIT, aquesta manté el pressupost respecte de
l’exercici anterior, 15,2 milions d’euros, amb aportacions
d’altres conselleries del Govern.

En relació a el que estava dient ara sobre la divulgació
científica d’aquest Govern, vull destacar que en els
esdeveniments organitzats per la Fundació BIT es tendrà en
compte la perspectiva de gènere, com a mínim en una
proporció del 40-60%, en l’elecció  de les persones que hi
participin com a ponents i conferenciants, així com a les
exposicions d’experts  i expertes sobre qualsevol tema
relacionat amb les activitats de la fundació. Es tracta de tot
tipus d’actes, ja sigui predifusió, promoció, o formació,
conferències, seminaris, etc. A més, es farà especial èmfasi
en els assoliments aconseguits per les dones en qualsevol
activitat de divulgació científica i tecnològica. En concret per
a 2019 hi ha previst realitzar actuacions com: a) la promoció
de les competències digitals entre la població en general i el
foment de vocacions científicotècniques entre el jovent,
incorporant la perspectiva de gènere i eliminant els
estereotips de gènere; i b) el suport a les activitats de la
plataforma 11F, 11 de febrer, al voltant del Dia de la Dona i la
Nina amb la ciència.

Actuacions emmarcades en l’estratègia d’innovació i de la
RIS3 del Govern de les Illes Balears i que també durà a terme
la Fundació BIT són: la consolidació de la tasca de
comunicació científica i d’innovació, com a eina de
transferència de coneixements creats a les illes; suport en
l’elaboració, establiment i anàlisi de les polítiques públiques
d’R+D+I i suport personalitzat per a empreses i entitats
científiques per a la participació en projectes d’R+D+I
estatals i europeus; suport a la innovació empresarial per a la
participació en projectes d’innovació, la millora de la gestió
interna i l’expansió internacional i per establir col·laboracions

empresarials que ajudin al creixement; suport en la creació
d’empreses basades en el coneixement, la tecnologia i la
innovació; és important remarcar que des de la Fundació BIT
és iniciat el projecte Factoria d’innovació, dedicat a millorar
la capacitat d’absorció de coneixement a les nostres PIME,
amb l’objectiu d’augmentar la seva competitivitat i apostar per
la diversificació  del model econòmic, donant suport a
empreses de base tecnològica; promoció i difusió del sistema
d’innovació de les Illes Balears amb perspectiva de gènere,
amb l’objectiu d’establir comunitat, desenvolupar vocacions
científiques i tecnològiques i atreure talent.

Sol i Dades és una campanya de comunicació i promoció
del Govern, que té com a objectiu atreure professionals de tot
el món cap aquí i d’aquesta manera generar llocs de feina
altament qualificats, retenint talent a les nostres illes i
atreure’n de fora. 

La detecció i la difusió de tendències i els usos de les TIC
a la societat, com a catalitzador, per a la innovació i el
desenvolupament de tecnologies. Així, suport a les comunitats
de tecnologies de les Illes Balears i puc anunciar avui que la
conselleria participarà al Mobile World Congress 2019 a
Barcelona.

Foment de les tecnologies de la informació i la
comunicació en tot e l sector públic de les Illes Balears,
especialment en els àmbits assistencial, educatiu i el de la
gestió turística, és el que ha fet precisament amb el
desenvolupament de l’aplicació mòbil verificador de lloguer
turístic a Mallorca i la prestació de serveis de cita prèvia
telefònica, centralitzada per a tots els centres d’Atenció
Primària de Balears i altres serveis del Govern, com és el
SOIB, l’IBAVI, Consum o Serveis Socials.

La Fundació BIT també vol reforçar el paper neuràlgic del
Parc BIT i el Centre BIT Menorca com a centre de trobada i de
suport al sistema d’innovació de les Illes Balears. Per a l’any
2019 hi ha previstes inversions de 310.000 euros per cobrir
les necessitats d’infraestructura per al funcionament del Parc
BIT i del Centre BIT a Menorca, així com la dotació inicial
d’un nou Centre BIT a Eivissa.

Respecte del Centre BIT de Menorca es faran dues
actuacions que s’han adjudicat recentment. El condicionament
del soterrani i el reforç de la coberta, així l’any 2019 es
podran executar. La instal·lació de plaques fotovoltaiques a la
coberta del Centre BIT de Menorca. I la creació i dotació d’un
(...) al soterrani, un taller d’experimentació en el camp de la
producció digital, que afavoreix la creativitat i proporciona
accés a eines de fabricació digital.

Al Parc BIT de Palma es preveuen fer algunes actuacions
de manteniment i millora dels edificis públics i les zones
comunes, nou arbrat, senyalística, exterior dels edificis
Europa i Cases de Son Espanyol, entre d’altres. Ara bé, una de
les inversions més importants al Parc BIT es troba en els
pressuposts de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat,
que contemplen la prolongació de la línia de metro fins al
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parc. És una actuació necessària per millorar el servei de
transport públic fins aquest nucli tecnològic.

Les empreses del Parc BIT varen facturar un total
d’1.015.000 milions d’euros l’any 2016. La Fundació BIT està
preparant un informe amb les dades del darrer exercici tancat,
l’any 2017. Però a partir d’aquestes dades que ja tenim, podem
estimar que les empreses del Parc BIT varen facturar
aproximadament 1.125 milions d’euros, més d’un 10%
d’increment. Mentre tant el nombre de treballadors ha
augmentat més d’un 30% en els darrers dos anys, arribant a
unes 3.000 treballadores i treballadors. També ha augmentat
en la mateixa proporció el nombre d’empreses, l’any 2015
eren 124 empreses i a finals de 2017 ja en comptaven 160. El
Parc BIT és a més on es concentren la major part de les
empreses innovadores, en aquest moment fins a un total de 31
empreses tenen el segell de PIME Innovadora, que atorga el
Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats. D’aquestes el
58% tenen seu al Parc BIT, que són 18 empreses.

Si passam als pressuposts de la Direcció General de
Tecnologia, que ascendeixen a 9.880.491 euros, la Direcció
General de Desenvolupament Tecnològic té un pressupost,
aquesta xifra que us he dit ara, que implica un increment del
8,29%, un augment que s’invertirà en incrementar la capacitat,
l’agilitat i la seguretat en l’administració digital del Govern i
els serveis que donen a l’executiu. Vull recordar que aquesta
direcció general és qui dóna servei i l’encarregada de garantir
que es puguin fer tots e ls  tràmits telemàtics. I també vull
destacar que gràcies a la gestió que se n’ha fet fins ara i el
descens dels preus en alguns serveis, com ara la telefonia,
aquest increment del pressupost del 8% és en realitat major i
redundarà en un millor servei. El pressupost d’aquesta
direcció general anirà destinat, en part, a la implantació de
l’administració digital que aviat haurà de ser del cent per cent.
Per llei, els originals de tots els documents del Govern hauran
de ser digitals i la ciutadania haurà de poder fer tots els tràmits
amb l’administració de forma digital i només una vegada. 

Per aconseguir-ho, la plataforma de l’arxiu digital
estrenada aquest 2018 s’anirà estenent durant el 2019. Tot
haurà de menester el nou arxiu general, que es convertirà en el
nucli dur de l’administració digital. I per garantir que tot
funcioni correctament es farà una inversió  important en
maquinària i en xarxes per fer duplicitats i per tenir els espais
d’emmagatzematge i processadors adequats al volum
d’informació que necessiten els tràmits. Aquest pressupost
garanteix un servei àgil i permanent a totes les conselleries i
al Servei de Salut. 

Pel que fa a seguretat, també es faran inversions en
maquinària, programari i xarxes. La seguretat és un servei car
i complex, destinat a ser invisible, el fet de no parlar-ne vol dir
que funciona. Així idò, destinam 2,97 milions d’euros en
millorar la infraestructura per a processos d’informació;
renovarem el maquinari i el programari de sistemes;
completarem la redundància per tal que els serveis digitals no
s’aturin en cas d’avaries importants; i durem a terme un dels
projectes més importants d’aquesta legislatura en aquesta
matèria: posarem en marxa el nou centre  de dades del Parc

BIT, indispensable per aconseguir la redundància necessària
per a un servei segur, àgil i sense talls  en el servei. Aquest
centre donarà servei a l’ib-salut, un dels departaments del
Govern que genera més informació i que més capacitat
d’emmagatzematge precisa.

A més de l’Arxiu general digital que abans esmentàvem, la
Direcció General de Desenvolupament Tecnològic té la
responsabilitat del desenvolupament i el manteniment de totes
les plataformes de programari que gestionen l’administració
digital del Govern. L’import previst per al 2019 és d’1,16
milions d’euros. Podem destacar la inversió que es farà per a
la posada en marxa d’una nova plataforma de dades obertes, la
creació d’una nova plataforma de tràmits, més àgil, que
facilitarà la creació de tràmits a totes les direccions generals.
Per assolir també l’objectiu de paper zero a l’administració
autonòmica estam creant una nova gestió documental; serà un
complement a la plataforma d’arxiu general i farà possible
crear arxius amb facilitat. El 2019 hem d’estendre el nou arxiu
general a tot el Govern, cosa que significarà prou canvis i
millores per adaptar-nos a les necessitats reals. També
invertirem part del pressupost i els esforços a renovar
l’ofimàtica, el correu, l’agenda, les videoconferències,
l’emmagatzematge i el treball en grup amb documents
mitjançant noves eines en tecnologia clau.

Quant a seguretat informàtica per a 2019 tenim previst un
nou pla director adaptat a l’esquema nacional de seguretat.
Aconseguir-lo és un requeriment essencial que enguany cal
resoldre perquè els nostres sistemes compleixin la normativa
estatal i l’europea; l’import és de 200.000 euros. 2019 és
l’any del concurs de renovació dels serveis de certificació
electrònica, indispensables per a la custòdia de documents i el
xifratge de les comunicacions; l’import és de 175.000 euros. 

A l’apartat de telecomunicacions destaquen els 1,6 milions
com a bestreta del fons FEDER en ajudes a operadores per
estendre la banda ampla; és un orgull poder anunciar que
aquestes inversions faran possible que pràcticament el 100%
de la població que viu a espais urbans pugui contractar fibra
òptica, quedaríem en el 99,85%. Això ens converteix en la
regió millor connectada d’Europa. La banda ampla és una
infraestructura indispensable per destacar com a país des del
qual es pot treballar amb sol i dades des de qualsevol lloc i
llogaret; la fibra òptica abundant ens situa al mapa com a
territori ideal per dissenyar productes de futur, de la quarta
revolució industrial. I de les inversions que afecten les
comunicacions mereix una menció especial l’Entitat Pública
Empresarial de Telecomunicacions i Innovació, que per al
2019 té un pressupost de 2,3 milions d’euros i 1.080.000 en
inversions, en total 3.380.000 euros que serviran, entre altres
coses, per incrementar i millorar la xarxa de comunicacions
dels serveis d’emergències de Balears. Aquest muntant és un
increment del 20% en inversions respecte d’enguany. 

El 2019 feim una passa més en el desplegament de xarxes
de telecomunicacions a les Illes. L’any que ve, gràcies al
pressupost de l’IBETEC, seguirem desplegant la xarxa TetraIB,
que és la que més garanties i millor servei ha donat a la gestió
d’emergències en aquestes illes. L’any que ve ampliarem la
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xarxa d’estacions amb vuit més a Mallorca, tres a Menorca i
sis a Eivissa, donant resposta als cossos que actuen en cas
d’emergència, perquè cada vegada són més aquells que estan
demanant adherir-se a la xarxa TetraIB, i així donarem millor
cobertura en la gestió de sinistres i esdeveniments
excepcionals.

I ja per acabar, la Direcció General de Fons Europeus i el
Centre Balears Europa, que compten amb un pressupost de 2
milions d’euros. La gestió del finançament europeu és una
àrea clau del Govern, per la seva importància per a l’obtenció
de més recursos econòmics per tal d’escometre les polítiques
i millorar els serveis públics; més encara si tenim en compte
l’actual situació d’infrafinançament de les Illes Balears. Entre
d’altres les Illes Balears es beneficien des de fa trenta anys
dels fons estructurals de la política de cohesió, el fons
europeu de desenvolupament regional, conegut com a FEDER,
i el fons social europeu.

La Direcció General de Fons Europeus, gestiona i du a
terme el seguiment i el control dels programes operatius
finançats per aquests fons. L’assignació dels fons estructurals
a la CAIB s’ha incrementat significativament a l’actual període
de programació 2014-2020, la qual cosa ha suposat fer
l’esforç per tal d’augmentar la capacitat de gestió de la
Direcció General de Fons Europeus. De fet una part important
del pressupost d’aquesta direcció general correspon al capítol
1, que de cara a l’any 2019 suposa una despesa de 468.229
euros. No obstant això, amb l’objectiu de reforçar aquesta
capacitat, es compta amb dos projectes pluriennals d’inversió
que en total suposen una despesa de 367.926 euros, la qual
cosa implica multiplicar per 2,7 l’import d’inversió del capítol
6 respecte de l’any anterior. Per tant el pressupost per a
aquesta direcció general per a 2019 està orientat cap a la
consolidació d’un sistema de gestió basat en la millora
contínua i l’excel·lència que permeti a la CAIB, a la comunitat
autònoma, ser referent davant les institucions comunitàries i
l’Estat per la seva eficàcia i eficiència en la gestió dels
distints programes dels quals la Direcció General de Fons
Europeus actua com a organisme intermedi. D’aquesta forma
es continuaran introduint millores en els procediments de
gestió implantats, així com les eines informàtiques de gestió
per poder prestar un millor suport als diferents organismes
que participen en els programes operatius, uns sistemes que
ja el 2018 han estat auditats per les autoritats nacionals amb
resultats molt favorables. 

Tot això ha permès assegurar enguany el compliment de la
regla N+3, que exigeix la justificació de tots els programes en
els tres anys següents a la finalització del període. En concret,
la despesa ja certificada, i que s’incrementarà les properes
setmanes encara més, en el cas del programa FEDER
ascendeix a 31 milions d’euros, 6,5 milions per damunt del
mínim que marca el risc de pèrdua de finançament. En el cas
dels fons socials europeus s’han declarat aproximadament 10
milions d’euros, assegurant el compliment de la regla N+3 no
només per a aquest any sinó també per al següent. Pel que
respecta al programa de Garantia Juvenil, el volum de despesa
justificada supera els 22 milions d’euros, la qual cosa situa

Balears entre les quatre primeres regions d’Espanya amb
major nivell d’execució en relació amb l’assignació financera.

Més enllà de la importància que suposa la generació
d’ingressos per al país, s’ha de destacar un valor afegit a
aquesta tasca desenvolupada. En la mesura que s’està
aconseguint situar el finançament europeu com un eix bàsic
per a la transformació socioeconòmica de la societat balear,
donam suport a inversions que promouen el coneixement i la
innovació, redueixen les desigualtats i milloren la
sostenibilitat mediambiental i la qualitat de vida de la població
de les Illes.

Per altra banda, tenint en compte que les tasques de
preparació del pròxim període de programació 2021-2027 ja
han començat, des de la Direcció General de Fons Europeus
es prestarà una especial atenció a aquest procés, fomentant a
títol intern la determinació dels possibles escenaris financers,
així com l’adopció d’una visió estratègica en relació amb el
finançament europeu i, a títol extern, la recerca d’aliances
estratègiques amb altres regions europees, en particular amb
altres territoris insulars del Mediterrani, amb l’objecte
d’influir per aconseguir un major reconeixement del fet
insular.

Pel que fa al Centre Balears Europa, consta d’un
pressupost d’1.393.839 euros per desenvolupar la tasca que té
assignada 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 última
instància millorar la qualitat de vida del nostres ciutadans i
ciutadanes. El Centre Balears Europa també tramita les ajudes
d’incentius regionals a través dels quals s’espera aconseguir
a finals de 2018 una injecció de gairebé 3.580.000 euros dins
el teixit productiu de les Illes Balears, un import que de ben
segur seguirà augmentant durant el 2019. S’està duent a terme
també una important tasca d’optimització de recursos humans,
la qual cosa es trasllada a les encomandes de gestió signades
per tal de poder donar un millor suport a la gestió dels fons
europeus.

De la mateixa manera, el 2018 s’han augmentat
significativament les tasques d’informació i difusió en temes
europeus als  centres escolars per part del Centre de
Documentació Europea, passant de 65 conferències durant el
2017 a 106 conferències el 2018; de 1.580 assistents el 2017
a 2.580 assistents el 2018. Consolidam el nostre compromís
amb la formació dels nostres joves, no només a les escoles
sinó també amb el programa de beques del Centre Balears
Europa. 

En aquest mateix sentit es treballa des de l’Europe Direct
augmentant el nombre d’actes i esdeveniments a totes les Illes
sobre diferents temes d’actualitat europea, i més de cara a
l’any 2019 que serà un any ple  de canvis a nivell europeu a
causa de les eleccions europees amb un nou Parlament
Europeu, una nova Comissió Europea, els canvis motivats pel
Brexit, negociacions per la nova programació pressupostària
2021-2027, etc. Es farà un esforç significatiu per tal que
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aquests canvis es coneguin per la societat i també es duran a
terme diversos diàlegs ciutadans amb representants de les
institucions europees per tal que la veu dels nostres ciutadans
sigui escoltada directament per les institucions.

Per altra banda, des de l’oficina de Brussel·les també es du
a terme una infatigable de lobby i d’impuls a la presència de
Balears davant les institucions promovent els grans projectes
que es duen a terme a les nostres illes i lluitant pel
coneixement de la realitat insular i de la problemàtica que
implica a nivell europeu. En aquest sentit, l’any 2019 es
redoblaran esforços a les oficines de les altres regions
insulars de la Mediterrània per tal d’aconseguir que s’aprovi en
els propers pressuposts de la Unió Europea, dins el programa
Interreg MED, un subprograma destinat específicament a
l’espai Illes de la Mediterrània, la qual cosa implicaria la
disponibilitat de fons addicionals per tal de fer projectes de
cooperació en temes que ens preocupen per igual als nostres
territoris; a més, Balears acollirà durant el primer trimestre
2019 una cimera internacional en què participaran agents
internacionals i experts per tractar la problemàtica del turisme
incívic, una trobada que organitza el Centre Balears Europa.

Tota aquesta feina pretén en última instància assolir un
lideratge polític decidit perquè per primera vegada la
comunitat autònoma de les Illes Balears es converteixi en un
referent davant les institucions europees i estatals per la seva
eficàcia en la gestió de programes en els quals actua com a
organisme intermedi i pel reconeixement definitiu de la
insularitat a nivell europeu, no només amb una declaració
d’intencions sinó també amb una dotació pressupostària
específica. 

I ara, qued a la seva disposició per respondre a les
preguntes que hagin de fer en relació amb la meva intervenció
sobre els pressuposts de la Vicepresidència del Govern i la
Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Procedeix ara la suspensió de la sessió per un
temps màxim de 45 minuts per tal que els grups parlamentaris
puguin preparar la formulació de preguntes o observacions,
per la qual cosa es demana als portaveus si volen una
suspensió de la sessió o si podem continuar, com és habitual.
Continuam amb l’habitual.

Per tal de formular preguntes o observacions tot seguit
procedeix a la intervenció dels grups parlamentari.

La Sra. Vicepresidenta i consellera 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. 

LA SRA. VICEPRESIDENTA I CONSELLERA
D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Isabel Maria
Busquets i Hidalgo):

Contestaré globalment.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, Sra. Consellera. Per tant, passam a les
intervencions dels grups parlamentaris. Pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Sra. Núria Riera, per un temps de
deu minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Bon dia, Sra.
Vicepresidenta i tots els alts càrrecs que l’acompanyen avui.
Moltes gràcies per assistir en nom del Grup Popular a aquesta
comissió i donar explicacions del seu pressupost per a l’any
2019.

Permeti’m que li faci primer una reflexió general del
pressupost, com ha fet vostè. Vostè ha fet referència que són
uns pressuposts generals que incrementen fins a 5.400
milions d’euros aproximadament, no obstant això, la seva
conselleria o vicepresidència baixa aproximadament uns 10
milions, de 60 a 50 en xifres rodones, 10 milions d’euros que
vostè ha justificat per la pèrdua o per la transferència, millor
dit, de la Promoció Turística i les partides corresponents al
Palau de Congressos, però si tenim en compte que totes les
conselleries pugen una mitjana de 8,9% en el pressupost
hagués estat bé que s’hagués emprat aquesta diferència per
mantenir i consolidar tal vegada una estructura en innovació,
en recerca, en temes de tecnologia. 

Nosaltres li hem de fer aquesta reflexió des del punt de
vista crític perquè pensam que això pot suposar o bé que la
seva conselleria no és realment una prioritat en aquestes àrees
de Govern, és un poc la imatge general que pot donar, o que la
seva conselleria ha quedat bastant buida de gestió. Són dues
qüestions que permeti’m que li faci com a reflexió.

Les partides concretes que em cridaven a mi l’atenció que
baixaven eren aquestes de promoció turística de
transferències corrents i de capital, que supòs que és la causa
que vostè ha explicat, però sí n’hi ha dues també a la Secretaria
General, a capítol 2, arrendaments i cànons, en el pressupost
de 2018 eren de 215.000 euros i ara 2019 només reflecteixen
vostès 50.000 euros. Voldríem saber quina era la raó. I a la
inversió associada al funcionament operatiu de serveis hi havia
una partida a capítol 6 de 900.000 euros i ara en el 2019 són
305.000 euros, també si ens poden explicar quines partides
eren o quines són les raons d’aquestes partides. 

Després ja qüestions més polítiques que realment queden
reflectides evidentment a les previsions pressupostàries que
vostè fa en el seu pressupost. En matèria de turisme li volia
parlar de la Tourist Data, el Sr. Barceló va anunciar la posada
en marxa d’aquesta eina, Tourist Data, que s’havia de posar en
marxa l’any 2017, que canviaria la relació del sector turístic
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amb l’administració i amb els ciutadans perquè passarien a
tramitar tots els expedients en lloc de personalment a fer-ho
telemàticament. Va dir que aquesta eina s’adaptaria als
sistemes dels consells insulars i que, a més, serviria per
controlar i inspeccionar millor les empreses turístiques. En el
FEDER de 2018, quan vostè va comparèixer com a nova
consellera de Turisme, també li varen demanar per aquesta
eina i va dir que ho estaven fet a poc a poc, voldríem saber si
ens pot donar un poc més de concreció del full de ruta dins el
pressupost 2019, el que hagi previst.

En relació amb la diversificació del model productiu, que
és un mantra que vostès no s’aturen de repetir, el Sr. Barceló
també en la seva compareixença de 2017 -i faig un parèntesi,
faig referència al Sr. Barceló perquè va ser el conseller que en
aquell moment va presentar els pressuposts per a l’any 2018,
permeti’m que per això faci les referències-, i deia que
aquesta diversificació del model productiu havia de servir per
promocionar i diversificar la nostra economia, per
transformar les bases del nostre model productiu, com diuen
vostès, i enforcar-ho cap a una transició econòmica on des del
monocultiu turístic es passàs a un teixit productiu diversificat. 

Aquest mantra o aquest discurs vostè també l’ha fet seu i
voldríem saber, en què ha canviat el model productiu d’ençà
que vostè és consellera i ha gestionat part del pressupost de
2018, de què han servit aquests pressuposts per fer aquesta
diversificació, i si aquests pressuposts 2019 continuen
apostant per això. I si és possible donar-nos un exemple que
no sigui el del clúster, perquè ja ens ho ha dit abans, perquè el
clúster evidentment no és cap innovació o cap novetat que hi
hagi en aquest pressupost, és una actuació que es ve fent des
de fa anys, però si ens podria concretar qualque gestió més
que es reflecteixi en el pressupost en relació amb aquest canvi
de model productiu. 

Temes d’inspecció de turisme. Un dels grans problemes
que hi ha en el turisme és la intrusisme, és un dels mals que
amenacen la nostra indústria turística i, a més, està demostrat
que continua havent-hi una gran quantitat d’activitat turística
que a la seva conselleria li fuig de les mans en el sentit
d’inspecció. Vostès han obert qualque expedient a grans
plataformes i ha donat la sensació o ha volgut donar la
sensació amb això que combatien el frau, però no obstant això,
el fet que vostè ens digui que per combatre aquest frau
incrementa el capítol 1 amb vuit persones, entre inspecció i
instrucció, a nosaltres -permeti’ns que siguem un poc
escèptics- ens agradaria saber si vostè valora que realment
incrementant la plantilla entre inspecció i instrucció amb vuit
persones permetrà lluitar contra aquest frau que hem vist
aquests darrers anys, i en concret no fa molt. També en aquest
sentit ens agradaria ens explicàs un poc què ha succeït amb el
Poble Espanyol Apartments que..., aquest bloc d’apartaments,
no?, que estaven destinats a ús turístic i que va ser denunciat
i tal, no?, veure quina gestió s’ha arribat a fer i si té qualque
millora amb conseqüència d’aquesta experiència dins el
pressupost 2019.

Tema ecotaxa o import de turisme sostenible, és de les
qüestions més controvertides, pensam nosaltres, de la política

del pacte, que en quatre anys no s’ha aconseguit consolidar i
abans de consolidar-se ja vostès el dupliquen. Les entitats que
representen o que estan representades per la Comissió de
Turisme Sostenible varen votar en contra dels projectes. Els
municipis no estan d’acord amb els projectes que es van
seleccionant i pensam que no hi ha criteri en aquest sentit i li
plantejam una sèrie de qüestions que sempre li hem plantejat
en aquesta àrea.

En primer lloc, el tema de la transparència, no hi ha
suficient informació en relació amb els projectes que
s’executen amb aquesta ecotaxa. No hi ha un..., bé, vostè a la
passada compareixença de pressuposts va comentar que hi
havia 400.000 euros per establir un portal web on hi hagués
tota la transparència, però realment transparència d’execució
de projectes no n’hi ha, hi ha dels projectes que són únicament
i de les quanties i nosaltres li volíem fer una reflexió a veure
si pensa millorar en aquest sentit perquè només s’ha fet una
campanya puntual a nivell local, a nivell d’informació. No es
coneix l’estat d’execució dels projectes i a més és un impost,
per tant, l’ecotaxa que sosté aquests projectes que s’ha
convertit més en un impost recaptador pel que nosaltres
pensam. Els mateixos turistes es queixen de per què han de
venir aquí a subvencionar habitatges socials i no veure
millores al medi ambient on vénen ells  a passar les seves
estades turístiques.

Un altre tema que per a vostè al principi era cabdal és el
tema del tot inclòs. Li he de dir que vostè ha viscut quasi
denúncies en aquest tema, o sense quasi, ha viscut denúncies
en aquest tema. L’hem sentida dir que abans d’acabar la
legislatura aprovaria una llei per regular el tot inclòs i a dia
d’avui ja sabem que no ho té tancat amb ningú, ni amb els socis
de govern ni amb els consells insulars ni amb el mateix sector
turístic. I és clar, nosaltres podrem estar en desacord en les
polítiques que desplegava el Sr. Barceló, però el Sr. Barceló
feia alguna cosa, feia lleis encara que frankestein, però és que
vostè anuncia lleis i després no les fa i permeti’m que li faci
aquesta reflexió irònica, però certa. Vostè no ha fet res per al
tot inclòs i voldríem saber a veure en què ha quedat això,
perquè aquesta situació ha quedat així, la va anunciar fa una
sèrie de mesos i que si fos aquí el Sr. Barceló tal vegada ja ho
hauria anunciat.

El tema de l’agència... bé, l’Agència de Turisme
Sostenible, ara Agència Estratègica, vostès han canviat el nom
perquè a causa del traspàs de la promoció turística
evidentment han quedat buits de competències en aquesta
matèria. Nosaltres pensam que ha canviat el nom a aquesta
agència precisament per intentar mantenir-la i que sobrevisqui
d’alguna manera, però l’han convertida en una repartidora,
realment es dedica a repartir doblers entre conselleries,
consells insulars i ajuntaments. En aquest cas voldria saber si
ens podria informar de quants de doblers s’han transferit als
consells insulars, a les conselleries i als ajuntaments des
d’aquesta agència.

Tema de desenvolupament tecnològic, vostè ha fet bastant
explicació, sí voldria que ens concretàs amb més detall com
es troba el tema del Data center. El Sr. Barceló va dir que era
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una... un desig, no?, un vell desig que era construir un Data
center com a centre de dades entre administracions, Govern,
ib-salut, consells insulars, ajuntaments, i que la Direcció
General de Desenvolupament posaria 1.200.000 euros, la
resta l’ib-salut, a veure en quina situació concreta i quin full de
ruta té, en quina situació concreta -perdoni- es troba i quin full
de ruta té dins l’any 2019.

En matèria d’innovació ha parlat d’escoles. El tema de les
escoles interconnectades que s’havia de desplegar mitjançant
un conveni entre el ministeri, Govern i Red.es, suposava una
interconnexió de centres escolars amb aquesta banda ampla i
suposava una inversió de 5 milions i mig, 2017 i entre 2018-
2019, 2.100.000. Volíem saber en concret en quina situació
es troba ara mateix i quin full de ruta li espera.

I després, dues observacions finals. En matèria de recerca
li he de dir que la meva reflexió és que els deures sense fer.
Vostè anuncia ara que entrarà una llei de ciència dins el
Parlament, com el projecte de llei per fer una tramitació
parlamentària sabent que som a cinc mesos escassos, sis
mesos d’eleccions a nivell temporal, a nivell parlamentari som
a escassos dos mesos i diu que es basa un poc en el debat que
vàrem fer aquí a una jornada de ciència, realment... permeti’m
que li digui que consider que és un poc escàs. També anuncia
un pla de ciència que pensa aprovar l’any 2019 i un institut de
recerca que també crear. Tot és farem, farem, farem, però som
-com li deia- a un parell de mesos de final de legislatura i ara
seria per retre comptes del que ha fet el 2018 en recerca i
tancar el que farà aquests cinc mesos de... del mes de maig que
encara serà consellera vostè d’aquestes àrees.

I després, ha fet vostè referència a emergències, jo no ho
tenia previst, però és veritat, té vostè raó que una...
comunicació afecta...

EL SR. PRESIDENT:

Ha d’anar acabant, Sr. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President, acabaré molt ràpid..., afecta la
plataforma TetraIB. Voldríem saber quina inversió s’ha
executat l’any 2018 a la plataforma TetraIB que vostè ha
presentat, permeti’m que li ho digui, com a la millor eina de
comunicació que funciona dins el Govern. Permeti’m que li
digui que això crec que és agosarat i anecdòtic dir que és la
millor eina després de l’experiència que hem tengut durant el
mes d’octubre.

Gràcies per la seva comprensió, Sr. President, i gràcies,
Sra. Vicepresidenta.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la
paraula l’Hble. Sr. Alberto Jarabo, per un temps de deu minuts.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Gràcies, Sr. President. Primer de tot, donar la benvinguda
a tot l’equip de Vicepresidència i evidentment també a la Sra.
Bel Busquets. Costa reprimir-se per no contestar al Partit
Popular quant a determinades intencions exactament en la seva
intervenció sobretot aquesta darrera idea final i ens sembla
curiós i ens sembla que hem de posar l’accent en aquesta idea
que repetim de vegades que no hi ha una alternativa clara a la
majoria progressista que existeix, i avui ho tornam veure una
altra vegada, com l’impost turístic idò... el Partit Popular
estava en contra, ara no se sap molt bé o almanco volen
mantenir-lo, però no sap de quina manera.

Ha dit que tot el lloguer de vacances són intrusos dins
aquest sector turístic, ho varen prohibir, ara insisteixen en la
idea que són intrusos, però de vegades diuen que sí que estan
a favor de la seva regulació i ja el darrer ha estat aquesta idea
del tot inclòs en què semblava que estan insistint que s’havia
de regular tal i  com volem des de la seva vicepresidència i
també..., i ho sap, que té el nostre suport per a aquesta
regulació. Per tant, bé, no acabam d’entendre quin és el model
turístic que planteja el Partit Popular.

Quant a la nostra percepció, ja sap que hem estat crítics
durant aquesta legislatura amb aquesta conselleria, enteníem
que s’havien de fer esforços de contenció i, bé, pel que estan
dient ara els hotelers, que hauran de contenir preus durant la
pròxima temporada, idò sembla que ens començam a entendre,
no gràcies a la seva voluntat, a la voluntat dels hotelers, però
sí que sembla que d’alguna manera la conselleria a partir de les
seves polítiques està corregint una situació que enteníem que
era totalment insostenible.

Qüestions en les quals també han insistit durant tota
aquesta legislatura i que han costat i que sembla que es
podrien corregir en aquest darrer pressupost: inspecció
turística. Vostè ha anunciat avui -i ho hem vist revisant e l
pressupost- un increment important quant a capítol 1 en aquest
pressupost. Ens agradaria que ens concretés exactament aquest
increment, com és la distribució.  No m’ha quedat del tot clar
de quant era l’increment quant a inspectors dedicats a
cadascuna de les funcions d’inspecció turística, el nombre
concret, vostè ha dit que eren vuit persones, així ho entès, si
ho he entès bé. Ens agradaria quina seria la distribució entre
inspecció i també després la gestió.

Sempre han insistit que... quan nosaltres criticàvem aquesta
manca d’inspeccions, també quant a aconseguir que poguessin
sortir a la llum places irregulars, hoteleres, i una resposta era
que faltaven mans, no? Ens agradaria saber si serà suficient
amb aquest increment de personal d’inspecció, que sigui
possible acabar de saber quantes places reals tenim en aquesta
comunitat autònoma.

Ens han agradat algunes qüestions que ha comentat, aquest
verificador del lloguer turístic a Mallorca, si ens pogués
concretar d’alguna manera com funcionarà seria important
perquè ens ha sonat bé, però ens agradaria una major
concreció.
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Hi ha modificacions importants quant al que ha passat amb
l’agència..., amb l’ATB ara Agència d’Estratègia Turística de
les Illes Balears i aquí revisant el pressupost tampoc no ens
acaba de quedar clar quina part de la partida, del número
44101, que és Agencia de Turisme de les Illes Balears, idò
quina part es correspon al traspàs de competències als
consells. 

Saber concretament també si retirant el pagament del Palau
de Congressos, una vegada que ja ha finalitzat.., ho ha dit al
principi, però ens agradaria que ho pogués repetir, quin és
l’increment real de la conselleria, llevat aquest traspàs de
competències, llevada també aquesta despesa del Palau de
Congressos, per tant, ens agradaria conèixer quina és la
variació real, o allò que vostè considera que és la real en el
pressupost, tant de la conselleria com també de l’ATB i així
evitam tenir aquí l’efecte del traspàs de competències.

Més qüestions concretes de pressupost. Hi ha una sèrie de
conceptes que pareixen una variació, no sabem si positiva o
negativa, però ens agradaria que ens ho pogués explicar. 

Ja hem parlat de les despeses de personal.

Tenim el concepte 21400 de material de transport, per
exemple. Aquí hi ha una variació important del 900%, és petita
la quantitat, ara és de 27.000, supòs que la quantitat de la qual
partíem era molt reduïda, però ens agradaria que ens concretés
d’on ve motivada aquesta diferència. I igual ens passa amb
altres partides sobre les que necessitaríem un cert aclariment,
hi ha conceptes un tant ambigus o  poc concrets, com és el
“d’altres despeses diverses”, que també té una variació de més
del 900%, passa a més de 104.000 euros aquest concepte
“d’altres despeses diverses”. Suposam també que la quantitat
inicial de l’any passat era molt baixa, però passar a 104.000
euros en “d’altres despeses diverses”, ens agradaria saber la
causa d’aquest increment.

Ens passa el mateix amb un concepte també un tant
peculiar que és el de “postals”, increment de més d’un 300%,
22703 és el codi que s’increment fins els 117.000 euros. Ens
agradaria saber també a què es deu aquesta variació.

Tenim també altres qüestions. Crec que vostè ho ha
comentat també a la seva intervenció. El Sistema d’Observació
Costanera s’incrementa moltíssim també, entenc que és degut
a la incorporació al CSIC, com vostè ha explicat. Si ens
pogués concretar exactament també quina partida es rebrà a
partir d’aquesta incorporació al CSIC. Entenc que està aquí ja
contemplada, però si ens ho pogués explicar un poc encara, li
estaríem agraïts.

Tenim també un increment importantíssim, que potser
pensam que és necessari, que és quant a aplicacions
informàtiques i software, entenc que és fonamental
evidentment, però té un increment també importantíssim. Si
ens pogués explicar també en què revertirà concretament
aquest increment, que entenem -insisteixo que serà molt
positiu-, però es tracta de saber què ha canviat respecte l’any
anterior per incorporar aquest increment.

Ja sap que hem insistit molt en la necessitat també del Parc
BIT a Eivissa. Crec que cada any s’han creat partides per a la
creació del Parc BIT Eivissa, semblava que enguany ja estaria
en marxa, hi havia una partida l’any passat per a la incorporació
ja fins i tot de mobiliari. Com queda concretament la situació
del Parc BIT Eivissa i  s i estarà acabat aquesta legislatura,
acabat..., engegat podríem dir aquesta legislatura...

(Remor de veus)

Engegat, engegat.

I, en darrer lloc, hi ha qüestions que ens podrien preocupar
quant a saber si estaran en marxa o no abans d’acabar la
legislatura. Hem comentat abans el tema del tot inclòs. Vostè
ha mencionat o ha anunciat la cimera sobre turisme incívic,
que entenc que està vinculada amb aquesta possible regulació
del tot inclòs. Ens genera el dubte, sense evidentment voler
evitar que es pugui produir aquesta cimera que entenem que és
necessària, però saber si això dificultarà la regulació del tot
inclòs si hem d’esperar fins aquesta cimera per concretar
aquesta possible regulació. Ja sap que nosaltres desitjaríem
que aquesta regulació  es pogués fer abans d’acabar la
legislatura.

Estam molt satisfets o moderadament satisfets amb les
modificacions pressupostàries quant a recerca i innovació, ens
anam acostant a la mitjana europea, que crec que és necessari.
Sí que és cert ens agradaria saber si hi haurà nous convenis,
crec que vostè ha mencionat una nova convocatòria de
projectes propis per a les Illes Balears, crec que és important.
Ens agradaria saber si ha qualque convocatòria nova també i
d’alguna manera quines serien les partides vinculades a aquesta
convocatòria. 

És evident i hi estam radicalment a favor de la renovació
que s’ha produït a la RIS3, vostè ha mencionat també que hi ha
una partida vinculada a la implementació d’aquesta estratègia.
Si ens ho pogués concretar un poc més, si no, entenem que
també se’ns donarà les explicacions necessàries per part de la
direcció general.

Ha mencionat també...

EL SR. PRESIDENT:

Ha d’anar acabant, Sr. Jarabo.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Sí, acab. Ha dit que el Pla de ciència estarà acabat durant el
2019. Ens torna generar el dubte si això significa que estarà
acabat abans de final de legislatura o si hem d’esperar la
següent legislatura. Esperem que també sigui durant el primer
semestre de 2019.

Igual que ens passa amb el complex científic també que en
breu ha dit que es podria engegar. Ens podria confirmar si
estarà també culminat, o en marxa, o engegat aquest complex
científic abans que acabi la legislatura?
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En fi, hi ha moltes qüestions que sabem que és una
conselleria ampla, que consta de molts d’aspectes necessaris
i és fonamental per a aquesta comunitat autònoma que aquesta
conselleria funcioni correctament i, per tant, sobretot ens
agradaria saber si aquestes diferències pressupostàries
permetran i si hi ha voluntat política de culminar allò que
entenem que és necessari en tots aquests aspectes de la seva
conselleria.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. 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, president. Benvinguda, vicepresidenta i el seu
equip. Com deia vostè, el pressupost de la comunitat
autònoma per enguany puja entorn d’un 8,9%, és una pujada
important que s’afegeix a les que ja hi ha hagut la resta d’anys
i evidentment la distribució del creixement no és igual, això
és la mitjana; però en la distribució d’aquest creixement també
hi ha la diferent política que fa un govern d’esquerres. 

Dèiem a la compareixença anterior, que les polítiques més
socials i concretament les d’ocupació i les de serveis socials,
són de les que han tengut un augment més considerable, molt
per damunt la mitjana. Després hi hauria evidentment les grans
conselleries que ocupen una gran part de la despesa, com són
els serveis bàsics de Sanitat i Educació, que evidentment estan
més o manco per damunt la mitjana. I després evidentment la
resta de polítiques. I crec que és interessant destacar, vostè ha
donat una dada que és l’increment en Recerca, que la Sra.
Riera criticava si era suficient o no era suficient. Vostè ha
donat la dada que haurà pujat aquesta legislatura un 181%,
tenint en compte que l’increment del pressupost aquesta
legislatura haurà estat entorn d’un 30%, això vol dir que és sis
vegades la mitjana d’allò que s’ha incrementat la mitjana de les
polítiques. Per tant, evidentment es partia d’una situació molt
complicada per a la Recerca i per a la Innovació, però creim
que aquests nombres que ha donat vostè, aquest 181%
demostren que realment hi ha hagut i hi ha en aquests
pressuposts també una aposta molt important per a la Recerca
i la Innovació.

A mi em sorprèn que es critiqui, ja és un debat que hem
tengut altres vegades aquí, perquè, de fet, fins i tot va
comparèixer el gerent de l’AETIB, que es qüestioni que
l’AETIB continua perquè ja no té promoció turística, quan ser
el mateix Partit Popular la passada legislatura que va crear
l’ATB fusionant l’entitat que es dedicava a promoció, que era
l’IBATUR, amb dues entitats més, com era l’INESTUR i com
era la Fundació per al Desenvolupament Sostenible. Per tant,
és evident que si d’aquestes tres empreses s’han llevat o s’han
minvat les funcions d’una perquè també s’han mantingut
tasques de coordinació, com ha dit vostè, de les assistències
a les principals fires. Per tant, crec que no té cap sentit
argumentar que com que ja no hi ha promoció ja no ha

d’existir l’AETB quan precisament va ser el Partit Popular que
va juntar l’entitat que feia promoció amb dues entitats més que
feien altres coses.

És evident que el pes del turisme continua i continuarà sent
molt important evidentment dins la comunitat de les Illes
Balears i que la diversificació econòmica és un repte difícil i
un repte en qualsevol cas a mig i llarg termini i que serà
necessari fer passes, fer moltes passes any rere any, però
creim, des del nostre grup, que amb l’increment que es fa en
aquestes polítiques, amb les dades que s’han donat de
facturació, vull dir, vostè ha donat una dada que les empreses
del sector havien facturat 1.000 milions del sector al ParcBIT,
crec que ha dit, havien facturat 1.000 milions el 2016 i més de
1.100 milions el 2017, és a dir, és un increment d’un 10%
només en un any i, a més un increment de l’ocupació d’un
30%. De fet, el que ens arriba del sector és que, clar, es
troben dificultats per trobar gent formada fins i tot, no?, tenim
aquesta disfunció, com en altres sectors com el nàutic, allà on
creim que s’està posant solució junt amb les altres
conselleries com la d’Educació o la d’Ocupació per formar
gent perquè tenim sectors que necessiten gent formada que ara
mateix no tenim. 

En qualsevol cas, c lar, aquests increments que són
importants i són destacables es topen també amb un sector
turístic que aquests anys també ha patit , ha tengut un fort
increment i, per tant, això fa que el pes sobre el producte
interior brut sigui difícil que es constati aquesta millora en la
millor ocupació d’altres sectors, però en qualsevol cas, com
deia, crec que és important que aquestes passes es vagin fent
i vagin donant els seus fruits.

Li volia consultar una dada que vostè ha donat, s’ha referit
al nombre d’empreses amb segell innovador, que ha dit que
eren en torn de cent..., bé, no record la xifra que ha donat, però
sí que m’agradaria saber de quina base partíem, vull dir, quin
era el nombre d’empreses amb el segell innovador a l’inici de
legislatura i el que és ara, que ja l’ha donat.

Per part nostra res més, vull dir, crec que és un pressupost
que té una continuïtat amb l’aposta que s’havia fet, prioritzar
els  serveis socials i l’ocupació, prioritzar la sanitat i
l’educació i prioritzar el canvi de model econòmic, i és un
pressupost que es pot fer gràcies també a la política tributària
que ha fet aquest govern. És evident que si s’aplicàs la política
tributària que proposava ahir el Sr. Casado, que consistia a
carregar-se la majoria d’imposts cedits que té  la comunitat
autònoma, tendríem 300 milions d’euros manco per destinar
a aquestes polítiques. Per tant, aquí evidentment hi ha l’aposta
d’un govern d’esquerres de fer una política de redistribució i
una política per apostar per aquestes àrees.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER
LES ILLES BALEARS té la paraula l’Hble. Sr. Josep Melià,
per un temps de deu minuts.
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EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Des del nostre grup
parlamentari també donam la benvinguda, com no pot ser d’una
altra manera, a la consellera i a la resta de responsables del
seu departament. 

També dues pinzellades per iniciar la nostra intervenció en
relació amb la valoració general o el context on ens trobam el
dia d’avui, i el context és que aquests són els darrers
pressuposts de l’actual govern, això és important perquè a
vegades continuam sentint projectes dels quals en parlarem,
però que al final no es concretaran perquè simplement no hi
ha temps material; primer element a tenir en compte en el
context. Segon element a tenir en compte, un govern que any
rere any ha tengut uns pressuposts expansius i, per tant, ha
tengut la possibilitat de determinar amb molta més flexibilitat
les seves prioritats polítiques. Crec que aquests dos elements
són molt importants amb relació al que diré a continuació. 

Primer tema, turisme. Des del Grup Parlamentari d’El Pi
valoram la gestió turística del Govern d’una manera deficient
i d’una manera insatisfactòria, i aquests pressuposts són clara
mostra d’aquesta deficiència i d’aquesta insatisfacció dels
pressuposts i la gestió general en turisme de la conselleria.
Quina és la gran novetat dels pressuposts de 2019 en matèria
turística? Més personal i més inspectors, això és la gran
novetat, la gran novetat a la principal indústria del país és que
posarem més personal i més inspectors. Nosaltres pensam que
aquesta és una ambició, una aposta realment raquítica. 

Reconversió de zones turístiques. Un element que hauria
de ser clau de qualsevol política turística, sobretot en molts
d’espais madurs que necessiten una modernització; al llarg
d’aquests quatre anys molt poca cosa s’ha fet, no s’ha creat un
pla específic de reconversió de zones turístiques. I vendrem
reclamant, venim reclamant i reclamarem, i evidentment una
de les nostres esmenes serà a aquest àmbit, fa falta que
acompanyem al sector privat, que ha fet un gran esforç
inversor en els seus establiments, amb una millora substancial
de les zones turístiques, i això no ha estat una aposta d’aquesta
conselleria ni d’aquest govern.

Nova llei turística, se’ns va prometre des de l’inici de la
legislatura, farem una nova llei turística, fins i tot quan es va
fer la Llei d’estades turístiques era, diguem, un element
provisional fins que arribàs la lle i turística de bon de veres
amb el tot inclòs, inclòs. Però no veim ni la llei turística
arribar ni la regulació del tot inclòs, que és un mandat
parlamentari, que s’ha aprovat en aquesta casa i, per tant, el
Govern té una obligació política de fer aquesta regulació. La
realitat és que vostè ens ha parlat de la llei de ciències, però
de la llei de turisme ha anat ben en compte perquè ja es veu
que això no anirà ni endavant ni enrere.

Ens parla també d’aquest futurible esforç, que no arriba
mai, de transparència en la gestió de l’impost de turisme
sostenible, i que qualque dia els ciutadans podran accedir a la
informació sobre el que s’està invertint, com s’està invertint,
quin grau d’execució hi ha dels projectes, etc. Un tema

recurrent i on també es demostra la insatisfacció de tothom
amb relació a com es gestiona l’impost de turisme sostenible.
A la comissió no hi ha acord sobre com s’aproven els
projectes, els ho vàrem dir quan tramitaven la llei, van
malament i estan pervertint el que era una bona iniciativa, que
era l’impost de turisme sostenible, el perverteixen amb
pujades absolutament poc estudiades, poc mesurades, sense
valorar l’impacte que pot tenir a la nostra competitivitat i amb
una despesa que no està consensuada amb els principals actors
i que tampoc no agrada i, per tant, que no se sap exactament a
quins criteris objectius respon. Ja no dic dels ajuntaments que
només es queixen any rere any de com es gestiona aquest
tribut.

Per tant, veurem si definitivament hi ha una miqueta, una
miqueta, de transparència després de quilos i més quilos,
tones i més tones de retòrica en relació que hi haurà molta
transparència, però aquesta transparència és inexistent a la
realitat. 

Consorci de places turístiques. Nosaltres li demanam,
quina previsió d’increment d’ingressos hi ha en relació amb
aquest Consorci de places turístiques? Perquè, si ens hem de
creure el seu discurs, se suposa que hi haurà un increment
d’ingressos, amb la seva gran regulació del lloguer turístic que
no du enlloc, però quina concreció tenen de les seves
previsions en relació amb aquesta normativa?

Ja veu, per tant, que en matèria turística estam molt enfora
del camí correcte, del camí que hauríem de seguir realment si
volem tenir un projecte turístic consensuat, un projecte
turístic amb una majoria social darrera, un projecte turístic
participat i transparent, això no existeix i, per tant, jo crec que
hi ha molt a rectificar en aquesta àrea.

En investigació, també tenim moltíssima retòrica, però, és
clar, més enllà de la retòrica, jo, quan sent dir als portaveus
que donen suport a la majoria “la priorització del canvi de
model productiu”; supòs que en quatre anys hem passat de
dependré el 95% del turisme i hem passat a dependre el 75%,
perquè és clar aquesta gran aposta per la diversificació s’haurà
concretat en qualque cosa, i resulta que no s’ha concretat en
res. Què vol dir? En què s’ha concretat? Quin percentatge de
producte interior brut ha variat tan substancialment d’acord
amb aquesta gran priorització de la seva diversificació?

Aquesta és la realitat, perquè la realitat de les Illes Balears
és que continuam molt per davall en esforç pressupostari i en
inversió, en investigació en relació amb Europa i en relació
amb Espanya, aquesta és la realitat. O no és la realitat? No, no
és la realitat? Perquè la consellera em digui les xifres i digui:
vostè estava molt equivocat, ja superam la mitjana europea i la
mitjana espanyola, digui’m-ho i li diré: oh!, m’he equivocat,
em sap greu, estic content d’haver-me equivocat, digui’m-ho!

Perquè, és clar, aquí el que passa és que, més enllà
d’incrementar les miserables partides existents abans del
2015, en realitat no ens trobam en un canvi de model
productiu, en realitat no hi ha aquesta gran variació en relació
amb innovació, continuam molt per sota. I aquesta és la realitat
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que jo crec que val la pena constatar, perquè hi ha qualque
indicador que nosaltres, en un termini mitjà, ens acostem
realment a aquesta mitjana? Especifiquin-ho, diguin-ho,
perquè nosaltres tenim la sensació que, més enllà de totes les
paraules, i segur que la consellera em parlarà deu minuts
d’aquests declaracions d’intencions que tant li agraden, al final
els fets és que l’economia de les Illes Balears continua
depenent molt, excessivament, del turisme i que no avançam
tot el que toca en investigació, en inversió en el quart sector.

I aquesta és malauradament la nostra realitat, i m’agradaria
que així quedàs clar. Perquè, és clar, aquí se’ns diu el Parc BIT
d’Eivissa, ja ho diu, és clar, els de Podemos ja ho donen per
fet, diguem que ja estan a punt de tallar la cinta, perquè com
que fa quatre anys que en parlam deuen pensar que ja és una
realitat tangible, però no, resulta que de tangible no en té res
aquesta realitat del Parc BIT d’Eivissa. I com això, la llei de
ciència, perquè, és clar, de la llei de ciència també n’hem
parlat aquí tota la legislatura, però al final concrecions,
realitats, zero, zero. I aquest és, malauradament, el trist balanç
d’aquesta conselleria.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. 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, Sr. President, i moltes gràcies i
benvinguda, Sra. Vicepresidenta, i també a tot el seu equip per
la presentació que ens ha fet del pressupost de la seva
conselleria.

Jo voldria començar fent una nota prèvia relativa a les
direccions generals de  tecnologies de la informació i de
projectes europeus, perquè les direccions generals menys
mediàtiques de la seva conselleria moltes vegades no reben
l’atenció que pertoca, i jo ja sap que sempre he reivindicat la
importància, crec que els governs, tots els governs tenen unes
potes operatives bàsiques que si no funcionen bé no pot
funcionar res del Govern i, per tant, jo equiparo la importància
d’aquestes direccions generals a la que podria ser una direcció
general de pressuposts o  una direcció general de funció
pública, no?, són direccions generals que no es veuen, que no
són mediàtiques, que no tenen una acció sectorial de govern
i que, en canvi, són fonamentals, per tant, té tot el meu suport,
diguem, amb les polítiques que segueix en aquesta línia, i per
això tampoc no faré preguntes ni faré observacions, però no
volia que els directors generals pensessin que és perquè no
tingui en compte la importància d’aquestes direccions
generals.

I també em permet fer una reflexió sobre l’encert que va
tenir el seu antecessor en posar en aquestes direccions
generals, i vostè mantenint-los, evidentment, doncs uns perfils
professionals, i jo crec que en aquest sentit, i ara he parlat
també de la Direcció General de Pressuposts, per exemple,

vull reivindicar el partit germà del meu a Mallorca, MÉS per
Mallorca, doncs que va fer una aposta en el moment d’entrar
en Govern doncs per aquests perfils professionals, més enllà,
sortint de les dinàmiques de partit que, com tots sabem, tots
els que ens dediquem a la política, de vegades és difícil i, per
tant, crec que és oportú reconèixer aquesta aposta per la
professionalitat, que es dóna també a les altres direccions
generals, però com que ara ja m’hi referiré més concretament
volia fer aquesta nota prèvia.

Jo em referiré sobretot a polítiques d’innovació. És clar,
vostè ha parlat d’un tema que per a nosaltres és molt
important, que és la posada en marxa de l’IRIB i de la llei de
la ciència. Realment, un poc en la línia del que deia el Sr.
Melià, que m’ha precedit, evidentment, home, les possibilitats
que la llei de la ciència acabi essent una realitat aquesta
legislatura, malauradament, són baixes, sobretot per la cua de
producció de lleis que tenim en aquest Parlament, em sembla
que l’altre  comptava no sé si eren 17 o 18 projectes en
tramitació ja, o sigui, sense comptar els que encara es troben
pendents de prendre en consideració.

Per tant, jo simplement volia fer una reflexió, crec que la
posada en marxa d’un mecanisme com l’Institut de Recerca
per captar talent és molt important i, per tant, volia posar
sobre la taula la possibilitat, que segurament ja l’han tinguda
en compte, de poder posar-ho en marxa al marge de
l’aprovació de la llei de la ciència, perquè realment seria un
mecanisme important.

Ara que parlem dels temes aquests de ciència, també vull
fer una reflexió sobre la importància, la sostenibilitat en el
temps de les polítiques; és a dir, una política de ciència i
innovació no dóna resultat en quatre anys, que ningú esperi
resultats en quatre anys i que la participació dels sectors que
no són el turisme en el valor afegit de la nostra comunitat
autònoma canviïn en quatre anys, una política d’innovació
necessita trenta anys. Per tant, crec que el que hem de fer és
suportar totalment l’increment que s’ha donat per part d’aquest
govern a aquestes polítiques, perquè és que, a més a més, si
augmentéssim molt els diners en innovació podrien ser diners
llançats, però, a més, en innovació han d’anar a un teixit que
els pugui absorbir. I el problema de la nostra comunitat
autònoma és que aquest teixit no existeix i, per tant, el que
s’ha de fer és triar molt bé les inversions per reforçar aquest
teixit, perquè el dia de demà aquest teixit pugui absorbir-los.

Perquè els països que dediquen el 6% del seu PIB en
innovació més de la meitat d’aquest PIB el produeixen les
empreses, no l’administració; escolti, si ens dediquem a inflar
de forma artificial la despesa en R+D, a través del pressupost
públic el que farem és llançar els doblers. Per tant, jo crec
que... i, per tant, en això he de dissentir totalment de la
intervenció del Sr. Melià, crec que vostès estan en la línia
bona que és la de trobar aquelles palanques, que són les que
han de permetre que a un mitjà termini, que ja dic que es
produeix en quatre, les empreses de Balears siguin
demandants de tecnologies de la informació i la comunicació,
perquè, malauradament, el teixit industrial que tenim, per molt
que vostès saben que jo en soc un defensor a ultrança i que
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penso que l’hem de mantenir com sigui, ara per ara no és
demandant de serveis de valor afegit i de serveis intensius en
recerca. Per tant, aquí tenim un problema i evidentment a
aquest problema se li ha de començar a posar remei i això és
el que fa aquest govern i per això té tot el nostre suport en
aquest tema. Per tant, perdonin la reflexió , però crec que
s’havia de fer.

Per tant, jo, les preguntes, concretament, és l’IRIB, tenim
un pla B, diguem, en cas que la llei de la ciència
s’endarrereixi, com és molt probable?

Després, en la línia del que ja li ha demanat el Sr. Jarabo,
sobre la convocatòria de projectes propis, m’agradaria saber
exactament l’import i d’alguna manera les característiques
d’aquests projectes propis, són projectes exclusivament de
recerca i per tant van dirigits a grups de recerca, o són
d’innovació i van dirigits a empreses? Tenir una mica més
d’informació sobre aquesta convocatòria.

Després també jo tenia ganes de preguntar sobre la mesura
que vam aprovar en el pressupost de l’any passat sobre els
incentius fiscals en R+D. És clar, evidentment, supòs que és
prematur saber el resultat, perquè això s’ha posat en marxa el
2018 i, per tant, les empreses que hagin fet, o els particulars
que hagin fet aquestes inversions es veurà en les declaracions
que presentaran del 2018, que, per tant, en tendrem
coneixement a partir de mitjan 2019. Però sí que, en la
mateixa línia del que li ha preguntat el Sr. Reus, que li
demanava sobre quantes empreses s’havien acreditat com a
empreses innovadores, jo sí que voldria saber si vostès tenien
algun retorn de si hi havia inversions en aquestes empreses
innovadores importants, motivades o incentivades pels
incentius fiscals en R+D.

Tancant l’apartat d’innovació i passant al tema de turisme,
bàsicament, parlaré sobre el fons de l’impost del turisme
sostenible. Crec que la creació de l’agència i l’especialització
de l’agència en gestió d’aquest impost és una boníssima
solució, amb independència de tota la demagògia que es pugui
fer, crec que, com a nivell de transparència, és excel·lent i,
per tant, doncs ja que hi ha qui la critica, doncs jo la vull
defensar. És clar, això ens permetrà fer un seguiment més
acurat a partir de l’any que ve, perquè l’agència gestiona els
fons provinents del turisme sostenible, si no ho record
malament, a partir del 2018, per tant, aquí on em sembla que
hem de fer èmfasi, i jo és la pregunta potser més concreta que
li faig: respecte dels fons recaptats el 2016 i e l 2017,
evidentment tots som conscients de les dificultats  per
executar aquests pressuposts, aleshores crec que això va
respondre precisament a especialitzar l’agència de turisme en
la gestió d’aquests fons, llavors, volia saber si els
endarreriments que havien detectat per la gestió dels fons del
2016 i 2017 doncs si avançaven a bon ritme; és a dir, si els
projectes que es va decidir finançar per part de la comissió
amb els fons recaptats el 2016 i el 2017 s’estaven executant.
Perquè, evidentment, un element fonamental de la bona marxa
i l’acceptació d’aquest impost és que els projectes finançats
amb aquest impost s’executin i se’n vegi el resultat.

I de moment això és tot. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula l’Hble.
Sr. Salvador Aguilera, per un temps de deu minuts.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltíssimes gràcies, Sr. President, i bon dia Sra.
Vicepresidenta i tots els seus acompanyants que avui intenten
donar-nos una mica més d’informació sobre aquests
pressuposts de la seva conselleria i de les diferents direccions
generals.

En aquest sentit, Sra. Busquets, jo seré molt crític,
sincerament, en la línia que ha fet el Sr. Melià, i especialment
des de les Pitiüses. En aquest sentit, per una banda, la seva
conselleria és de Turisme, Innovació, Recerca i Innovació,
Investigació, Recerca i Innovació, i el turisme sembla ser que
avui l’ha oblidat completament, no?, després en parlaré.

I jo, personalment, i la gent d’Eivissa ja estem cansats, i
també el Sr. Melià ho ha fet molt clarament, i jo ho faré
també, que parli a partir de vostè i del seu antecessor i aquest
govern també, la Sra. Francina, sobre el canvi de model
econòmic a les nostres Illes, això és una fal·làcia, això és una
mentida; és a dir, cada vegada les Illes Balears som més
turistificades, depenem absolutament cada vegada del tema del
turisme. Per tant, sincerament, això és vendre fum sobre la
diversificació, sobre la transformació (...) Mallorca, com ho
ha dit tantes vegades, perquè és obvi que a les Pitiüses no ve
res per parlar de diversificació i transformació de les Illes.

Sobre aquesta qüestió, sobre la investigació, recerca i la
innovació ja l’any passat, però avui no ho faré, ja li vaig donar
dades sobre com ens trobàvem a nivell estatal, a nivell de
comunitat autònoma respecte d’Europa, i crec que el Sr.
Jarabo s’hauria d’informar, i estam molt lluny de la mitjana
europea, som a la cua d’Espanya i Espanya pràcticament a la
cua d’Europa quant a recerca, desenvolupament i innovació,
per tant hauria d’estudiar una mica més respecte d’això.

Sobre aquesta qüestió unes coses que avui comentarem,
començ per tot el tema d’innovació. Dir el fracàs absolut i la
tristesa que veiem des de les Pitiüses, com el Sr. Jarabo m’ha
dit que tindrem el Parc BIT, bé, encara no tenim ni una oficina
d’atenció de la Fundació BIT a Eivissa. Quan la pensa obrir,
Sra. Busquets? Després de l’any passat, de l’estiu passat i de
mesos de parlar amb el seu director general que avui hi és, i
veure com vaig ser vetat per part del president del consell,
Vicenç Torres i Patrícia Abascal, una reunió a tres bandes de
Podem, veure realment que això és patètic i una vergonya. Per
tant, sí que prioritzaran una escola d’hostaleria, que costarà 9
milions d’euros, no tindrem ni formació professional, ni
tendrem escola oficial d’idiomes, ni tendrem escola d’arts,
això és el que prioritza el seu govern i el Partit Socialista
d’Eivissa, juntament amb Podem d’Eivissa.
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En aquest sentit, si pensa que, almenys ha fet referència a
Eivissa, 50.000 euros que teòricament no sé perquè serà,
perquè ja han de dedicar-se 1.000 euros per elaborar un
document, que eren 300 i busques de pàgines, que després
eren vint i busques de pàgines d’Eivissa, em sembla que
estaran encara esperant, no sé si després el director general li
pot donar aquesta informació, aquests 50.000 euros que van a
aquest pressupost, on aniran? 50.000 euros de 15 milions és
el 0,33% que anirà a Eivissa. Per tant, doncs, com pot
imaginar, la gent de les Pitiüses estam completament decebuts
pel seu govern quant a matèria de recerca, desenvolupament i
innovació.

Sobre qüestions d’aquest sentit, ja s’ha comentat abans,
veurem com elements que el pla i la llei de ciència, quants de
sous estan destinats a van, això és una pregunta, Sra. Busquets,
quants de sous estan destinats en aquests pressuposts per
cobrir el pla i la llei de ciència?

D’altra banda, també m’agradaria fer-li unes quantes
qüestions molt concretes per a l’illa d’Eivissa, concretament
tindrem algun clúster per a Eivissa i Formentera?

Quants fons Feder i europeus van per a les Pitiüses, per a
Eivissa i Formentera?

Més qüestions, també m’agradaria..., ja directament vaig al
tema de turisme i veure com realment... doncs bé, el seu
govern i també, com no, en altres illes, concretament a
Eivissa, doncs veiem que no arribem i la falta de recursos
humans són visibles. M’agradaria que vostè i el seu equip ens
expliquessin aquí, a tots els diputats i diputades, tinc aquí la
relació de llocs de treball, concretament de la seva
conselleria, del 2017, del 2018 i del 2019, i m’agradaria que
em digués exactament quants d’inspectors i sancionadors hi ha
en aquests tres anys? Perquè, jo, sincerament, he vist que els
inspectors es repeteixen, 15, 15 i a l’any següent 16, per tant,
i  vostè parla de 8; per tant, m’agradaria que ens detallessin
exactament l’increment, perquè molts ens temem que els
inspectors o sancionadors i sancionadores que l’any estaven
pressupostats com a no haurà traspàs de competències en
matèria d’ordenació, continua sense estar dotada. Per tant,
m’agradaria que vostè i el seu equip em contestés aquesta
pregunta.

D’altra banda, també unes coses que, analitzant aquests
pressuposts, ens han cridat moltíssim l’atenció són totes les
transferències que des de la seva conselleria van cap a
l’Agència de l’Estratègia Turística de les Illes Balears, com
ens ha comentat vostè i la resta de portaveus, i m’agradaria
exactament en concepte de què van les partides concretament
44101, per un import de 160.000 euros; la partida dins de les
transferències, la 74101, per 1.500.000; després tenim, en el
capítol 7, de transferències de capital, tenim un total
d’11.381.000 i m’agradaria que pogués desglossar-me
exactament on van els més de 4 milions d’euros que van cap al
sector industrial, més quasi 4 milions també a entitats
públiques empresarials; 3.800.000..., no, perdó, 472.000
euros cap al Consorci d’Infraestructures.

Després també m’agradaria que pogués contestar a
inversions que es troben recollides en el grup 6, concretament
a la partida 64000 o al compte, millor dit, 64001, aplicacions
informàtiques i software, concretament 158.755, i en el grup,
el sots-compte 64, també d’inversions de caràcter immaterial,
3.319.000.

I bé, Sra. Busquets, sincerament això són dades que, i una
realitat que ens dol moltíssim a l’illa d’Eivissa, a l’illa de
Formentera i sincerament, no sé si l’any següent serem aquí,
però si tinguessin un cinquè any de legislatura imagín que
hauríem de parlar d’un 5-1, com en el cas del Madrid-Barça
per veure com el Parc BIT i la innovació i la recerca no
arribarien mai a les nostres illes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula
l’Hble. Sr. Juli Dalmau, per un temps de deu minuts.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc voldria donar la
benvinguda a la vicepresidenta del Govern i consellera
d’Innovació, Recerca i Turisme i a tot el seu equip a aquesta
compareixença relativa a la presentació dels pressuposts del
seu departament per a l’any 2019.

Igualment voldria agrair les explicacions relatives als
continguts d’aquests pressuposts que gestionarà des de la seva
conselleria en l’exercici de l’any que ve.

Com és sabut aquests seran els darrers pressuposts
d’aquesta legislatura i malgrat contradir determinades
prediccions sobre la impossibilitat d’aprovar els comptes per
a 2019, tot apunta que sortiran endavant gràcies al suport dels
grups parlamentaris que donen suport a l’actual executiu
autonòmic. 

D’aquesta manera al 2019 vostè comptarà amb un
pressupost que en la línia dels anteriors li permetrà continuar
treballant per la diversificació del model productiu de la
nostra comunitat autònoma, una tasca que evidentment no es
resol en dos dies, sobretot quan el punt de partida, el juliol de
2015, situava la nostra comunitat autònoma en una posició
molt endarrerida i que ara encara queda molt de camí per
recórrer..., perdó, queda molt de camí per recórrer i sense cap
dubte... en aquest sentit li faré una pregunta al final de la meva
intervenció.

En qualsevol cas, en aquesta legislatura s’han hagut de
posar els fonaments per avançar  cap a un model econòmic
més divers i en aquesta aposta es requereix el treball conjunt
de tot el Govern ja que... més enllà de les competències que
vostè té assignades, són les relatives a temes d’innovació,
recerca i turisme són les més importants per afavorir que la
nostra comunitat autònoma avanci cap a una economia més
diversificada i que permeti generar riquesa més enllà de
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l’activitat turística que ara mateix i sense cap dubte continua
sent el nostre motor principal.

Per això, des del seu departament, competent en
l’orientació de la política turística de la nostra comunitat
autònoma, s’han aprovat un conjunt de normatives per ordenar
i regular aquest sector, per millorar la seva competitivitat i per
avançar en la sostenibilitat tan mediambiental com territorial.

De la mateixa manera, és indispensable destacar-ho,
s’aposta per afavorir la redistribució de la riquesa que genera
el sector turístic a través de dos elements: per una banda,
l’establiment de l’impost de turisme sostenible, i per l’altra,
la signatura de convenis per a la millora salarial dels
treballadors i treballadores del sector hoteler i per a la millora
de les seves condicions de feina, amb la col·laboració de la
Conselleria d’Hisenda pel que fa a l’impost turístic i de la
Conselleria de Treball en relació amb les millores salarials i
laborals que sense cap dubte milloren la qualitat que oferim
als nostres turistes.

I arribats a aquest punt ens podem demanar quina és la
realitat turística a la nostra comunitat autònoma. Idò bé, e l
primer fet constatable és l’allargament de la temporada
turística que s’està produint a iniciativa gràcies a iniciatives
com el Better in winter que impulsa l’Agència d’Estratègia
Turística de les Illes Balears, l’AETIB, i que constata amb les
xifres d’afiliació a la Seguretat Social conegudes recentment
que aquest mes d’octubre superen les 525.000 afiliacions de
les quals més de 121.000 provenen del sector hoteler, una
xifra que suposa uns 20.000 treballadors més en aquest àmbit
en comparació amb les dades de 2015.

Igualment, també hem conegut recentment en la Word
Travel Market celebrada aquesta setmana a Londres, que ha
posat damunt la taula algunes dades que també avalen la gestió
realitzada en matèria turística al llarg d’aquesta legislatura i
que en relació, en aquest cas amb el mercat britànic, podem
comprovar com s’incrementa la despesa que realitzen en un
8,7%, com s’incrementen les visites que realitzen durant la
temporada baixa, un 15,4% entre els quatre primers mesos de
2018 i com s’incrementa en un 22,3% respecte de l’any passat
el nombre de vols programats per les diferents aerolínies
durant els mesos d’hivern que en el cas particular del mercat
britànic aquesta xifra també s’incrementa a cadascuna de les
nostres illes.

En definitiva, sembla que podem afirmar que la feina feta
fins ara comença a donar fruit i que, per tant, som capaços
d’oferir un producte que va més enllà del sol i la platja que
permet repartir de manera més justa els beneficis que genera,
que s’estén més enllà dels mesos d’estiu i que garanteix una
destinació de qualitat que reverteix els beneficis que genera a
reduir l’impacte de l’activitat turística.

Ara bé, això no ens ha de fer baixar la guàrdia ja que, com
també s’ha constatat a la Word Travel Market, ens trobam
davant dues amenaces potencials: per una banda, l’existència
de les destinacions que competeixen directament amb
nosaltres i que afortunadament estan recuperant la seva

estabilitat política i tornen ser un reclam per als turistes, però
així i tot en aquest sentit volia fer esment a unes declaracions
que avui surten als mitjans d’un  majorista de viatges de
Tunísia  que afirma -i cit textualment- que “no som els vostres
competidors, només recuperam els turistes perduts fins ara”.

Per tant, crec que això ens ha de fer pensar si allò
extraordinari en... que han estat aquestes darreres temporades
turístiques no han estat un element que representava una
situació extraordinària davant la situació d’inestabilitat que
vivien aquests països com Egipte, Tunísia o Turquia abans de
tenir la situació política a la qual m’he referit, almanco és una
qüestió sobre la qual cal reflexionar de cara al futur.

I en segon lloc, una altra amenaça que també s’ha detectat
és el resultat definitiu del procés de sortida del Regne Unit de
la Unió Europea que ara mateix es troba en un punt carregat
d’incerteses tant en la seva gestió interna com externa i, per
tant, és complicat predir com esdevendrà.

Per tant, front a aquesta realitat el nostre objectiu -com ja
he dit- ha de ser continuar sent l’aposta per una destinació de
qualitat, segur, amb una oferta diversificada al llarg del temps
i que reverteixi la riquesa que genera en benefici de l’interès
general. Actuar d’una altra manera, com per exemple baixant
salaris, precaritzant les condicions laborals o apostant només
pel monocultiu del turisme de sol i platja seria un error que no
ens podem tornar permetre i no podem permetre que es torni
repetir.

Com també és un error aprofitar aquests aparadors
internacionals, com és en aquest cas la Word Travel Market,
per continuar posant en dubte l’impost turístic que vàrem
aprovar a inicis d’aquesta legislatura i que té una àmplia
acceptació social.

De fet, sembla que s’està posant de moda que els de la
marca España aprofiten els fòrums internacionals per criticar
l’acció del Govern de l’Estat i en aquest cas la del nostre propi
executiu mentre que quan són aquí ens recomanen que pengem
banderes als nostres balcons i que com més grans siguin molt
millor.

Per tant, sigui com sigui crec que també ens hem de
felicitar -i així també s’hi ha referit la vicepresidenta- perquè
per primera vegada a la Word Travel Market cadascuna de les
nostres illes ha participat en les competències de promoció
turística transferides i dotades econòmicament, fruit de
l’acord que s’ha assolit en aquesta legislatura entre el Govern
de les Illes Balears i els diferents consells insulars en aquesta
matèria, un fet que cal tenir en compte que a l’anterior
legislatura no hagués estat possible.

D’altra banda, en relació amb les qüestions relatives a la
investigació, desenvolupament i innovació -com he dit a l’inici
de la meva intervenció- són fonamentals per evitar posar tots
els ous dins el mateix paner. 

És evident que hem de tenir una economia preparada per
generar alternatives quan l’activitat turística s’alenteixi i per
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aquest motiu la millor resposta que trobarem en l’aposta per
l’economia digital... és l’aposta de l’economia digital, el
suport als emprenedors i el retorn del nostre talent. En aquest
sentit, crec que vostè mateixa va tenir l’oportunitat el passat
diumenge de participar a una trobada amb diferents joves de
les Illes Balears que desenvolupen la seva activitat
professional al Regne Unit com a conseqüència de la manca
d’oportunitats que vàrem patir al nostre país com a
conseqüència de la crisi econòmica i que gràcies al Pla de
retorn plantejat per aquest govern tenen la possibilitat de
tornar a la nostra comunitat autònoma. Des del meu punt de
vista això sí que és fer patriotisme i figuri’s qui és qui el fa,
els més sospitosos de tots. 

Altrament, Sra. Vicepresidenta, no tengui cap dubte que el
nou govern de l’Estat en la seva aposta pels emprenedors és i
serà un aliat per a la nostra comunitat autònoma perquè, com
bé saben, el passat 5 d’octubre el president del Govern va
presentar les línies mestres per aconseguir que el nostre país
es converteixi en un referent en aquesta matèria a través de
mesures com l’aprovació d’un marc legal que reconegui la
singularitat de les startup que atorgarà seguretat jurídica a
aquest tipus d’empreses i preveurà incentius fiscals per a la
seva expansió; l’enfortiment de l’entorn digital per minvar (...)
fracàs i l’aposta per les segones oportunitats i la realització de
fòrums internacionals per atreure el talent i les inversions al
nostre país. 

En aquest sentit també la vull felicitar per l’anunci que ha
fet a la seva intervenció relatiu a la nostra participació en el
Mobile World Congress l’any que ve.

En qualsevol cas, Sra. Vicepresidenta, l’impuls de
l’economia digital i la formació resulta indispensable i en
aquest sentit a les Illes Balears...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Dalmau, ha d’anar acabant.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Sí, acab tot d’una. En aquest sentit a les Illes Balears
encara tenim molt de camí a recórrer i així ho reconeixen els
propis professionals d’aquest àmbit. En aquest sentit també és
important introduir les dones o el talent femení perquè també,
com reconeixen els propis professionals d’aquest àmbit i com
també vostè ha dit a la seva intervenció, encara és un sector en
el qual està molt mancat aquest col·lectiu. Ja continuaré a la
meva segona intervenció.

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Contesta la vicepresidenta i consellera
d’Innovació, Recerca i Turisme. 

LA SRA. VICEPRESIDENTA I CONSELLERA
D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Isabel Maria
Busquets i Hidalgo):

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, senyors diputats i
senyores diputades, per totes aquestes reflexions i totes
aquestes preguntes que tot seguit intentaré contestar.

Per començar, Sra. Riera, crec que he explicat clarament
que el nostre pressupost, si es tenen en compte les partides
que hem donat de baixa de 8,7 milions en promoció turística,
perquè han estat transferides als consells i formen part d’un
altre concepte en els pressuposts de la comunitat, i els 8
milions del Palau de Congressos, ja són més que aquests 10
milions que en principi hi ha de baixada. Per tant, hi ha un
increment d’almanco uns 4 milions d’euros a la nostra
conselleria. Està clar, hem parlat que aquestes partides de
baixa hi ha 8,7 milions en promoció turística, ja li he dit, per
transferència als consells; entre 620.000 crec que era de baixa
d’un darrer pagament del Pla Mirall i aquests 8 milions del
Palau de Congressos. Tot d’una a la primera intervenció he
donat aquestes informacions. 

Teníem també a la Secretaria General una baixada que no
hem inclòs enguany que era de compra de vehicles per al
servei d’inspecció, a capítol 2; vostè demanava aquesta partida
concretament. 

Pel que fa al Tourism Data estam ara pendents d’una..., s’ha
fet molta feina i, de fet, ja a la pàgina -crec que aquesta
resposta servirà també per a Podem- quan presentàrem el
verificador del lloguer turístic, que és una app que es pot
baixar vostè -és aplicable tant per a dispositius amb Android
com els que funcionen amb Apple-, presentàrem aquestes
dates també presentàrem tota una altra informació que està a
la pàgina..., que està disponible des del mes de juliol, vint i
busques de juliol, 21 o 22, férem una roda de premsa on
s’explicaren i està disponible tota aquesta informació on hi ha
totes les dades de tota l’oferta turística, sigui d’allotjaments,
sigui restauració, sigui bars, tot allò; i encara, així i tot, falta
completar la feina, però estam depenent de la plataforma de
tràmits que acompanya, que dóna aixopluc un poc a tot el
Govern.

Parlant de la inspecció, utilitzaré una frase que utilitza
molt un company del Partit Socialista, el Sr. Casanova, i quan
parlam d’educació sempre diu: “en educació mai..., e ls
recursos mai no són suficients”, i també li podríem dir, en
inspecció els recursos mai no són suficients. Si no tenim més
recursos en inspecció, tot i que ja li dic que hi ha l’aposta per
un increment de vuit persones més dins aquest departament, és
perquè el nostre govern no té uns recursos il·limitats, no
podem disposar d’uns recursos il·limitats i tenim una aposta
clara per un..., els increments, el 70% del pressupost va
destinat als recursos dedicats a allò  socials, als serveis
socials, a l’educació i a la sanitat. Així i tot aquest augment en
la inspecció servirà per descomptat per continuar amb totes
aquelles tasques per poder encara tenir més recursos
personals, a continuar les tasques d’inspecció que ja hem
tengut amb unes campanyes amb sobreocupació, amb unes
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campanyes contra les grans plataformes que oferien lloguer
turístic il·legal i per a les feines habituals d’inspecció que hi
ha, que és actuar d’ofici en els casos que hi hagi denúncies.

Si parlam de l’ITS, de l’impost de turisme sostenible, i dir
que és un impost que tot està en contra, etc., ja vaig contestar
fa quinze dies en el plenari que hi ha un 80% de la Comissió,
que és una comissió àmplia, hi ha un 80% de vots a favor, que
enguany a més el vot a favor de la FELIB, de la Federació de
Municipis, també va ser a favor, per tant, no hi ha un rebuig
dels municipis, i que en un futur podem parlar de
transparència, això no vol dir que no s’estiguin executant els
projectes, s’estan executant, i l’Agència d’Estratègia de
Turisme de les Illes Balears du el seguiment, cada tres mesos
ens passa informació diligent de tot allò de com estan els
projectes i en quina situació es troben, i és cert que tenim
aquest compromís que aquest 2018 o aquests gairebé dos
mesos que falten, hi haurà a l’abast de tothom ja la pàgina web
on es podrà fer el seguiment. Així i tot, tenim una pàgina web
que és més rudimentària, podríem dir que no és l’objectiu que
perseguim, allà on hi ha expecificats tots aquells projectes,
allà on va destinat l’impost de turisme sostenible. 

Un segon perquè hi havia tantes preguntes. Sí, parlàvem de
les escoles connectades, que també sé que era una altra...,
perdonau, primer hi havia la futura llei del tot inclòs; aquesta
llei tendrà lloc, la veurem i serà presentada abans que acabi la
legislatura. 

Si parlam de les escoles connectades, s’han adjudicat ja a
través de Red.es 1.000 megas per a escola i una Wifi nova a
totes les aules i aquest procediment també està en marxa i serà
una realitat.

Parlant de..., es  parlava de la despesa en recerca i
desenvolupament empresarial de cara al que duim de
legislatura, hi ha hagut un augment d’un 40%, aquest increment
ha accedit a un 40% si miram les dades des de 2015.

Tant vostè, Sra. Riera, com el Sr. Melià han posat en dubte
la qüestió de la diversificació del model econòmic. Si parlam
de diversificació del model econòmic és perquè l’hem volgut
posar damunt la taula en aquesta legislatura, en altres temps de
l’únic del que es preocupaven era que el turisme creixés de
manera il· limitada i sense cap tipus d’aturall. En aquesta
legislatura hem apostat començant per allò a què dedicam els
fons europeus, hem girat cap allà on volem dirigir els fons
europeus i els hem dirigit a un canvi de model econòmic basat
en la innovació, la recerca, basat en nova... en la bioeconomia,
basat en les indústries nàutiques, basat en les indústries
culturals perquè creim que totes aquestes indústries ajudaran
a aquesta diversificació econòmica.

Em sorprèn l’acritud amb què parlen de diversificació
econòmica i aquesta... poca confiança en aquest canvi de
model. El que és clar és que en quatre anys no es canvia el
model econòmic de quaranta anys que tenim establert en
aquestes illes, però el que sí que tenim clar també és el
compromís d’un govern que aposta per aquest canvi de model
perquè creim que la ciutadania hi viurà millor, perquè creim

que uns contractes de feina amb millors condicions, amb
personal més qualificat que treballi a les empreses, per això
val la pena treballar-hi i d’aquí ve el nostre compromís i no
defallirem, sigui ara sigui suara. Em sorprèn l’acritud amb què
en parlen com si els fes nosa, com si encara només confiassin
en... el poder... en l’únic poder econòmic que hi ha en aquestes
illes que sigui el turisme. El nostre govern està treballant per
canviar, i no defallirem i continuarem i no acabarem tampoc
en aquesta legislatura.

També parlava... volien unes xifres de la inversió que s’ha
fet en la xarxa Tetra de les Illes Balears: 2015, 194.948 euros;
2016, 254.379 euros; 2017, 414.073 euros; i 2018, 113.764
euros, inversions fetes en aquestes xarxes per poder donar
abast al màxim de població.

Després, si continuam parlant de..., crec que puc passar a
contestar les preguntes de Podem Illes Balears, vostè m’ha
parlat de... en què... aquestes vuit persones més entre
inspectors i instructors, perquè això ho hem parlat de vegades
vostè i jo, que hem tengut altres moments de trobada, que hem
de tenir un nombre d’inspectors elevats perquè puguin fer la
feina de camp, però després totes aquestes inspeccions
generen uns expedients, aquests expedients tenen un tràmit
que acaba a la fase d’instrucció i després si és el cas, si s’han
de cobrar les sancions, e tc., i per tant, el que preveim és
augmentar aquests dos serveis, amb els nombres concrets
pensàvem en 5 persones a inspecció i 3 a instrucció.

Si parlam de... ja li he explicat això del verificador, aprofiti
després un moment per baixar-se’l, és una eina molt útil que
serveix per a la ciutadania en general, però també per a
qualsevol..., també per als organismes que treballen en aquest
àmbit i tenir clar que les places legals són públiques, pot
accedir-hi, també es pot consultar la web de la conselleria que
és encara molt més àmplia i que dóna moltíssima més
informació i que dóna possibilitat de cerca de diferents inputs.
Ara, tenim clar que nosaltres no comptam les places il·legals,
no les volem comptar, les perseguim i les volem eliminar, eh?,
les places il·legals no són..., són objecte  en tot cas de la
nostra feina per aquesta persecució i aquesta voluntat
d’eradicar-les.

Perdonau perquè vaig llegint apunts i intentant... tenc els
apunts també d’així com vostès m’han anat fent les preguntes...

Bé, tenim un increment en el que és el software, aquest
increment de què em parlava vostè de programari i maquinària
o de software i hardware en la nostra conselleria, és que
l’arxiu digital general és un producte nou que fins ara no
teníem i per tant, necessitam aquest increment i també aquest
portal de dades obertes també és nou i necessita aquest
increment i altres projectes nous com el d’identitats
corporatives o aquesta nova informàtica que també necessiten
un poc d’aquesta inversió.

Quant al Centre BIT d’Eivissa, no tenir tal vegada un lloc
perquè estam treballant de manera coordinada amb el Consell
d’Eivissa i que estam col·laborant i de vegades..., ja sabem les
qüestions administratives no són sempre senzilles, sí que hem
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de dir que hi ha activitat a Eivissa parlant d’innovació i
d’empreses que aposten per la innovació, per exemple la
setmana passada es va fer un cicle cinètic on hi ha una
programació diversa d’activitats el mes d’abril i les vegades
que hem anat a Eivissa per treballar amb la Fundació BIT, que
hem organitzat aquestes jornades, sempre són de gran activitat
i de molt d’agraïment perquè les organitzem, les organitzam
allà on... en els espais que ens cedeix el mateix Consell
d’Eivissa. No vol dir que l’activitat no si sigui, eh?, que l’espai
l’esperam, però que l’activitat també hi és.

Parlam també..., vostè ha demanat sobre el SOCIB, és una
mateixa partida que l’any passat, no sé si hi ha hagut alguna
qüestió, i a més a més, tenim previsions la setmana que ve de
fer, d’incorporar el CSIC a aquest SOCIB i tenim previst
també la construcció del que és el Pol marí, però en un futur
donaríem la informació que consta, que aprofitam aquests
fons FEDER per poder tirar-ho endavant.

La convocatòria de projectes propis que ascendeix a 1
milió i mig d’euros compta amb fons de l’ITS per enguany i es
compta també amb una altra partida d’1 milió i mig per a 2019
i són uns projectes que s’allarguen a tres anys. I esperam que
aquest complex científic... en què s’ha fet molta de feina, que
hi ha una sèrie de vicis  ocults que ens han dificultat la
recepció, però que els estam arreglant i a final d’any tendrem
la recepció d’aquest complex científic que serà una
infraestructura més al servei de la recerca, de la innovació,
etc.

A El Pi, explicar com ja he dit que tendran en les seves
mans la llei del tot inclòs, serà efectiva, la farem i... tendrà un
tràmit. 

Si parlam de l’ITS, aquest també to despectiu en parlar de
l’ITS quan és un impost que respon a uns criteris objectius, tan
objectius que han estat definits per llei i que es compleixen a
cada, a cada pla anual amb total transparència i amb total..., que
fins i tot qualsevol dels tràmits i la gestió  de..., tot el
procediment fins a l’aprovació d’on es destinen els projectes
compta amb la participació de la comissió, que és una
comissió àmplia que va des del món ecologista fins al sector
empresarial, des de les institucions, i ja li dic: compta amb un
80% del suport en tot el que són aquells plans. Hi ha aquesta
transparència a tot el procés i en tot cas el que falta -ja ho hem
dit- és aquesta pàgina web que serà efectiva en poc, en menys
de... en un mes i mig com a molt.

També em parlava vostè de les inversions que s’han de fer,
que es fan a les zones turístiques, que és una de les
assignatures pendents que tendríem com a comunitat...,
acompanyant aquestes inversions que s’han fet dins els hotels,
hi estam absolutament d’acord. De fet, hem dedicat tot allò
recaptat a través del Consorci de la Borsa d’Allotjament
Turístic aquests 33 milions del CBAT els hem destinat a
millores als municipis, hem de dir que només a Mallorca,
perquè només gestionam les places turístiques de Mallorca
perquè l’ordenació turística està transferida a les altres illes,
aquests 33 milions en multitud de projectes que ens han

presentat els ajuntaments de l’illa i que han pogut generar
totes aquestes  inversions.

Ara bé, tampoc no podem dubtar, Sr. Melià, que és
imprescindible exigir unes millors inversions a l’Estat. És
imprescindible exigir aquestes inversions de l’Estat, sobretot
per invertir en zones madures, així li transmetérem a la
ministra Montero a la trobada que tenguérem a la World
Travel Market, tant jo com el batle de Palma, aprofitàrem per
parlar de les inversions de la Platja de Palma, unes inversions
que són imprescindibles perquè a les zones madures
d’aquestes illes, també a Sant Antoni a Eivissa, també a Calvià
a Mallorca, hi hagi unes inversions de l’Estat perquè és
absolutament imprescindible que hi hagi aquestes inversions
per continuar millorant la nostra oferta. 

Sí, també ens demanaven dades sobre la facturació que
teníem a nivell d’empreses, etc., per donar algunes dades per
demostrar-li que la inversió, que aquest canvi de model va
caminant i és efectiu. Com a instrument de modernització a
l’oferta turística, també a base dels incentius racionals a la
inversió, ens ha permès millorar el producte turístic, millorar
la innovació turística i millorar la qualitat del sector. El 2018
els ajuts concedits ascendeixen a 3,5 milions aproximadament
amb una inversió prevista de gairebé 26 milions a totes les
Illes. 

Si parlam d’innovació més enllà del sector turístic tenim
una facturació donada per part de les empreses del ParcBIT
que suposen més del 3% del PIB total. L’increment de la
despesa en recerca i desenvolupament empresarial ha
augmentat un 40%, som la primera comunitat autònoma
d’Espanya en augment. Hem multiplicat en 4,5, per 4,5 el
pressupost destinat a convocatòries competitives. El que hem
de veure és no continuar amb aquesta actitud derrotista sinó
veure totes aquelles accions que hem duit a terme per
millorar, per millorar en un sector tan imprescindible per
millorar la diversificació econòmica com és la innovació.

MÉS per Mallorca, agrair-los, MÉS per Mallorca, PSIB-
PSOE i també MÉS per Menorca, el suport en totes aquelles
paraules que hi ha hagut de suport i contestar algunes
qüestions que ens heu demanat. Per començar, demanàveu,
quantes pimes tenim amb segell de pime innovadora i quin ha
estat el canvi entre principi de legislatura i aquesta? El 2015
comptàvem amb 14 empreses, són dades del Ministeri de
Ciència, actualment comptam amb 31 empreses. Per tant, hem
més que duplicat les empreses amb el segell de pime
innovadora. 

Menorca, ens arriba informació de capitalitzacions en
diverses empreses innovadores, sobretot en els àmbits de TIC
de tecnologies i biotecnològic, ara bé, no li puc transmetre
unes dades oficials perquè no les tenc, provenen de fonts no
oficials. Tenim clar que la creació d’un teixit entre innovador
per absorbir i identificar un poc els recursos que es dediquen
a innovació el que tenim a Menorca ..., bé, tant a Eivissa com
a Menorca com a Mallorca són unes meses on tenim el
descobriment emprenedor amb diferents agents de
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l’ecosistema d’innovació. Treballam aquestes meses per tal de
posar en comú el teixit innovador. 

Per acabar, Sr. Juli Dalmau, del PSIB-PSOE, ha fet una
anàlisi profunda de cap on..., com estam i cap on caminam amb
el sector innovador i també el sector de la innovació, el sector
del turisme. Apostam per aquesta economia diversificada, per
això hem anat treballant contínuament per anar augmentant de
cada vegada més les partides en innovació; no és una feina
d’una sola conselleria, és una aposta de Govern. És cert que
tenim camí a recórrer, però també és cert que hem de posar en
valor l’aprovació d’uns pressuposts de 2019, d’una presentació
d’uns pressuposts, de no tenir uns pressuposts prorrogats sinó
que hem estat capaços de presentar uns pressuposts al
Parlament, uns pressuposts que aposten, continuen apostant
per garantir uns serveis socials de qualitat, una educació de
qualitat, una sanitat també de qualitat, però que també caminen
cap a aquesta diversificació econòmica que, per una banda,
aposta per la recerca i la innovació i basant-nos en l’economia
del coneixement, que és la garant d’uns llocs de treball
altament qualificats, però també si miram des del sector
turístic apostam per aquest allargament de temporada que tant
garanteix una millor relació del turista amb el nostre..., amb la
sostenibilitat de les nostres illes, però també garanteix unes
millors condicions de feina a treballadors i treballadores,
sigui per la millora del conveni, com vostè molt bé ha
especificat, sigui per l’allargament mateix de la temporada; a
més, això garantirà unes futures pensions també de més
qualitat als nostres treballadors i treballadores.

Em parlava vostè del Brexit, un dels temes que sí hem
tengut present en aquesta fira de la World Travel Market, crec
que tendrem present aquesta qüestió durant tot aquest any
també a la nostra comunitat perquè tendrà repercussions a la
nostra comunitat, i aprofitaria per convidar-lo a la conferència
que tendrà lloc demà divendres que és “Brexit, on estem?” que
es farà a les dotze a la Cambra de Comerç i que està
organitzada pel Centre Balears Europa. 

De moment aquest és el primer torn de respostes. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Passam al torn de rèplica. Pel Grup Parlamentari
Popular, la Sra. Núria Riera, cinc minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Vicepresidenta, per
les seves respostes a les qüestions que li hem plantejat. 

Sí li he de dir  que hi ha determinades qüestions que
m’agradaria em concretàs un poc més en funció a les
preguntes que jo li havia fet com és el tema, per exemple, del
full de ruta de les escoles interconnectades, m’ha dit que s’hi
estava fent feina, però voldria saber si hi ha un percentatge
concret d’escoles interconnectades o no és un percentatge
d’escoles, és un determinat percentatge de connexió..., no sé
realment quin és el nivell que hi ha ara en aquest moment ja

que varen dir que seria un objectiu a aconseguir dins l’any
2019 al cent per cent. 

Del tema del TetraIB m’ha comentat les inversions per
anualitats, voldria em ratificàs que l’any 2018 han estat
aquests 400.000 euros a nivell general d’inversió autonòmica,
si és així o hi ha diferents partides a diferents conselleries o
tot està centralitzat a la seva conselleria pel tema tan
important, no?, que és el tema de la inversió en comunicacions
d’emergències.

A nivell de l’impost sostenible o ecotaxa permeti’m que
insisteixi en el tema de la transparència i que em ratifiqui si és
veritat, com diu vostè, que en un mes i mig hi haurà aquest
portal web amb totes les dades d’execució dels projectes,
vostè diu que hi haurà aquest portal web, o  penjaran els
projectes? Volem saber si la gent podrà accedir al grau
d’execució dels projectes, que és el que realment se li
demana, perquè dels projectes tenim aquella informació que
vostè ens dóna o  que es publica a la premsa, però el que
demana la gent és el grau d’execució d’aquests projectes, que
és on hi ha el dubte realment de si s’estan executant o no
projectes.

I això ho vull connectar un poc amb el tema de la
diversificació perquè, clar, vostè diu que els governs anteriors
només lluitaven perquè hi hagués un creixement de turisme i
que creixés i que creixés quan són vostès els que han alarmat
aquesta legislatura amb el tema de la massificació turística i
el que tenim avui en dia és que el turisme decreix, i és així, hi
ha uns símptomes de desacceleració econòmica perquè
decreix el turisme, perquè mal que li pesi el turisme és la font
principal de l’economia d’aquesta comunitat, i perquè les
infraestructures, a més, li dic, estan obsoletes, ni s’han fet
inversions en depuradores, ni s’han fet inversions en
carreteres, per tant aquell impost sostenible que havia d’anar
a fer el territori sostenible, precisament, no es destina a allò
que corresponia, sinó que s’ha convertit en un impost
recaptador, com li he dit al principi.

Per tant, m’agradaria saber si realment hi haurà aquests
projectes i el grau d’execució dels projectes, perquè la gent
tengui aquella informació que se li va prometre.

També em xoca que vostè, precisament, que és la
consellera de Turisme, ens demani que cerquem alternatives
al turisme que és el principal model econòmic d’aquesta
comunitat, no sé si l’ha traïda el subconscient i el que ens
volia és que s’han de cercar alternatives al turisme tradicional
de sol i platja, perquè parla de... -sí-, d’allargar la temporada
turística, en el sentit de desestacionalitzar, però no ens
ofereix models alternatius, ni models culturals, ni models
esportius, ni models gastronòmics, i no sabem a quin model
de turisme es refereix vostè o si és que la Conselleria de
Turisme cerca models alternatius al turisme, i vol minoritzar
el turisme.

I parla de millors condicions de feina, però, és clar, perquè
hi hagi millors condicions de feina també hem de començar
per la base, que hi hagi feina; si decreixem el turisme aniran
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decreixent evidentment les possibilitats de feina que aquest
sector creava a la nostra comunitat.

Permeti’m també que li insisteixi un poc en el tema de la
inspecció turística, al final vostè ha reconegut que dels 8 llocs
de feina que creen són cinc els que seran matèria d’inspecció,
i ens diu que els recursos de la comunitat no són il·limitats; a
mi, la veritat, em sembla un poc d’acudit que només hi hagi 5
llocs nous d’inspecció perquè els recursos no són il·limitats,
quan aquest govern es vanagloria que incrementa la plantilla de
treballadors, si només poden fer cinc llocs d’inspecció, no ho
sé, jo crec que en el seu gabinet vostè té més de cinc llocs
d’eventuals, és una comparativa, és ver, un poc política, però
és la veritat, s i  només ha pogut fer cinc llocs d’inspecció
sembla un poc escàs.

I no ens ho sembla només a nosaltres, avui llegíem les
declaracions del seu company, el Sr. Noguera, batle de Palma,
que li demana una reunió urgent per veure per què ha fracassat
aquest model d’inspecció que vostès havien posat damunt la
taula i per què no es du a terme la inspecció que tocava a nivell
d’ús de vacances d’habitatges dins el seu terme municipal de
Palma, i per què no s’ha controlat? I li demana una reunió,
precisament, en saber que s’havia arxivat la denúncia que hi
havia contra el projecte, perdoni, contra l’ús com a habitatge
de vacances dels Apartaments del Poble Espanyol, que vostè
no m’ha contestat un poc com havia estat aquesta qüestió i que
el seu mateix company li reclama. Qualque cosa ha fallat i es
veu que a ell no el convenç aquesta transparència que vostè
predica i aquest App de verificador de lloguer turístic que ens
comenta. Per tant, voldríem una mica més d’explicació de per
què ha fallat aquesta inspecció turística que els seus mateixos
companys li reclamen.

Finalitzaré amb la reflexió que he començat al principi,
vostè ens justifica que baixa la inversió i les partides de la seva
conselleria pel tema de la transferència de la promoció, jo li
he de dir que, per molt que ens vulgui justificar amb això, el
que és evident és que vostè ha perdut competències, perquè ha
perdut gestió...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Riera, ha d’anar acabant.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

... i ha perdut pressupost i s’ha convertit en una conselleria de
segona, que una conselleria de Turisme tengui 50 milions
d’euros de pressupost de turisme, innovació i tecnologia, amb
un pressupost de 5.400 milions d’euros, realment ens sembla
que és prou penós i deplorable i no té justificació amb els
projectes de l’ecotaxa ni amb la borsa d’allotjaments turístics.
Això és el que es veu que té d’importància el turisme per a
aquesta vicepresidenta, evidentment, i per a aquest govern de
la Sra. Armengol a final de la legislatura.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la
paraula el Sr. Alberto Jarabo, cinc minuts.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Sí, gràcies, Sr. President. Sra. Busquets, agrair-li les seves
respostes, algunes ens han tranquil·litzat, alguns silencis ens
han preocupat, també ho hem de dir.

Entenem que hi ha un increment de 4 milions a la
conselleria. Hem de donar la benvinguda al Partit Popular a
l’hora de reclamar més inspecció turística, crec que és el que
he entès de les seves declaracions, per tant entenem que si
apostam per alguna esmena que pugui incrementar encara més
aquest cos d’inspectors, doncs entenem que el Partit Popular
molt probablement ens votarà a favor.

És cert que hem vist un increment important en qüestions
fonamentals com han estat en sanitat, on s’ha recuperat molt
de personal pública, així com en educació, i és cert que
entenem que un tema que és important per tenir un turisme
més cívic és la regulació o la inspecció perquè tothom sigui
conscient d’aquesta importància; és a dir, no només els
tuitaires, no només els rapers s’han de sentir perseguits pel
que fan, sinó pens que també doncs determinats empresaris
del sector turístic haurien de sentir-se un poc més perseguits.

No es preocupi que, bé, obtindré aquesta aplicació del
verificador, evidentment ha dit que encara no està del tot
acabat, ja ens informarà de quan hi estigui, però bé, no es
preocupi que m’ho davallaré i farem un “tasteig” de com va
aquest verificador.

Quant al Parc BIT d’Eivissa, és evident que hi ha alguna
innovació a Eivissa, és evident que s’hauran fet coses i s’han
produït esdeveniments allà, però hem d’insistir, una vegada
més, i ja ho hem fet amb vehemència en diferents ocasions, i
ho torn a reclamar, que la coordinació necessària amb el
Consell d’Eivissa doncs s’ha de potenciar un poc més, crec
que vostè  s’hauria d’implicar un poc més en apostar per la
innovació a Eivissa. Ens diu que esperen l’espai que ha d’oferir
el Consell d’Eivissa, bé, doncs així com en altres qüestions el
que reclamam és que tant el Consell d’Eivissa com vostè
doncs facin seva aquesta reclamació de moltes empreses
d’allà que reclamarien, no només una atenció de la seva
administració, sinó també un espai per poder desenvolupar
també la seva activitat.

No he acabat d’entendre aquest increment del SOCIB,
entenc que amb la incorporació al CSIC, ho ha vinculat amb el
port marí, veiem que hi ha 1.400.000 euros quant al SOCIB,
no sé si ho he entès bé, si aquest increment prové del fons
Feder, si és del conveni, d’on surten aquests 1.400.000 per al
Servei d’Observació Costanera?

No m’ha respost sobre dues qüestions per a nosaltres
importants en aquest pressupost, que és aquesta partida
d’altres despeses, que s’ha incrementat moltíssim, i també
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aquesta, potser anecdòtica, partida de postals que s’ha
incrementat també moltíssim, amb aquests 150.000 euros no
sé si volen enviar postals d’un recuerdo de Mallorca a tota la
població xinesa, no ho sé, ens agradaria que ens concretés
quina és la causa d’aquesta partida tan rellevant quant a postals,
sobretot amb contrast amb l’eina anterior.

Sabem que els recursos d’inspecció són sempre
insuficients, o els recursos, en general, d’aquesta comunitat
són sempre insuficients, bé, doncs intentem no passar-nos en
qüestions com aquesta de les postals, que pot servir com a
anècdota, però que de vegades les prioritats han d’estar molt
més clares.

Sense més, doncs agrair-li la seva compareixença, tant a
vostè com també la presència de tot el seu equip. Moltíssimes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. REUS I DARDER:

Sí, gràcies, president. Ens sorprèn que determinades dades
que al final són les que són és ridiculitzin d’aqueixa manera,
jo, que el Partit Popular, que tenia 15 inspectors, consideri
que un augment d’un 30% d’inspectors, que no crec que hi
hagi cap departament que hagi pujat un 30% aqueixa
legislatura, ho ridiculitzi, sembla, sincerament, totalment fora
de lloc. Crec que és un increment molt considerable i  que
evidentment respon a una major voluntat de controlar aquesta
activitat, cosa que abans no hi havia.

I d’altra banda, també em qued amb les xifres que ha donat
respecte del nombre d’empreses, de facturació i de nombre
d’empleats en els sectors d’innovació i en els sectors
d’economia digital, vull dir, un 10% anual de facturació
d’increment; un 30% de treballadors més; el doble d’empreses
PIME innovadores, al final les xifres són les que són, no sé si
qualcú aquí es pensa que si fos conseller de Turisme
aconseguiria el mateix nombre d’afiliacions a la Seguretat
Social en turisme que en innovació, no sé si qualcú és tan
il·lús de pensar això, però les dades són les que són i és
l’aposta que s’ha fet aquesta legislatura, incrementant els
recursos a recerca i a innovació dóna els resultats i són
evidents les dades que s’han donat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER
LES ILLES BALEARS té la paraula el Sr. Josep Melià, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, president. No tenim una actitud derrotista,
ni tenim un to despectiu, tenim una actitud crítica, que és el

que ens correspon tenir, em sap greu si vostè no és capaç de
distingir el derrotisme de la crítica.

Consideram positiva la diversificació, evidentment, jo no
crec que hi hagi cap persona en aquesta sala, supòs que a
Balears n’hi ha qualcun, però, en general, la immensa majoria
considera positiva la diversificació, de fet, nosaltres, com a
grup parlamentari, hem donat suport al Govern en la Facultat
de Medicina, que ens semblava una aposta de diversificació,
entre d’altres coses. Per tant, la nostra actitud a favor de la
diversificació és clara, rotunda i evident, ara bé, tenim
confiança en la diversificació, no tenim confiança en vostè; no
la sorprendrà, no és la nostra consellera, només faltaria!

Ens sembla evident que es pot anar molt més enllà, vostès
han fet qualque cosa, només faltaria que no haguessin fet
qualque cosa! Governen i, a més a més, han incrementat el seu
pressupost, el que ja seria el súmmum és que no haguessin fet
res, però nosaltres tenim l’actitud que amb aquestes
circumstàncies, en aquest context, amb uns pressuposts
expansius, s’hauria, si realment es creien i fossin coherents
amb el que prediquen, que és aquesta aposta per la
diversificació, haurien d’haver anat molt més enllà, això és la
nostra opinió. Per tant, no ens creiem el seu compromís, el
seu compromís no ve aval·lat amb dades, no ve avalat amb
realitats, ve només decorat amb moltes paraules, però és
totalment insuficient.

L’ecotaxa la va salvar el nostre grup parlamentari, en la
seva tramitació parlamentària, això és una gran realitat, encara
que al Sr. Jarabo no li agradi que li recordem de tant en tant.
Ara bé, no estam d’acord ni amb el seu increment ni amb el
funcionament de la comissió, i vostè diu: el 80%; home!,
només faltaria si al voltant del 60% el formen els membres
del Govern el que ja seria impressionant és que ni en Govern
votassin a favor dels seus projectes. Perquè el que vostè ha
aconseguit és que la part no governamental, que és la immensa
majoria, i nosaltres no estàvem d’acord que fos la majoria, la
part no de les administracions públiques, ecologistes i
empresaris hi estiguin en contra i els ajuntaments molts
estiguin descontents. Això és una realitat.

I vostè..., el pitjor de tot és negar la realitat, a l’ajuntament
no estan contents amb com es reparteix l’ecotaxa any rera any,
no n’estan contents, independentment que puguin haver votat
a favor, en general no estan contents i s’han manifestat així
reiteradament, i no hi ha criteri subjectiu de repartiment en
percentatge. Si nosaltres li hem demanat que això ha existit, i
evidentment no existeix.

La web de l’ecotaxa que vostè ens promet, a nosaltres ens
sap greu haver de tèmer que acabi com el Parc BIT d’Eivissa.

La llei del tot inclòs és possible que la tenguem a les
mans, el que no és possible és que s’aprovi aquesta legislatura,
i a nosaltres, més enllà de tenir-la a les mans, que ens
interessa relativament, l’important és que hi hagués una
regulació d’aquesta qüestió i això no hi serà aquesta
legislatura. I la seva desídia de quatre anys per tenir això
regulat serà manifesta.
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Vostès diuen són armadures, home!, només faltaria, és que
el consorci ha d’invertir aquests doblers en aquestes obres,
això és una obligació que vostès tenen. Han complert la seva
obligació, enhorabona. Però més enllà d’aquesta obligació, el
que li demanen a la ministra, que és un sobreesforç de
recuperació i millora de les zones turístiques, vostès no ho
han fet, no ho han fet amb cap pressupost, podent-ho fer,
perquè tenien els recursos.

I el Sr. Castells em permetrà que li digui que li sembla
molt bé un 189% d’increment, diguem-ho així, però supòs que
el 190% d’increment ja no seria païble per a les empreses, no?
És a dir, la contradicció és que bravegin de l’increment de
pressupost i quan li criticam que no, que podrien anar més
enllà, ens digui el Sr. Castells, no, és que això ja no ho podrien
digerir, això és el que ens diu, no, és clar que ens diu això. Per
tant, a nosaltres ens sembla molt bé que posin els fonaments
i que es faci una aposta, només faltaria! Totalment d’acord.
Ara, aquest bravejar contínuament que han incrementat els
pressuposts, que és una prioritat absoluta i després veure les
xifres no concorda.

De fet, aquí es produeix la paradoxa que el discurs del seu
gran soci aquesta legislatura, on ha posat l’accent? En què hi
ha 20.000 treballadors més en turisme, és on ha posat
l’accent, això és la realitat, el seu mateix discurs és: és que
hem incrementat molt els treballadors en turisme. I està molt
bé que la temporada s’hagi allargat, enhorabona!, estam tots
contents que la temporada s’hagi allargat, però resulta que on
hem incrementat més els treballadors és en turisme i vostès
mateixos ho diuen. I nosaltres només constatam que aquesta
aposta de la qual tant parlen, de la diversificació, sincerament,
com a mínim, és tímida.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. 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. Jo no volia fer ús del torn,
sinó per agrair a la consellera, a la vicepresidenta la seva
presència.

I només aclarir, respecte d’aquesta al·lusió que ha fet el Sr.
Melià, és que jo simplement el que dic és que no es pot
pretendre incrementar el PIB no turístic, el PIB industrial,
comptant amb l’aportació pressupostària del Govern; és a dir,
no és aquest efecte el que s’ha de cercar.

És a dir, el PIB no turístic no l’aconseguirem a base
d’incrementar el pressupost en innovació, el pressupost en
innovació ha de servir perquè les empreses facin una evolució
tecnològica que les faci més demandants de serveis d’alt valor
afegit, de serveis tecnològics, i que això propiciï aquesta
despesa en R+D. És a dir, no hi ha una relació directa, que és
el que jo entès que el Sr. Melià deia a la seva primera
intervenció, entre la despesa pública en R+D i l’increment del

valor afegit brut de la comunitat autònoma en empreses no
turístiques, no hi ha una relació directa.

Això és simplement el que volia dir. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per part del Grup Parlamentari Mixt té la paraula
el Sr. Salvador Aguilera, per un temps de cinc minuts.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sr. President. Però jo no li puc donar les
gràcies, Sra. Busquets, perquè m’ha ignorat, no m’ha contestat
cap de les preguntes ni m’ha citat. Jo, sincerament, em
quedaré aquí per respecte a les persones que em varen triar i
a l’illa d’Eivissa i Formentera, però si no me’n aniria, perquè
sembla ser que quan determinades no agraden així apliquen el
rodillo. Però en fi, sembla ser que li tornaré recordar algunes
qüestions, però sembla ser que ni vostè ni el seu equip li han
recordat que ha quedat un diputat sense contestar.

La qüestió d’Eivissa i Formentera sembla ser que es troba
enquistada i que aquí, al final, doncs ens ven fum, Sra.
Busquets. Jo li tenia afecte, però ja últimament en el seu
discurs, en el qual vostè només intenta vendre les meravelles
de determinades qüestions, doncs realment no és així, som
crítics alguns respecte d’això. Batem rècords de turistes que
ens arriben per mar, per terra, per avió, per totes bandes; tenim
col·lapsades determinades vies, i aquí, com el Sr. Melià ha
comentat, i ja no vaig a inundar de números com a economista,
però al final jo li demanaria a la Sra. Busquets i al seu equip
que donin dades, indicadors que realment tenim diversificada
l’economia a cada una de les illes.

I que, per favor, a partir d’ara, quan parli de Balears, no
parli de la diversificació, parli només de Mallorca que tant a
vostè li agrada el centrisme, doncs bé, de vegades, doncs tal
vegada el mallorquinisme és patent respecte d’això.

M’imagín que també, i m’agradaria que, entre d’altres
qüestions, com que no me’n respondrà cap segurament,
m’agradaria saber si és veritat el que han publicat a la premsa,
que si han pagat 17.000 euros en un sopar, amb un cobert de
245 euros, perquè això al final va al pressupost d’enguany, i
mai li preguntes sobre l’execució, la liquidació dels
pressuposts.

També, i ja vaig acabant perquè al final, segurament el tema
de la inspecció no m’ha contestat, li he mostrat les tres
relacions de llocs de feina, no m’ha contestat ni vostè ni el seu
equip, esper que em contesti.

Al final fem el ridícul, com l’altre dia varen fer el ridícul
a Eivissa amb el programa Chicote, o també amb el programa
allà amb el tema del menjar en els hospitals, perquè al final la
concessionària de Can Misses, i no li toca a vostè, però al
final la gent està molt farta de determinades qüestions, Sra.
Busquets.

 



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 94 / 8 de novembre de 2018 2433

Si realment aposta per la qualitat, quan realment hem vist
que durant tots aquests anys els preus dels hotels a totes les
Balears, especialment a la ciutat de Palma han incrementat, i
després surten determinats hotelers, que justament ha acabat
ara la campanya i fan una... la campanya d’estiu, i fan una
campanya, valgui la redundància, sobre el boicot a l’impost de
turisme sostenible, sincerament quan estan cobrant 200, 300
o més euros per cada nit haurem de reflexionar si realment
aquest producte de qualitat de quatre, cinc estrelles que
especialment a l’illa d’Eivissa i en la ciutat de Palma han
volgut imposar alguns determinats empresaris.

I només ja per acabar, no sé si han vist vostès aquest cap de
setmana la portada d’El Económico, l’especial d’economia de
l’Ultima Hora, tenim a la Sra. Bel Oliver i al Sr. Matutes fent
el equilibrio. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, per part del Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Juli Dalmau, cinc minuts.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Gràcies, Sr. President. Molt breument, primer, (...)
corregit amb el tema de la transversalitat, estam d’acord, crec
que he estat jo que no m’he explicat correctament. Entenc que
és una competència que afecta totes les conselleries del
Govern, però també entenc que vostè té les competències més
genuïnes per avançar en relació amb aquesta transformació del
model econòmic.

En qualsevol cas, volia incidir en l’aposta formativa en
matèries relatives a ciència i noves tecnologies; incidir també
en la pedagogia que cal que realitzem per aconseguir impulsar
el talent i la vocació científica femenina que també són dues
reivindicacions del sector i crec que és important tenir-ho en
compte quan parlam de modificar o  avançar cap a un nou
model econòmic; continuar també... la vull animar a fer
patriotisme per afavorir el retorn dels científics que tenim a
l’exterior, de tot aquell talent que està a l’exterior i que ara
començam a afavorir que puguin tornar aquí.

I volia acabar la primera intervenció, no he tengut temps,
però em volia referir també, molt per damunt, la importància
del Centre Balears Europa sobretot de cara a l’any que ve on
està prevista la celebració de les eleccions europees i que
entenc que ha de tenir un paper molt important per fer
pedagogia i combatre aquesta onada que hi ha
d’antieuropeisme i populisme que ara mateix recorre Europa
i de la qual és fill el Brexit que també m’ho ha comentat en la
seva resposta i que sembla que és una cosa molt llunyana, però
després veim com ens afecta al nostre sector econòmic i al
nostre sector turístic.

I per acabar, li vull dir que jo avui matí mateix he confirmat
la meva assistència a la conferència de demà. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Té la paraula per contrarèplica la Sra.
Vicepresidenta i consellera d’Innovació, Recerca i Turisme.
Li pregaria, Sra. Consellera, brevetat en la mesura possible.

LA SRA. VICEPRESIDENTA I CONSELLERA
D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Isabel Maria
Busquets i Hidalgo):

Ho seré per respecte a tots plegats perquè abans de ser
aquí també era allà i ho record i, a més a més, les preguntes
han estat concretes, crec que les respostes... i si no, sempre
estam oberts a futures preguntes tant dins el plenari com si
han de ser respostes per escrit, estam oberts a qualsevol
altre..., sobretot aquells punts tal vegada més concrets.

Pel que fa a inversió, que ens parlaven del TetraIB, a més
a més de les inversions que li he especificat també hi ha hagut
unes inversions en un conveni a través del Servei Ferroviari de
Mallorca de 600.000 euros que en corresponen 400.000 a
Serveis Ferroviaris de Mallorca i 200.000 a la
Vicepresidència.

Si parlam d’escoles connectades, explicar a la Sra. Riera
que aquest conveni ve del desembre de 2015, que el varen
signar amb el govern Rajoy, aquest govern Rajoy va aturar en
sec aquest conveni, hem hagut d’esperar dos any i mig
perquè... el Govern de Madrid ens volgués tornar a parlar. Es
va signar aquest conveni (...), que està adjudicat des del mes
d’agost, però encara que el Govern de Madrid ens fes esperar
nosaltres vàrem continuar la feina i quedaven encara 72
centres pendents. El que ara tenim amb aquest nou conveni és
donar a l’abast resposta a aquestes cent per cent d’escoles
connectades i les obres començaran al 2019 i estaran entre un
any i mig i dos.

Si parlam de l’ITS i del web, etc., que tenim m’agradaria
dir-los..., perquè hi ha moments en què pens que és que hi ha
zero informació, si posen al seu mòbil, a la seva tauleta, als
ordinadors la paraula “illessostenibles.travel” trobaran la
informació de tots els projectes aprovats. El que farem amb
aquesta nova pàgina web, el que..., hi ha projectes penjats fins
i tot de la darrera convocatòria de 2018, que l’AETIB de
manera molt àgil els va publicar ara fa un dia o dos, crec. El
que feim és ampliar aquesta informació a través de la nova web
i sí, veure els estats d’execució i tot. Això és el que hi haurà,
però si ara volen veure tots els projectes que hi ha, els poden
veure posant “illessostenibles.travel” allà, a la recerca.

Destacar una vegada més la importància de l’impost de
turisme sostenible, 200 milions que s’hauran destinat ... 100
milions són per a projectes que tenen relació amb el medi
ambient, 40 milions dels quals, els que fan referència al cicle
de l’aigua, 40 milions dedicats a diversificació econòmica i
formació dels nostres treballadors i treballadores, 34 milions
dedicats a cultura i 26 milions a habitatge.

Crec que podem treure pit i amb orgull dir que aquest
impost, que no és un impost municipal, estam absolutament
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obsessionats que és un impost municipal, per a inversions
municipals tenim el CBAT, també hi ha determinades
inversions que es fan amb aquest ITS i en altres àrees del
nostre govern, també es poden fer referència a les inversions
que fan els consells, si parl del Consell de Mallorca, 200
milions també invertits en els seus... en els diferents
ajuntaments, però aquests 200 milions que podrien haver estat
1.000 si aquell any 2003 no s’hagués derogat l’impost i
continuàs vigent des de 2001, crec que podem treure pit que
en aquesta legislatura s’han fet aquestes inversions i que hi ha
hagut aquests compromisos assumits.

Si parlam d’inspecció, com que tot avui dia queda com a
fora sentit, augmentar un 30% la inspecció ara és un no-res,
quan hem estat amb 15 inspectors durant moltes legislatures,
a més a més aquestes inspeccions amb aquestes ordres
d’inspecció i plans d’inspecció que s’han anat marcant durant
aquesta legislatura han donat resposta, han sancionat tres
plataformes aplicant la Llei d’estades turístiques, 600.000
euros que... les tres plataformes ascendeixen a 1 milió d’euros
en sancions, 600.000 euros en sobreocupació si... per a
aquesta campanya específica de sobreocupació, després
300.000 en el que són agències de viatges i altres
comercialitzadores que tampoc no se sotmetien, no complien
la llei i després tot el que són inspeccions d’ofici que s’han
duit a terme. Per tant, crec que... si a més a més augmentam
aquest 30% encara es podrà treballar de manera encara més
dirigent... fins ara -ja dic- zero ampliació, no n’hi havia hagut
en cap moment, per tant, posar-ho en dubte i ridiculitzar un
augment d’un 30% crec que és per plantejar-nos-ho.

La meva conselleria, Sra. Riera, té les competències que
té marcades per l’Estatut, el que farem serà..., són marcades
per l’Estatut, el traspàs de competències era un acord, l’hem
fet de manera acordada amb tots els consells dia 1 d’abril de
2018 es va fer el traspàs de competències i amb el traspàs de
competències el traspàs dels recursos. El que no pot ser fer és
després duplicar l’administració, amb el traspàs de
competències, el traspàs de recursos.

Sr. Jarabo, quan parlàvem del verificador, el verificador
està actiu des del mes de juliol, que és l’app aquesta per al
mòbil, també està actiu i es pot consultar tot el que és la
plataforma, el que farem encara és millorar aquesta plataforma
de dades turístiques en un futur. Amb el Consell d’Eivissa hi
treballam de manera coordinada, no renunciam a treballar-hi,
però hi ha un tipus de circumstàncies que han de resoldre al
Consell d’Eivissa, però així i tot continuam col·laborant-hi de
manera continuada.

M’insisteixen que el SOCIB no ha tengut cap tipus
d’increment en el seu pressupost, té una partida que és a partir
d’un conveni d’1.400.000 euros anuals que es farà efectiva
com a membre del consorci fins a l’any 2021 per poder
executar el seu pla estratègic.

Pel tema postals, el tema postals no són postals, postals,
(...) és despesa postal. Com que hem hagut de fer més tràmits
hem hagut d’augmentar aquesta despesa i són allò que feim,

que en diuen en tràmits postals, no són postals turístiques que
enviem així arreu del món ni res per l’estil, perquè... 

Per al Sr. Melià. No aspir que vostè em faci confiança, em
basta que em faci confiança la ciutadania, per això estic en
política, al servei de la ciutadania i al servei... aplicant els
acords pel canvi, que volem complir des del primer dia fins al
darrer. 

Vostè fa una interpretació del que són les votacions a la
Comissió de l’Impost de Turisme Sostenible totalment
esbiaixades perquè per començar, la FELIB, vostè fa una
interpretació, la FELIB va votar en contra, i el sector
econòmic representat a través de la CAEB el que va fer va ser
abstenir-se. Tot l’altre sector econòmic representat va votar
a favor, perquè també hi es. 

I res més, agrair a la resta les intervencions i ja els dic,
estam oberts a respondre qualsevol altra pregunta pels
mecanismes que tenim habitualment.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Una vegada acabat el debat, volem agrair la
presència de la vicepresidenta i consellera d’Innovació,
Recerca i Turisme i dels seus acompanyants.

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