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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, bon dia a tots, senyores i senyors diputats. 

Començam la sessió d’avui i, en primer lloc, us demanaria

si hi ha alguna substitució.

No hi ha substitucions? Tots els diputats són els titulars de

la comissió? Molt bé. 

Compareixença del vicepresident i conseller

d’Innovació, Recerca i Turisme, solAlicitada mitjançant els

escrits RGE núm. 4204/15, presentat pel Govern de les Illes

Balears, per tal d’informar sobre les directrius generals de

l’acció de govern que desenvoluparà en les àrees de

responsabilitat, d’acord amb el programa polític del

Govern; i RGE núm. 4296/15, presentat per tres diputats

membres de la Comissió de Turisme, adscrits al Grup

Parlamentari Popular, per tal d’informar sobre les línies

programàtiques de la seva conselleria pel que fa a turisme.

Començam el debat d’aquesta sessió de turisme amb un

únic punt de l’ordre del dia d’avui que consisteix en la

compareixença solAlicitada... perdonau, la compareixença del

vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme,

solAlicitada mitjançant els escrits RGE núm. 4204/15, presentat

pel Govern de les Illes Balears, per tal d’informar sobre les

directrius generals de l’acció de govern que desenvoluparà en

les àrees de responsabilitat, d’acord amb el programa polític

del Govern; i RGE núm. 4296/15, presentat per tres diputats

membres de la Comissió de Turisme, adscrits al Grup

Parlamentari Popular, per tal d’informar sobre les línies

programàtiques de la seva conselleria pel que fa a turisme.

Assisteix el vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca

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

equip: el Sr. Josep Mallol i Vicens, secretari general,

benvinguts; la Sra. Pilar Carbonell i Raya, directora general de

Turisme, també benvinguda; el Sr. Antoni Sansó i Servera,

assessor tècnic, benvingut; i la Sra. Antònia Ferrà i Ramis, cap

de gabinet, benvinguda.

Té la paraula, idò, el Sr. Vicepresident i conseller

d’Innovació, Recerca i Turisme per tal de fer aquesta exposició

oral, sense limitació de temps. Gràcies.

E L S R . V ICEPRESID EN T  I CO NSELLE R

D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i

Milta):

Molt bé. Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades i

diputats. El motiu de la compareixença, com s’ha explicat, és

presentar el programa d’actuació de la Vicepresidència i

Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme. Em permetran que

no limiti la meva intervenció a un simple i àrida enumeració

d’intencions o de propostes, sinó que les enquadraré dins el

projecte global de l’actual govern de les Illes Balears, i més

concretament pel que fa al projecte de polítiques econòmiques,

i també em centraré, òbviament, especialment, a les de l’àmbit

de Turisme. 

És veritat que com que tenim programada una

compareixença la setmana que ve a la Comissió d’Economia en

aquesta ja ens centrarem més en les polítiques d’Innovació i

Recerca i avui, per tant, em centraré més en les globals

econòmiques i turístiques.

El mandat de les urnes del passat 24 de maig va ser clar, la

ciutadania va demanar un canvi de rumb en el govern d’aquest

país, la nova majoria de canvi, de canvi cap a l’esquerra i cap

al sobiranisme, ha fet possible la conformació d’un govern al

servei de la gent. La responsabilitat és molta i el moment no és

fàcil, el nou govern ha de fer front a una situació d’emergència

social, amb moltes famílies empobrides per la crisi i en un

context en què les suposades millores de les xifres

macroeconòmiques no es tradueixen en millores palpables de

les condicions de vida de la majoria de les persones que viuen

en aquesta terra, situació que no és imputable només als efectes

de la crisi-estafa sinó també a l’autèntic espoli fiscal al qual ens

sotmet l’Estat espanyol.

Només tendrem uns serveis públics dignes quan tenguem un

finançament digne. 

A més de fer front a les necessitats socials més peremptòries

i de complir el nostre compromís de plantar cara a l’Estat per

tal de millorar el nostre finançament i poder garantir uns serveis

públics dignes per a tothom, aquest govern té com a repte

fonamental redefinir el model econòmic del país per tal

d’orientar-lo cap a la sostenibilitat i cap a la creació de llocs de

feina de qualitat i estables. Es tracta de garantir un model

econòmic de futur que permeti a la gent que viu en aquestes

illes i a les generacions que vendran darrere tenir un projecte de

vida digne. 

Aquest esforç de dissenyar un marc ampli d’actuació és

important, massa sovint a la nostra terra s’ha actuat a cop

d’improvisació o directament sense cap tipus d’estratègia a

llarg termini o, el que encara és pitjor, a cop d’interessos

particulars molt concrets. 

Si més no vull deixar clar des de bon principi que no

utilitzaré aquesta compareixença per parlar del passat, no és el

moment de parlar d’herències rebudes, que existeixen, sinó

d’afrontar el futur. Avui és dia de plantejar quin futur volem

per a aquest país per poder actuar correctament en el present.

Les Illes Balears tenim una economia cada cop més

ineficient, hem passat del primer lloc en renda per càpita en els

anys vuitanta, amb 6 milions de turistes, al setè lloc actual, amb

més de 13 milions de turistes. Crec que aquesta dada és bastant

exemplificativa que qualque cosa no ha anat bé durant tots

aquests anys.

Avui, per tant, ens plantejam la viabilitat de l’actual model

de creixement basat en la reproducció de l’actual turisme de

masses i les conseqüències socials, laborals i mediambientals

que aquest model de creixement té a la llarga, cosa que es pot

apreciar en l’aparició d’una tendència a la reducció de les taxes

de creixement de la productivitat del factor de treball i de

capital i també, com deia, per una pèrdua relativa de benestar

econòmic mesurat per l’evolució de la renda per càpita que en

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201504204
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201504296
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els darrers vint anys ha anat perdent posicions relatives amb

relació a la mitjana espanyola i a la mitjana europea.

Per tant, s’ha de constatar un fet, l’augment de turistes no

sempre suposa un augment correlatiu dels ingressos generats

per aquests, sí suposa un augment de l’output de despeses que

comporten amb una pèrdua de la nostra qualitat ambiental i del

nostre benestar econòmic, com també -convé apuntar-ho- una

pitjor atenció i satisfacció per als propis turistes.

El primer gran problema que detectam en el nostre model

econòmic en general i turístic en particular és l’excessiva

dependència global del turisme de masses i els efectes negatius

derivats de la congestió i de la saturació, tant per als residents

com per als mateixos visitants.

No és, per tant, un model sostenible perquè ni és eficient

des del punt de vista productiu ni de la preservació del medi

ambient, ni és just ni equitatiu a l’hora de redistribuir les

rendes. És a dir, que amb el model actual mentre uns hi

guanyen molt, la gran majoria hi surt perdent.

Podem afirmar que la de les Illes Balears, per tant, és una

economia molt injusta. El funcionament actual du tan sols a

l’increment de la desigualtat, a la degradació de drets socials i

a la pèrdua de qualitat de la democràcia. Tenim, a pesar de ser

una comunitat autònoma teòricament rica, tenim taxes properes

al 20% d’aturats; quasi un 9% de llars amb tots els seus

membres en atur; un 44% d’atur juvenil, i quasi un 20% d’atur

en persones de més de 55 anys. Totes són dades oficials

mitjanes de l’any 2014. Els nous contractes són la majoria

temporals, precaris i disminueix el nombre d’hores ocupades.

Els salaria han perdut poder adquisitiu, igual que les pensions.

Ha augmentat el nombre d’allò que coneixem com

“treballadors pobres”, i la participació dels assalariats en la

generació del conjunt de la renda regional, la majoria, per tant,

de la població activa ocupada, ha disminuït. A més, aquests

darrers anys s’ha reduït el finançament dels serveis públics i se

n’ha deteriorat la qualitat.

El segon gran problema del nostre model és que els

beneficis de l’activitat econòmica, i especialment de l’activitat

turística, queden en poques mans, i no es genera, per tant, una

prosperitat compartida. 

Davant això, l’objectiu central d’aquest govern ha de ser

aconseguir que les Illes Balears siguin un país sostenible des

del punt de vista mediambiental, econòmic i social. Ha arribat

el moment de definir amb claredat el tipus de model econòmic

que volem. Cada vegada hi ha més sectors de la població que

en són conscients. Des de les institucions i des del conjunt de

la societat civil s’han de posar les bases per definir amb un

ample consens cap on cal orientar el futur.

Aquest govern vol presentar, per tant, al conjunt de la

societat un projecte estratègic per debatre’l i dissenyar-lo

colAlectivament entre tots i totes, les Illes Balears com a illes

europees sostenibles. 

Aquest projecte consisteix a definir el model econòmic,

social i ecològic que pensam que és necessari per a les Illes

Balears, proposar uns eixos d’actuacions permanents,

assenyalar uns objectius concrets i avaluables, crear un

organisme democràtic de seguiment i avaluació i garantir la

informació i la implicació màxima de la ciutadania, tant en el

disseny del model com en la seva progressiva aplicació. 

Es tracta de presentar un projecte de model d’illes pensades

des d’un concepte global de foment d’una economia justa i

sostenible, és a dir, amb una economia pensada per a les

persones i adaptada a la realitat física dels costos i de les

oportunitats de la insularitat; amb uns models de consum més

responsables i justos; garantint les necessitats bàsiques de la

població; establint uns serveis públics bàsics gratuïts,

universals i de qualitat; implementant una fiscalitat justa i

proporcional que pugui garantir la cobertura de les necessitats

públiques, i amb el foment d’unes institucions d’autogovern

democràtiques, descentralitzades, eficients i controlades amb

instruments que possibilitin una gran participació ciutadana.

Les Illes Balears, per la seva trajectòria, ubicació,

coneixement, poden ser un model singular d’arxipèlag-regió, un

país format per quatre illes, solidari amb el planeta, just amb els

seus habitants i amb capacitat sostenible per atendre tots els

visitants que vulguin venir a aquesta terra. Volem presentar un

model de país diferenciat en el context de la Mediterrània,

obert a la colAlaboració internacional i especialment sensible a

intervenir solidàriament en el conjunt de la regió mediterrània,

solidaritat que s’ha de concretar amb fets, hem de demostrar

que som una comunitat acollidora, especialment per a aquells

que més i més urgentment ho necessiten, com és el cas dels

refugiats que en aquests moments fugen de la guerra i cerquen

acollida a Europa i que, evidentment, seran benvinguts a

Mallorca, a Menorca, a Eivissa i a Formentera. 

Volem, en definitiva, un model de país que ens permeti

convertir la crisi en una autèntica oportunitat per millorar la

vida de les persones i per millorar el conjunt del nostre

ecosistema insular, un model que rompi la imatge negativa de

la balearització i aporti una visió positiva de la nostra terra i

que sigui un motiu d’orgull per als ciutadans. 

La redefinició del model econòmic s’ha de basar en els

següents eixos: el primer eix, reactivar la funció del Consell

Econòmic i Social, el CES, i adequar-ne l’estructura a les noves

realitats socials. Sota el paraigües del CES desenvolupar una

xarxa d’estructures de debat sectorial, tan àmplia i participativa

com sigui possible sense excloure cap sector econòmic ni

social. 

En segon lloc, reforçar el paper econòmic de la indústria,

especialment amb les oportunitats que pot generar el full de

ruta del procés de redefinició del model econòmic en el mercat

local i el suport en el treball d’internacionalització de les

empreses. Els objectius seran incrementar el pes de la indústria

en el conjunt del PIB regional, un pes que any rere any ha

baixat, i aturar també el procés, per tant, creixent de

desindustrialització i deslocalització a través d’una política

basada en la promoció del finançament de la innovació i la

millora de la competitivitat del teixit productiu.

El tercer eix serà apostar a fons pel desenvolupament

transversal de l’economia del coneixement i de les tecnologies

innovadores. Els objectius seran incrementar el pes de la



8 TURISME / Núm. 2 / 17 de setembre de 2015 

 

economia del coneixement en el conjunt del PIB insular i

apostar decididament pel seu creixement fent que les polítiques

d’R+D+I siguin una prioritat principal de tot el Govern i de la

societat, que sortim d’aquesta pràcticament darrera posició,

amb el 0,3% del PIB d’innovació, just només per davant de

Ceuta i Melilla, i ocupem el lloc que ens correspondria a nivell

d’Estat espanyol i a nivell de tot Europa a una societat que

pretén ser desenvolupada i sostenible.

En quart lloc, atenció especial a les PIME, a les

microempreses i als treballadors i treballadores autònoms. En

moments de crisi cal procurar ajudar a mantenir el nombre

major de llocs de treball possibles, les PIME, les

microempreses i els treballadors autònoms donen treball,

conformen la majoria de la població ocupada del nostre país,

el nostre teixit econòmic està en el 99% format per aquest

colAlectiu. Cal ajudar-los, per tant, a fer la seva aportació

específica en el nou model de desenvolupament que es pretén

construir. L’objectiu serà aconseguir mantenir el major nombre

possible de llocs de treball, afavorir la capacitat emprenedora

d’aquest sector aportant noves idees, nous dissenys, noves

línies de negoci i també la reconversió activa i sostenible de la

nostra economia en aquest aspecte.

El cinquè eix serà el suport a l’economia social i solidària,

els valors que aporta aquest tipus d’economia són una base per

ajudar a orientar el conjunt del nou model que es pretén

desenvolupar. L’economia social és un model de

desenvolupament que prioritza primer les persones i després els

beneficis. Els objectius, per tant, són fomentar el

desenvolupament d’aquest tipus d’economia i incrementar el

reconeixement social de la seva funció.

Finalment, el sisè eix és fer del turisme una font de

prosperitat compartida. Aconseguir que la majoria de la

població participi activament dels beneficis del turisme, crear

un model turístic basat en un model integral de sostenibilitat,

fer-ho a partir del diàleg amb el conjunt del sector turístic i

promovent mesures actives des de l’administració i fer-lo

extensiu a la resta de la societat. Algunes de les accions que

desenvoluparem al llarg d’aquesta legislatura en aquest eix

seran: disminuir els impactes ambientals, donar suport a un

turisme que fomenti la qualitat de l’oferta, fomentar noves vetes

de mercat d’activitat turística sostenible, sigui el turisme

patrimonial, cultural, gastronòmic, esportiu, etc.; promoure el

turisme entre illes creant un producte propi afavoridor d’una

desestacionalització resilient: crear sinèrgies entre el turisme i

la resta de sectors econòmics, aquí el camp és amplíssim, per

exemple, promocionar el producte local a través del sector

turístic; afavorir la reconversió de l’oferta existent; promoure

incentius en els establiments que allarguin la temporada;

afavorir accions coordinades de tots els sectors implicats per

reduir l’estacionalitat de les temporades turístiques; afavorir el

treball coordinat del sector públic i privat dins les zones

turístiques; promoure una vertadera responsabilitat social a les

grans empreses turístiques, dialogant-hi, sobre com fer un ús

socialment responsable i de retorn al territori d’una part dels

seus excedents.

Igualment, elaborar, o reformar la Llei de turisme amb el

màxim consens possible, una llei que reguli el tot inclòs, els

lloguers turístics, que atengui les noves demandes turístiques

que utilitzen les TIC, que garanteixi els processos de

reconversió hotelera, que vinculi la qualitat turística amb la

qualitat de l’ocupació laboral, que rebutgi les propostes

d’externalització de serveis a l’hoteleria i que ofereixi seguretat

jurídica i garanteixi la protecció del territori, ni un pam més

construït en sòl rústic en aquesta terra.

Reforçar la inspecció de turisme, encara que sembli mal de

creure a dia d’avui no tenim un pla d’inspecció en aquesta

terra, per tant, un dels nostres objectius és també elaborar

aquest pla d’inspecció. I implantar un impost de reinversió

orientat a millorar la qualitat i la sostenibilitat del producte

turístic i la nostra competitivitat com a destinació de primer

ordre.

He dit just començar la meva intervenció que no em volia

limitar a fer una llista d’actuacions, que pretenia emmarcar-ho

en un projecte el més ampli possible i és que, ara per ara, estic

convençut que un acord ampli de quin ha de ser el futur

econòmic d’aquest país no només és possible, perquè antigues

visions contraposades s’han anat apropant, sinó que, a més a

més, és absolutament necessari.

Quan de vegades les postures proteccionistes han estat

acusades d’anar contra el turisme en realitat es criticava la

defensa del medi ambient i el rebuig a una urbanització

descontrolada.

Hi ha, en aquests moments, algú que posi en dubte la

necessitat de preservar el nostre territori i el nostre paisatge? Hi

ha algú que negui que aquesta preservació és necessària, que és

un dels principals valors afegits del nostre producte turístic?

Algú defensaria, ara per ara, que el nostre producte turístic

milloraria amb la urbanització de la platja d’Es Trenc, de Sa

Punta de N’Amer o de Cala En Turqueta?

I és que la majoria de ciutadans i ciutadanes d’aquesta terra

tenen ja molt clar que la preservació del nostre medi ambient,

del nostre paisatge, del nostre territori és necessària

precisament per mantenir la nostra oferta turística.

Vet aquí, aleshores, el punt de trobada. Allò que des de fa

dècades defensava la meva formació i la cultura política de la

qual és hereva, ara és -n’estic convençut- un punt de trobada.

Si més no per a aquelles persones i entitats que fan del

raonament, de l’anàlisi, de les expectatives de futur la seva guia

d’actuació.

Veure el Camí de Cavalls de Menorca convertit en un

enorme incentiu turístic publicitat pels mateixos que feren tot

el possible perquè no fos de domini públic no deixa de ser

irònic, però més enllà de la ironia, és per a molts una

satisfacció. 

Perquè una cosa hem de tenir ben clara, o apostam

decididament per la qualitat o ens veurem abocats al retrocés,

un retrocés que sens dubte afectaria tota la societat. 

L’actual govern està absolutament compromès amb la tasca

de millorar la qualitat del nostre producte turístic. Volem

assolir un nivell d’excelAlència. Volem situar Mallorca,

Menorca, Eivissa i Formentera com les millors destinacions
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turístiques d’Europa, com les illes capaces d’oferir les millors

experiències turístiques als nostres visitants. 

I dic això ben conscient de les oportunitats perdudes, de les

decepcions, la fallida que en el seu moment hi va haver a la

Platja de Palma, en seria un bon exemple; ben conscient dels

múltiples canvis de normativa que han generat confusió, però

tota la nostra actuació sempre estarà emmarcada en l’objectiu

final, la millora del nostre model econòmic i del nostre model

turístic; un model que no entri en confrontació amb la

sostenibilitat mediambiental, sinó que s’hi suporti, que demandi

professionals preparats i que això suposi treballadors en

òptimes condicions laborals, un model turístic que visqui

immergit a la societat de les nostres illes que n’estableixi

sinèrgies de colAlaboració.

I sens dubte, una cosa vull deixar ben clara, per tirar

endavant aquestes mesures cal la colAlaboració de tothom, des

dels empresaris del sector turístic als municipis, des de les

entitats culturals als consells insulars. I és que no n’hi ha prou

a millorar el que tenim, cal també incrementar les nostres

possibilitats, és a dir, esforçar-nos en ampliar el nostre atractiu

turístic. I és aquí on el valor afegit que suposa el medi ambient

i el paisatge del nostre país torna a fer notar la seva

importància.

Així també la nostra oferta cultura, gastronòmica, lúdica ha

de ser a l’abast dels nostres visitants i hi ha de ser pels que

venen a la temporada alta i hi hauria de ser per als que vulguin

venir els mesos d’hivern. I arribam aleshores a un altre punt

clau, l’excessiva estacionalitat, més acusada encara a Eivissa,

Formentera i Menorca; el fet que el gruix de l’arribada de

visitants a les nostres illes es concentri només en els mesos

d’estiu continua essent un dels problemes del nostre model.

El repte no és senzill, cal l’acció coordinada de tot el

Govern i de tota la societat, perquè, no ho oblidem, un dels

punts fonamentals per trencar aquesta cotilla del turisme,

només estacional, és aconseguir un transport aeri suficient,

adequat i a l’abast de la majoria. En aquest línia, tenint en

compte que no totes les illes tenen el mateix nivell de

problemàtica, el cas de Menorca seria sagnant, la nostra

intenció és aconseguir vols suficients i un preu raonable durant

tot l’any i no només a l’estiu. I, per descomptat, aconseguir la

cogestió aeroportuària, hem de poder des d’aquí sobre els

nostres aeroports, no pot ser que no tinguem cap tipus de

decisió sobre la principal infraestructura econòmica del país,

que són els aeroports de Palma, Menorca i Eivissa.

Tots els esforços de renovació, en tot cas, seran de bades si

no som capaços de millorar també la nostra promoció, la

promoció turística és cabdal, cal que sigui diversificada,

intensiva i centrada en els sectors socials concrets susceptibles

d’estar interessats a visitar-nos. Una promoció turística

genèrica, feta a l’engròs, només del sol i platja, es mostra

absolutament ineficaç; cal aprofitar les noves tecnologies; cal

usar noves tècniques perquè la despesa en promoció turística

tengui la major rendibilitat possible. I és que no n’hi ha prou en

donar a conèixer les Illes Balears, cal donar a conèixer el que

Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera tenen d’específic, de

diferent d’altres destinacions turístiques d’arreu del món.

I perquè això sigui possible estic convençut que la

transferència efectiva de les competències en promoció turística

als consells insulars, no tan sols és un compromís d’aquest

govern i un mandat estatutari, és una necessitat perquè la

promoció turística sigui veritablement eficaç. Reafirm, per tant,

aquest compromís de transferir als consells insulars la

competència en promoció turística i per això ja hem començat

els contactes amb els consells insulars respectius.

Al llarg de la meva intervenció fins ara he exposat el nostre

programa pel que fa a política turística i econòmica, però

arribam a un punt fonamental i és que per assolir el que és

necessari ens cal també un pressupost suficient, hem arribat,

per tant, al punt més important, el finançament de tot això que

hem dit. No entraré en detall sobre l’espoli fiscal que pateix el

nostre arxipèlag i que provoca que siguem a cua estatal en

serveis públics. No assenyalaré tot el que es podria dur a terme

si l’Estat ens donàs, simplement, allò que ens correspon i que

no hem estat capaços d’aconseguir fins ara.

No entrem en més detalls i parlem del pressupost que cal

per millorar el nostre producte turístic, parlem aleshores de

l’impost turístic que aquest govern té com a un dels seus

objectius programàtics; un objectiu que respon a un compromís

electoral inequívoc i que volem que sigui des del màxim acord

possible, tal i com també assenyales els acords pel canvi que

varen signar les distintes formacions que donam suport al

Govern. En això estam, treballarem per instaurar aquest impost

des del màxim debat possible, debat que ja hem començat a fer,

debat social en els mitjans de comunicació amb els distints

sectors implicats, i a pesar de les discrepàncies amb aquells que

s’hi oposen, amb un punt de trobada, la necessitat de millorar

la nostra oferta turística i el nostre territori.

Un impost turístic que avui per avui és ja una realitat a

molts d’indrets del món, especialment a bona part d’Europa,

dels Estats Units al Marroc, de Berlín a Barcelona, de

Copenhaguen a Cracòvia, sense que hagi tengut cap mena

d’efecte negatiu mínimament ressenyable, en tot cas, el

contrari, a Catalunya, des del l’entrada en vigor d’aquest

impost l’any 2012, ha pujat un 20% el nombre de visitants. Les

persones que ens visiten ens ajudaran a preservar aquest

paradís que és el nostre arxipèlag i en seran conscients i aquesta

consciència millorarà el seu compromís amb les nostres illes i

farà que valorin encara més la seva experiència turística.

Per fer això possible, les línies fonamentals, no úniques,

però sí fonamentals, que dirigiran les inversions que

s’executaran amb el que es recapti amb el nou impost turístic,

entre d’altres, poden ser les següents: reinversió en la millora

de les zones turístiques; preservació i recuperació del medi

ambient i del paisatge; recuperació i valoració del patrimoni

històric, artístic i cultural i polítiques d’innovació. Aquestes

línies garantiran que l’impost turístic reverteixin la millora del

producte i l’increment de la competitivitat del sector.

Estic convençut, per altra banda, que en aquest país tenim

un sector turístic suficientment sòlid, una oferta prou atractiva

i una professionalitat prou demostrada com per pensar que allò

que ha estat un èxit a altres llocs, aquí també ho serà. Pensar

que a Balears ens resultaria perjudicial és demostrar una

explicable manca de confiança en el producte turístic d’aquesta
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terra. Per la meva part, jo sí tenc absoluta confiança en la

fortalesa del nostre sector turístic i estic convençut que una

bona part del sector és conscient de la necessitat i de la

conveniència d’instaurar un import turístic per reinvertir en

producte. En tot cas, el que em preocupa més són les

distorsions de la realitat que sovint alguna força política intenta

instrumentalitzar.

Aquest impost és necessari i el durem a terme, amb l’ajut

del Govern de l’Estat o sense, el durem a terme el 2016,

perquè, com he dit, és absolutament necessari, perquè és un

dels camins que ens permetrà a la llarga millorar la nostra

competitivitat i perquè és una demanda social de la majoria

ciutadana que ha fet possible el canvi polític en aquest país.

Voldria acabar amb una reflexió final, tots desitjam diàleg

i consens, la gent ho reclama i el nostre país també necessita

amb urgència un govern que governi pensant en tota la

ciutadania, en això estam; en aquesta Vicepresidència, aquesta

conselleria, qui els parla aposta decididament per un turisme

sostenible i de qualitat com a palanca de progrés d’un país

modern, just i innovador. Aquest és el meu compromís.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Procedeix en aquests

moments la suspensió de la sessió per un temps de 45 minuts,

per tal que els grups parlamentari puguin preparar les seves

observacions o preguntes, a no ser que decideixin no fer ús

d’aquests 45 minuts i continuar amb la sessió.

Entenc que tots, per unanimitat, decidim continuar, és així?

Molt bé. Gràcies.

Idò, en aquest cas, començam pel Grup Popular i té la

paraula el Sr. Gijón per un temps de deu minuts.

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Gracias, Sra. Presidenta. Gracias, Sr. Vicepresidente y a

todo su equipo. Para que no haya dudas respecto a nuestra

postura, empezaré por lo último que usted ha comentado, desde

el Grupo Parlamentari Popular estamos en contra de la

aplicación de cualquier tasa turística, impuesto turístico, así

como de la moratoria o de la restricción de cualquier tipo que

se quiera imponer bien sea a la llegada de turistas, de manera

tradicional, o bien a la llegada de turistas de cruceros.

Dicho esto, me llama la atención que usted diga que ya se

ha reunido con todos los sectores que quiere que sea en este

tema concreto, una cuestión de consenso, pero, curiosamente,

con el Partido Popular no se ha sentado, no sé si con el resto de

grupos sí, pero mal empezamos. En cualquier caso, le diré que

esta comparecencia, que pretendía ser una comparecencia para

hablar de temas estrictamente turísticos, yo diría que tres

cuartas partes han sido una comparecencia que bien podría

haber realizado en cualquier otro foro de defensa de un modelo

que ustedes quieren, pero que no es exactamente el turístico.

Ha hablado del cambio de rumbo que marcaron las elecciones

de 2015, ha hablado de emergencia social, vuelve a hablar de

expolio fiscal, de redefinir el modelo económico del país, de

buscar un proyecto de vida digna, de que la economía es

ineficiente, el turismo de masas no es bueno, más turistas no

significa mayores ingresos, no es un modelo sostenible.

Sr. Barceló, yo, lo siento, pero es verdad que hay un grupo

de diputados que son nuevos en esta cámara, pero usted,

precisamente, no lo es, ni su partido, y lo que ustedes están

promoviendo hoy ya lo pusieron en marcha o ya lo han

intentado y la verdad es que no ha funcionado. Y no ha

funcionado porque, desde mi punto de vista, no llegan a

entender cómo funciona la economía, quieren intervenir en la

economía pero no saben, porque nunca han sido parte activa de

la economía. Y eso es un problema, porque cada vez que

hacemos experimentos en un sector que es vital precisamente

para estas islas, pues, cuando no sale bien, lo pagan todos.

Usted dice que quieren que el peso del sector turístico llegue a

más personas, cuando ya es un porcentaje bastante elevado.

Es difícil estar en contra cuando usted plantea temas

genéricos, querer un modelo económico más ecológico, ¿quién

puede estar en contra? Ya le digo yo que el Partido Popular no

está en contra de un modelo económico más ecológico, siempre

y cuando ese modelo ecológico no impida que se desarrolle de

verdad la actividad. Un modelo social y más justo, por supuesto

que estamos de acuerdo con un modelo económico, social y

más justo, ¿quién puede estar en contra de eso? Lo que pasa

que cuando eso se implanta, cuando eso se implementa suele

crear bastantes deficiencias. Servicios públicos gratuitos y

universales, por supuesto, los que hay, claro que estamos de

acuerdo, de hecho han estado funcionando.

Hablan de la gran participación ciudadana, pero insisto,

cuando hablan de la participación ciudadana luego llega la hora

de la verdad y se olvidan de una parte muy importante, que es

el Partido Popular.

Me llama la atención que cuando habla de los ejes que van

a primar en su conselleria el primero es reactivar el CES; bien,

pues, enhorabuena, si eso considera que es un eje prioritario

para que mejore el turismo, pues ojalá sea así, quiero intentar

también transmitirle que no se trata de decir el no por el no, es

decir, si ustedes consideran que esto puede ser positivo, bien,

no sé hasta qué punto eso va a influir realmente, pero, bueno,

al final también, como en todo, hay que dar tiempo y ver si lo

que ustedes están proponiendo es bueno o no.

El debate sectorial, bien, reforzar el papel de la industria,

aquí me llama la atención, porque es que en su manera de

pensar la economía piensan que interviniendo pueden mejorar

sectores y la realidad es bastante tozuda y se puede animar, se

pueden dar facilidades, se puede incentivar, pero la realidad es

que si el sector industrial tiene que potenciarse será porque los

productos que se ofrecen y los clientes que los tienen que

comprar consideran que esos productos merecen la pena por

encima de otros. Por tanto, ese intento de intervenir en la

industria para quitarle peso al turismo, sin saber muy bien

cómo se va a intervenir en la industria, pues yo, como mínimo,

sería prudente.
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El desarrollo transversal de la economía y la innovación,

enhorabuena, si lo consigue aquí tendrá al Partido Popular para

apoyarlo.

El apoyo a las PIME, pero sabe lo que les pasa a las PIME,

que lo que necesitan más que apoyo es que la administración no

les ahogue, es eliminar burocracia, es mejorar la facilidad para

que se puedan realizar las inversiones. Porque insisto, quien

sabe de inversiones no somos los políticos, son los empresarios

y son los que apuestan su patrimonio y son los que saben

realmente si un producto funciona o no funciona.

Economía social y solidaria, ya le digo, por supuesto que

economía social y solidaria.

Hacer del turismo una fuente de prosperidad. Yo creo que

el turismo ya es una fuente de prosperidad. Evidentemente,

todo es mejorable, y evidentmente usted habla de la

temporalidad y por supuesto que la temporalidad hay que

mejorarla, pero llevamos muchísimos años hablando de

temporalidad, muchísimos años hablando de estacionalidad. Y

le vuelvo a insistir, porque si no parecerá que usted es nuevo,

y usted no es nuevo, usted ha formado parte de gobiernos

anteriores en los cuales han trabajado, bueno, su formación, y

usted ha estado en gobiernos, no en Govern balear,pero usted

ha estado formando parte de equipos en los cuales han puesto

en marcha, con la misma seguridad y con la misma ilusión, y

esto es bueno, pero que luego no han dado sus frutos.

Disminuir el impacto ambiental, el turismo patrimonial y

cultural, el turismo entre las islas, una llamada de atención,

usted quiere mejorar el turismo entre las islas pero al mismo

tiempo está hablando de colocar o de imponer o de poner en

funcionamiento un impuesto que, curiosamente, también lo van

a tener que pagar los residentes para ir a las otras islas, porque

de otra manera la Unión Europea también le diría que por qué

los residentes no van a pagar ese impuesto. Por tanto, yo creo

que no es una buena manera de facilitar el turismo entre las

islas.

Vuelve a hablar de la mejora de la estacionalidad, de

coordinar las áreas, de permitir la reconversión. Mire, para

permitir la reconversión en esta última legislatura usted sabe

que ha habido un número muy importante de hoteles que han

aumentado la categoría, es cierto que en los primeros años y

teniendo en cuenta como funciona la manera de contratar en

estas islas, el efecto inmediato no se nota en cuanto al aumento

de precios, pero es evidente, y usted lo sabe, porque se ha

sentado con los sectores implicados que a medio y largo plazo

va a mejorar de manera indiscutible el tipo de cliente que viene

aquí; que, al final, lo que nos interesa de este tipo de cliente es

que gaste más, porque, es cierto, no mayores turistas suponen

un ingreso medio mayor. Pero para permitir esas

reconversiones es fundamental la seguridad jurídica y el

empresario tiene que saber a qué se atiene cuando tiene que

hacer esas inversiones, y algo tendrá o algo habrá hecho bien

el anterior gobierno cuando en estos últimos años se han hecho

más inversiones que en los últimos diez años anteriores.

Usted habla de reformar la Ley de turismo y habla de que

tiene que regular el todo incluido, de que hay que regular el

alquiler vacacional, de que hay que dar seguridad jurídica. Yo

le recuerdo, usted lo sabe perfectamente, que en la ley ya se

regula el todo incluido, se regula el alquiler vacacional y

evidentemente da seguridad jurídica. A nosotros nos gustaría

formar parte de esa modificación que usted quiere hacer, que

no sabemos muy bien en qué se va a basar. Me hubiera gustado

o me gustaría que en su siguiente turno pueda explicar

realmente qué es lo que quieren del todo incluido, porque no es

tan fácil de regular.

¿Cómo van a regular el alquiler vacacional, porque es

fundamental la regulación del alquiler vacacional? Ustedes

están hablando de..., -por cierto me llama la atención que ahora

ya es impuesto turístico, ya no se llama ecotasa-, ustedes

quieren hablar de la implantación de este impuesto turístico,

pero la primera cuestión que tenemos que resolver es quién va

a cobrarla, porque usted sabe perfectamente que el 60% del

alojamiento que se produce en estas islas es en hoteles, pero el

40% ya no se está produciendo en hoteles, por tanto se podría

dar una situación muy curiosa y es que una familia de turistas

que se fuera a un hotel, en Alcúdia, por ejemplo, una semana,

tuvieran que pagar su impuesto durante esos siete días, a razón

de 2 o 3 euros diarios, y curiosamente una misma familia o esa

misma familia alquilando un chalet en Andratx no la tendría

que pagar, aunque estuviera 25 días. O se podría dar el caso de

que una familia que se alojara en un hotel y que no hiciera uso,

por ejemplo, de un alquiler de vehículos, o que no hiciera uso

de un alquiler de embarcación o que, simplemente, se dedicara

a estar los siete días dentro del hotel en ese régimen de todo

incluido, por tanto con muy poco uso digamos de los servicios

y del impacto de la huella ecológica, como ustedes quieran

llamarle, pagaría ese impuesto y sin embargo esa misma

familia, yéndose a un alquiler vacacional, alquilando un

vehículo y quedándose 15 días dando vueltas por cualquiera de

las islas o alquilando un barco por cualquiera de las islas, con

el consumo y con la huella ecológica, no pagaría el impuesto.

Por tanto, creo que también es importante aclarar esos temas.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Gijón, han passat els deu minuts. Vagi acabant, per

favor.

EL SR GIJÓN I CARRASCO:

Sí, gracias. En el tema de apostar por la calidad siempre nos

va a tener a su lado, evidentemente; sí nos gustaría, para poder

estar a su lado, que nos llame, yo me ofrezco a estar las veces

que sean necesarias. En el trabajo de la estacionalidad, por

supuesto, pero ojo, no confundamos la estacionalidad y no

simplifiquemos el problema de la estacionalidad única y

exclusivamente con la calidad en los vuelos, le recuerdo que a

día de hoy hay compañías que están viniendo en invierno, de

manera regular, y vienen con plazas vacías. Por tanto..., y no es

una cuestión de precio, hay que mejorar el producto. Por tanto

tendremos que trabajar en esa mejora del producto.

Y luego la transferencia de las competencias a los consells

insulares es un tema fundamental en estos..., en el período que

usted va a tener la responsabilidad. Ha hablado de la

transferencia en promoción turística, me imagino que en algún

momento también los consells insulares, ya el de Ibiza lo tiene,
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pero el resto las competencias en materia de ordenación,

creemos que ahí habrá algo que decir. 

Y luego simplemente ya para finalizar me gustaría desde el

Grupo Parlamentario Popular darle la enhorabuena en cuanto

al nombramiento de los altos cargos que forman parte de su

área porque, más allá de que podamos estar de acuerdo o no o

de que podamos valorar su trabajo, que eso será más adelante,

sí consideramos que tienen la cualificación y la experiencia

necesarias para realizar esta tarea, que es importante, y eso es

siempre de agradecer.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gijón. És el torn de paraula, ara, del Grup

Parlamentari Podem Illes Balears, i té la paraula el Sr. Aguilera

per un temps de deu minuts.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies,

vicepresident, i al seu equip que avui ens acompanya.

Justament vostè ha dit moltíssimes coses, i em sembla que des

del nostre grup parlamentari tantíssimes coincidències que

sembla ser que el Grup Parlamentari Popular no recorda que la

ciutadania ha decidit crear noves formes polítiques, nous grups

polítics, i aquí estam i la ciutadania ha parlat, i justament a la

meva introducció em permetrà un parell de minuts per intentar

llegir directament el que tenim al nostre programa sobre el

model turístic que volem.

“Podem aposta per un model turístic que inclogui la

innovació, la sostenibilitat social, cultural i mediambiental,

compromès amb la realitat social, que contribueixi a la

desestacionalització de l’activitat turística. El nostre objectiu no

és atreure més turistes, sinó atreure una demanda de major

valor, generadora de més i millor ocupació a major estabilitat

i amb l’ambició de convertir-nos en una destinació sostenible.

Això suposarà elevar la rendibilitat socioeconòmica, (...)

d’ingressos, recursos, (...) administracions públiques i

generació d’ocupació estable, amb un major grau de

compromís amb l’entorn i adaptat a un nou tipus de turisme. El

nou model turístic ha de desenvolupar-se sota una societat

cohesionada i qualificada, un nou sistema de relacions laborals

basades en el respecte, la responsabilitat de treballadors i

empreses, i l’objectiu comú de crear i distribuir de forma

igualitària la riquesa creada. Això exigeix concertar un acord

social que encari amb nous valors socials els grans canvis que

ens esperen.”

Em sembla que amb aquesta petita introducció es diuen

moltes coses. Directament li faré unes quantes preguntes i

segurament estigui molt en contra amb el Grup Popular, i els

mitjans de comunicació cada setmana ens recorden que batem

rècords de turistes, i aquí porto diversos titulars. Diario de

Mallorca: “Récord de turistas, euros y precariedad. El

aeropuerto de Ibiza registra en julio un nuevo récord con un

4,6 más de pasajeros. Baleares es la región con el precio de

hotel más alto por noche”..., i així podríem tenir una relació

infinita sobre determinades qüestions de turisme. La meva

pregunta és concreta: davant d’aquest límit, d’aquest

overbooking que ara comentaré, considera que es pot posar un

límit a les places hoteleres? Com estava comentant, davant una

sobresaturació en temporada alta en algunes illes com és el cas

d’Eivissa i Formentera -jo sóc d’Eivissa i vostè ho ha comentat-

quines mesures des de la conselleria, juntament amb altres

conselleries, posaran en marxa per minimitzar l’ús intensiu del

territori, de l’aigua, etc.? Estam veient, i nosaltres des del Grup

Parlamentari Podem hem aconseguit que juntament demà el

Govern tingui o..., perdó, el decret de sequera per a Eivissa. Per

tant unes illes sobreexplotades, amb precarietat laboral,

esgotament de recursos, destrucció del territori, no és un model

turístic que volem. Per tant està clar que és insostenible, com

vostè ha comentat.

També li demanaria, i això també ho vaig recordar a la

consellera de Pressupostos i Hisenda, que va ser aquí aquesta

setmana, la idiosincràsia de la resta de les Illes. Vostè ho

coneix perfectament -avui no hi ha Sílvia, jo estic per Eivissa,

gent de Menorca- les diferències que tenim en cada illa, i per

tant moltes vegades aquest pensament mallorquí únic a l’hora

de (...) illes, a l’hora de fer plans, etc., etc., etc. Per favor,

tinguin present, a l’hora de reunir-nos, de treballar

conjuntament, la resta d’illes, per favor.

Canviant de tema, concretament, una notícia que vostè sap

perfectament, el tema de l’IMSERSO; ho hem vist aquests dies,

justament, i vostè ha fet ja les declaracions oportunes. Moltes

vegades el dia a dia ens supera, i aquesta és la notícia:

“Mallorca -llegeixo textualment- Mallorca perderá 200.000

pernoctaciones por el retraso del programa del IMSERSO.

Comisiones Obreras pide una solución a la adjudicación del

IMSERSO para no afectar al sector”, i vostè, “Barceló pide

una reunión urgente en Madrid para resolver la adjudicación

de los viajes del IMSERSO”. Podria explicar-nos el motiu

d’això?, i què pensa fer des del Govern al respecte?

El tercer punt, i també molt important, i jo penso que

tindrem un debat molt interessant i realment és una necessitat,

és el lloguer de vacances. La pregunta és molt clara: quines

mesures pensa prendre per regular el lloguer de vacances i

quines diferències hi haurà en aquesta regulació segons les

diferents zones i fins i tot les diferents illes?

Un altre punt, el quart, vostè també ha fet referència sobre

el tot inclòs, i també li faig la pregunta pertinent: quines

mesures adoptarà el Govern per regular el tot inclòs, per cercar

una oferta turística de qualitat que, com vostè sap perfectament,

està recollit en acords pel canvi que hem firmat la nostra

formació. 

Un cinquè punt que també per a nosaltres és molt important,

des d’Eivissa ho reclamem: pot informar-nos exactament de

com està la situació respecte dels consells d’Eivissa i

Formentera en el traspàs de la promoció turística? Des

d’Eivissa el PP la va acceptar fa molt poc temps i sabem

perfectament les persones que vivim allí que no estan ben

dotades; reclamem una justa compensació i adjudicació. I en el

cas de Formentera sap perfectament que és un tema que tindrà

molta feina a fer al respecte, que no té ara mateix les

competències, com la resta..., Menorca, no? I a més a més li

recordo que està a acords pel canvi.
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L’impost turístic. Se n’ha parlat molt i penso que

directament hi ha una única pregunta, perquè això segurament

que des de la nostra força política farem aportacions i en

parlarem. Hi ha alguna possibilitat que aquesta llei sobre

l’impost turístic pugui ser avançada al calendari previst?

També vostè ha fet referència a l’actual llei turística que hi

haurà també, o demanem des del nostre grup parlamentari, una

modificació. La pregunta és si podria avançar quan té

calendaritzada el Govern aquesta modificació.

Vuitè punt, i no per ser pràcticament l’últim no és menys

important, i vostè hi ha fet referència, el tema d’innovació,

investigació, recerca i innovació. Vostè ha fet referència al

0,3% del PIB que s’hi dedica actualment, si no ho he entès

malament, i la pregunta és quin objectiu pressupostari té previst

el Govern invertir en innovació; si ho sap ho podria quantificar.

I ja per acabar, des de la nostra formació està clar que hi ha

moltes coincidències i que volem treballar conjuntament, i que

sempre ens tindrà al seu costat quan puguem treballar i arribar

a acords; quan aquests acords que hem firmat o aquestes

propostes que pensem que per a la ciutadania són importants no

siguin escoltats, idò sincerament nosaltres li ho recordarem i

treballarem per millorar aquesta societat i la vida, i

concretament el sector turístic.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Aguilera. Correspon ara el torn del Grup

Parlamentari MÉS per Mallorca, i té la paraula el Sr. Reus per

un temps de deu minuts. 

EL SR. REUS I DARDER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, conseller,

per la seva exposició. 

Evidentment estam totalment d’acord amb tot el que ha

exposat i compartim, com sap, la visió i el model. S’està parlant

molt darrerament, aquests darrers estius, sobretot, del tema de

la saturació que es pateix els mesos d’estiu, recordava el

company de Podem alguns titulars, del nombre rècord de

turistes, de l’impacte que això suposa, però també aquests anys

darrers no hem viscut només un augment de la pressió, diguem,

ambiental sobre els recursos, sinó també i amb més força

d’ençà de l’any 2008, amb el començament de la crisi i amb les

reformes laborals que hi ha hagut, també una certa

precarització laboral dins el sector, o el sector ha intentat,

aprofitant evidentment les eines legals que li han anat donant

les successives reformes laborals, de qualque manera estrènyer

més el personal, intentar passar amb manco, i crec que un dels

reptes, com deia el conseller, un dels reptes que tendrà aquesta

conselleria, i crec que no serà gens fàcil, és crear un model

turístic sostenible a tots els nivells, sostenible a nivell

mediambiental, sostenible també a nivell social; sostenible a

nivell mediambiental amb la protecció del sòl rústic i amb el

consum de recursos que genera el producte turístic, i també

sostenible a nivell social amb la generació d’una vertadera

prosperitat compartida.

És una reflexió difícil el tema de si limitar o no el nombre

de turistes, i si el turisme de qualitat està clar que genera més

ocupació. I el tema de la regulació, també, dels nous lloguers

turístics, que també suposen un impacte també ambiental més

gros. Estic d’acord amb una reflexió que ha fet el Sr. Gijón, en

moltes altres coses no hi estic d’acord, però sí amb la reflexió

que ha fet respecte d’uns turistes que lloguen un xalet a

Andratx i l’impacte que genera aquest turisme també s’ha de

tenir en compte que és molt més elevat, i desgraciadament el

Partit Popular aquesta legislatura darrera totes les mesures

urbanístiques que ha anat prenent han anat a fomentar

precisament que el sòl rústic estigui ple de casetes que es

lloguen amb piscina, amb l’impacte que això suposa; que

quatre turistes venguin a Mallorca, estiguin a un xaletet amb

piscina, evidentment té un impacte, generen més recursos però

també té un impacte mediambiental molt més gros. Estic

parlant de la Llei del sòl amb l’amnistia urbanística, estic

parlant de la Llei d’agricultura, estic parlant també de la Llei de

turisme. Per tant entenc que és una reflexió difícil que s’ha de

fer, que compartim que s’ha de fer des de tota la societat i amb

un debat obert, però és una reflexió difícil la de com conjugar

la protecció del territori, com conjugar el nombre de turistes, el

tema dels habitatges de vacances.

Després un parell de temes més concrets. Ha parlat..., bé,

s’ha parlat del tot inclòs per part del Partit Popular, que el tot

inclòs ja està regulat; bé, la regulació que existeix actualment

del tot inclòs és que els turistes no poden treure begudes ni

menjar fora de l’establiment, això és l’única regulació que hi ha

del tot inclòs, al marge d’aquests plans de qualitat que han de

realitzar tots els establiments i que dins aquest pla de qualitat,

que hi ha una sèrie d’apartats, el tot inclòs té un apartat més. La

regulació del tot inclòs es limita a això; evidentment animam el

conseller de Turisme a fer una reflexió més profunda sobre el

tot inclòs, incloure una regulació major, però m’ha preocupat

el tema que ha comentat del nombre d’inspectors, que era molt

petit i que no hi havia un pla d’inspecció. M’agradaria que

pogués aprofundir sobre aquest tema, sobre quina capacitat té

actualment la conselleria, quin és el nombre d’inspectors, si

podia detallar un poc més aquest aspecte, perquè la percepció

d’aquests darrers anys a una zona..., particularment conec més

a fons la zona turística de la Badia d’Alcúdia i és una de les

zones afectades, diguem, del tot inclòs, i allà la percepció que

hi ha és que fins i tot aqueixa regulació que hi ha, que és no

treure el menjar i les begudes fora de l’establiment, fins i tot

aquesta és difícil que es compleixi perquè és difícil que hi hagi

una inspecció si no hi ha recursos per fer la inspecció.

Després també sabem que la conselleria ha fet una ronda de

contactes amb municipis turístics, ha sortit a la premsa, i ens

agradaria també si el conseller ens pot fer una valoració

d’aqueixa ronda de contactes amb els municipis turístics, a

veure quina és la visió municipal d’aquests temes turístics de

què estam parlant.

Respecte de la Llei turística, m’ha sobtat que el portaveu

del Grup Popular parlàs de seguretat jurídica, quan l’enemic...,

bé, dins l’ordenació, diguem, urbanística existeix una figura

que està completament prohibida que es diu la reserva de

dispensació, i tenim una llei turística que té un apartat, un

article, de dispenses; això és el contrari de la seguretat jurídica,

o sigui, la Llei turística permet que se sobrepassin determinats
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paràmetres, que es pugui eximir de diferents paràmetres

urbanístics en funció d’una decisió que no està molt ben

reglamentada, que és el contrari de com sempre ha funcionat

l’urbanisme, és contrari a les reserves de dispensació en

seguretat jurídica, que vol dir que una persona sap exactament

allò que pot fer, i no que pugui fer més coses en funció de

determinats criteris que són criteris no ben definits.

Aquesta legislatura, ho he esmentat abans, no només la Llei

turística sinó també la Llei del sòl i la Llei d’agricultura han

posat més pressió sobre el sòl rústic, i també ens agradaria

saber quin pla es té en la reforma d’aquesta llei, sobretot en els

aspectes més urbanístics que afecten el sòl rústic. I també una

reflexió: evidentment aqueixa llei turística té aspectes que han

permès una major inversió, però són aspectes que també vull

recordar que són heretats de la llei de l’anterior pacte, de la Llei

Barceló; hi ha aspectes d’aqueixa llei que són heretats d’aquella

primera llei Barceló, que són aspectes que han funcionat però

que almanco el nostre grup considera que aqueixa passada

legislatura es varen dur a l’extrem d’una manera vergonyosa,

posant-se als peus de determinats sectors.

Ha parlat també el conseller de vincular qualitat i ocupació.

A nosaltres ens agradaria saber si es podria de qualque manera

plantejar si existeix un..., el tema de la classificació dels

establiments turístics està emmarcat dins un reglament que es

va aprovar recentment que desenvolupa la llei, i si es podria

vincular de forma més directa, per exemple establir que

s’exigissin unes ràtios de treballadors per a una determinada

classificació, que entenem que seria una forma molt directa

d’evitar aqueixa precarització laboral a què he fet referència al

principi.

Després un altre tema. El turisme, també, de Balears té una

forta dependència sobre els majoristes de viatges, sobre la

contractació en origen, i ens agradaria saber si es tenen dades

d’aqueixa dependència més o manco fins a on arriba, i si és

possible prendre mesures per limitar aqueixa dependència.

I per acabar he de dir que estam totalment a favor de la taxa

de..., aquesta taxa o impost que serveixi per reinvertir en el

turisme, ens sembla adequat a les finalitats que s’han exposat,

i creim que és l’única manera que, de qualque manera, el

turisme contribueixi a palAliar aqueix impacte ambiental que

està generant sobre el nostre territori.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Reus. És el torn del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES, té la paraula el Sr. Melià, per

un temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Vicepresident, li donam la

benvinguda a vostè i al seu equip. Jo, la veritat és que el primer

que li vull dir, Sr. Barceló, és que m’ha semblat, una gran part

del seu discurs, el discurs d’investidura frustrada de la seva

presidència, perquè és clar aquí hem vengut a parlar sobretot de

turisme i vostè ens ha fet un repàs de moltíssimes qüestions -

diguem- alienes al turisme. Està bé, només li volia fer aquest

comentari perquè evidentment vostè ha d’emmarcar el seu

discurs així com cregui convenient i vostè sap que en

determinats temes que vostè ha tocat tenim un acord total, en el

tema del finançament autonòmic, del concert, en el tema de la

gestió dels aeroports coincidim plenament, però no, no... no

entraré ara en aquestes qüestions perquè ja n’hem parlat. 

Sí vull dir que aquí es diu -i vostè és conseller d’Innovació-

que hi ha d’haver una aposta per a innovació, que això és molt

important, que això forma part ..., jo no diria d’un nou model,

diria de la modificació, la reforma del model econòmic de les

Illes Balears, però resulta que un dels seus socis que donen

suport a aquest govern, una aposta clara d’innovació, que és la

facultat de medecina, l’estan boicotejant, ho dic perquè s’ho

haurien de fer mirar, perquè si hi ha més de 25 investigadors,

si hi ha un nínxol de futur en desenvolupament, en R+D + I,

etc., aquesta és la facultat de medecina i tot el que l’envolta i no

puc deixar de remarcar-ho.

També li vull dir que ens ha semblat el seu discurs en

determinats passatges amb un excés de negativitat, el turisme

sembla que no és font de prosperitat, ho pot ser més, però

sembla que no és font de prosperitat, sembla que la promoció

és un desastre, tot i que tenim anys rècords i vénen molts de

turistes, home tampoc un desastre absolut no deu ser,

millorable?, segur, com tota obra humana. 

El model no és sostenible ni és eficient, bé, el model és, ja

dic... segur que reformable i segur que se li han de fer canvis,

ara tampoc no faria una criminalització tan clara d’aquest

model.

Vostès posen molt l’accent a redistribuir la riquesa i està

molt bé redistribuir la riquesa, però també convé posar l’accent

a crear riquesa perquè si no cream riquesa no redistribuirem

cap riquesa, primer la cream, després la redistribuim. Però jo li

vull parlar de qüestions concretes perquè el que m’interessa és

anar al detall i que vostè ens contesti algunes qüestions que per

a nosaltres són capitals i que són eminentment de la seva

competència.

La primera és el tema del lloguer turístic, vostè també sap

perfectament que nosaltres apostam per la regulació d’aquest

lloguer turístic i per una regulació concreta que ens agradaria

que vostè ens la digués perquè deia un portaveu que,

efectivament, moltes de les qüestions que vostè diu que

inclourà a la llei turística ja estan regulades, el problema és que

nosaltres no estam d’acord amb aquesta regulació, però són

dues qüestions diferents.

Nosaltres consideram que s’ha de permetre el lloguer

turístic a habitatges plurifamiliars, és aquest el plantejament del

seu govern? Nosaltres consideram que perquè aquest lloguer

turístic es pugui fer hi ha d’haver una antiguitat de l’edificació

per evitar un efecte especulatiu de noves construccions, és

aquest el seu plantejament?, coincideix?

En el tema de l’ecotaxa, ens agradaria saber quina previsió

d’ingressos tenen, qui prendrà la decisió de la despesa, és a dir,

hi haurà participació dels sectors turístics a l’hora de prendre

les decisions sobre com es gasten els recursos recaptats?, quin
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percentatge es dedicarà pròpiament a turisme?, i han valorat

l’impacte sobre contractes ja firmats si la volen aplicar el

2016?, o l’hauran de pagar els hotelers que ja hagin firmat

aquests contractes?

Tercera qüestió concreta, regulació urbanística, vostè ens ha

dit que faran una nova llei de turisme, supòs que una nova llei

de turisme que no parlarà d’urbanisme i que no parlarà de totes

aquestes qüestions, ho dic perquè aquí va venir el conseller

d’Ordenació del Territori i va dir que la llei de territori que ells

farien inclouria totes les qüestions urbanístiques que estan en

normatives sectorials com la turística. Per tant, supòs que en la

seva llei turística no hi haurà res d’urbanisme, ho deman perquè

no m’ha quedat gens clar, m’ha semblat més bé el contrari.

Vostè diu “ni un pam més a sòl rústic”, m’agradaria que em

concretàs això, això vol dir que no es podrà ampliar ni un

metro quadrat a agroturismes i a hotels rurals?, això vol dir que

nous xalets construïts no podran fer estada turística de

vacances? Vostè ha dit “hem de ser sostenibles, hem de

protegir el paisatge...”, evidentment, amb aquestes afirmacions

tots hi estam d’acord, però després s’han de concretar, i jo li

deman: això vol dir que eliminaran la possibilitat de pujar

altures als hotels, als establiments turístics existents, com

permet actualment la normativa vigent?, i això vol dir que no

es permetran noves places en aquests establiments?, que per

cert vull recordar que a les Illes Balears ja fa molts d’anys que

hi ha una limitació de les places perquè com que juga amb

l’intercanvi de places i aquesta regla de l’intercanvi, bé, crec

que cap grup parlamentari no la posa en dubte, almanco des

d’El Pi no la posam en dubte, és evident que això congela les

places, ho dic perquè aquí ha sortit aquest debat i crec que és

pertinent fer aquest aclariment.

També ha sortit el debat de sobrepassar els paràmetres,

donar aquest plus d’edificabilitat ho va fer -i ho recordava el

Sr. Reus i és important dir-ho- el pacte de progrés, ho dic

perquè també aquí ha semblat que això era una reserva de

dispensació, que per cert no és una reserva de dispensació

tècnicament, però bé, és igual, no entraré tampoc en aquest

debat, però això és una mesura que va fer el pacte de progrés

i que el Partit Popular tal vegada l’ha eixamplada, l’ha

ampliada, però és una mesura que... m’agradaria saber si es

mantindrà, si vostè pensa que hem de continuar permetent que,

amb determinats límits, no sé si el 20% o el 40% o el 30%,

vostè m’ho dirà, amb determinats límits els establiments

turístics puguin continuar fent reconversió i ampliant les

instalAlacions comunes, el pas, menjadors, etc., i que per això

necessitin aquest plus d’edificabilitat.

Ens agradaria saber si vostè té intenció de..., la seva

conselleria té intenció de prohibir les party boats, ahir es va

debatre que això havia d’estar limitat a..., que a les àrees

naturals havia d’estar prohibit, però m’agradaria saber si en

genèric vostè és partidari de prohibir-les.

Veig que no l’apassiona gent el Palau de Congressos,

perquè no n’ha parlat ni una paraula. Ja sé que és un tema que

a vostè no li deu encantar, però bé, se suposa que aquesta és

una infraestructura on ens hem gastat un important contingent

de doblers i estaria bé saber quina funcionalitat veu a aquest

equipament.

Tampoc no ens ha parlat d’aquest complement..., ens ha

parlat del complement del sol i platja, nosaltres evidentment

estam d’acord que s’ha de complementar el sol i platja, vostè

no parla ni del turisme de golf ni del turisme nàutic, supòs que

perquè tal vegada no s’hi sent tan còmode i se sent més còmode

en patrimoni o en medi ambient.

Vull fer una reflexió final sobre el tema de la qualitat. Aquí

tothom, tots, tots, tots deim “hem d’augmentar la qualitat del

nostre turisme”, i això està molt bé, però supòs que també tots

som conscients que no tots els establiments turístics de les Illes

Balears poden ser de cinc estrelles; i també som conscients,

supòs que tots, que en un país eminentment turístic està bé que

tenguem oferta de tota classe i per a tot tipus de turista, també

això està bé, o hem de deixar fora del nostre potencial mercat

determinats segments dels clients?, jo entenc que no, hem

d’aspirar a guanyar qualitat, però també hem d’aspirar a tenir

una multioferta, és a dir, a tocar totes les possibles demandes

dels clients potencials, sobretot centreuropeus com sabem. 

Per tant, sé que això és una qüestió complicada, però no em

vull quedar sense dir que la qualitat està molt bé, però també

anem alerta perquè durant aquests anys els establiments

turístics han pujat molt de categoria, l’altre dia venia un

reportatge al diari i reflectia perfectament com els establiments

d’una, dues i tres estrelles han minvat moltíssim en aquests

anys. Per tant, ja s’està produint un procés de qualitat, que

l’hem d’incrementar?, està molt bé, però sense perdre de vista

que hem d’intentar tenir oferta per a tots els segments de clients

possibles.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. És el torn ara del Grup Parlamentari

MÉS per Menorca i té la paraula per deu minuts el Sr. Castells,

gràcies.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, presidenta. Moltes gràcies, Sr.

Vicepresident, per la seva compareixença, realment ens ha

presentat un pla que trob que és molt ambiciós i amb el qual,

des del punt de vista ideològic, estic cent per cent d’acord, algú

podria pensar que és lògic que això sigui així, però la veritat és

que amb altres consellers que també formen part, diguem, de

l’aspecte ideològic de MÉS per Menorca doncs no he tingut un

nivell de concordança tan gran, no? 

Crec que és molt important en aquesta primera

compareixença que vostè ens exposi la seva visió política

global i temps hi haurà evidentment per anar parlant de les

mesures concretes, però jo crec molt amb les idees força perquè

crec que si estam d’acord en les idees força després la

implementació serà coherent amb aquesta idea que compartim

i a vegades la juxtaposició de mesures soltes pot abocar-nos a

un model inconnex o fins i tot a mesures contradictòries. Per

tant, ja tendrem ocasió de durant la legislatura i a més tenim

altres fórmules, no?, les preguntes parlamentàries, les preguntes

escrites, ja tindrem altres formes que vostè ens vagi responent
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a aspectes concrets de la gestió i, per tant, li agraesc aquesta

visió de conjunt.

Passant concretament als aspectes que ha tocat, m’agradaria

comentar-ne uns quants, respecte del model estic d’acord amb

vostè que tenim una gran paradoxa que és que els principals

beneficiats de les lluites ciutadanes i socials que es varen dur a

terme fa quaranta o cinquanta anys i que s’han dut a terme

durant tots aquests anys són els que més aferrissadament s’hi

han oposat, de manera que tenim la paradoxa que gràcies als

hippies i ara dic hippies dient, posant dins aquesta denominació

tota la gent de l’òrbita de l’esquerra que varen lluitar per la

defensa del medi ambient, tant als ambients rurals com als

urbans, impedint desenvolupaments urbanístics en espais verds

dins de les ciutats, etc., gràcies a aquelles lluites avui dia,

també com vostè ha dit, no?, ha dit una minoria hi guanya molt

i una majoria hi surt pendent, doncs gràcies a aquella gran

majoria que ha lluitat per la preservació del nostre medi

ambient hi ha una minoria que hi surt guanyant. 

Quina és la imatge que venen els hotelers de Menorca?, no

és la de Cala Galdana, una paratge deliciós, avui

malauradament totalment urbanitzat, venen el de la cala del

costat verge que és Macarella, amb això ja està dit tot.

Realment, els països solen homenatjar aquelles persones que

han fet grans serveis a la pàtria, crec que realment a Balears

s’hauria de fer un homenatge nacional als moviments socials

gràcies als quals hem aconseguit que la balearització, aquesta

marca que malauradament ens identifica, en alguns espais

s’hagi pogut aturar. Un homenatge nacional és el que s’hauria

de fer amb aquests moviments socials i no ho dic des del punt

de vista polític, sinó de l’empresari perquè jo som de Gijón, soc

empresari, i això del laisser faire, laisser passer ja fa molts

d’anys que està superat. 

Els empresaris bàsicament pensen o pensem, perquè hem de

respondre davant uns consells d’administració, en els resultats

econòmics de final d’any, també he de dir que els polítics a

vegades només pensen també en quatre anys, que també és poc,

aleshores... hi ha d’haver, jo estic totalment a favor de la

iniciativa privada, crec que és generadora de riquesa, que s’ha

d’estimular, però crec que avui dia és innegable que hi ha

d’haver una intervenció pública i una intervenció pública amb

visió, per això he dit que això m’ha agradat que el seu discurs

fos de grans idees perquè penso que realment la visió és el que

després permet legislatures seguides o exercicis seguits d’unes

polítiques coherents cap a un objectiu de benestar colAlectiu per

a les generacions futures.

Continuant amb aquesta idea, en aquesta comunitat hem de

ser o hem d’estar molt amatents al que vostè ha parlat dels

interessos particulars, moltes vegades han estat els interessos

particulars que han guiat les polítiques que s’han dut a terme.

He trobat fins i tot divertit en els últims dies com s’han

manifestat els diferents lobbys o empreses d’una forma molt

descarada fins i tot ingènua, veig que realment, jo que -diguem-

som nou a la política balear i que per tant no m’hi havia fixat

tant, el nivell de transparència en què per exemple doncs

l’empresa Thomson, no?, amenaçava “si és fa la taxa turística

no vindran turistes” o Air Europa “si es posa la tarifa plana

desapareixeran les tarifes reduïdes”, és una transparència tan

gran, diguem, la dels lobbys que s’oposen a les polítiques que

s’han de fer i, com que sabem per experiència que moltes

vegades aquests posicionaments estan guiats per un interès

particular, invito a estar molt amatents en aquests

posicionaments perquè ens indiquen el camí que cal seguir, que

és exactament el contrari del que defensen aquests interessos

particulars que són els interessos colAlectius.

Passant ja a aspectes més concrets sobre producte, vostè ha

fet molt d’èmfasi en el producte, desenvolupament de producte

turístic, i jo hi estic totalment d’acord, realment... és a dir,

deixem de pensar, moltes vegades quan pensem en la política

turística, en les inversions pensem en el producte i en el

desenvolupament del producte. Jo en aquesta línia defenso que

hem de ser conscients que a vegades crec també que hi ha un

cert complex del potencial cultural que tenen les nostres illes,

és a dir, hem d’aprofitar l’atractiu d’aquest paisatge i aquesta

capacitat d’atracció que tenen les nostres illes per donar, i això

enllaça una mica amb el discurs que vostè ha fet d’enllaçar

turisme amb la resta de sectors econòmics, no? 

És a dir, hem d’aprofitar, hem de trobar les maneres

d’aprofitar que ens visitin tants milions de persones per donar

sortida al nostre producte, el nostre producte, ara se m’acut la

frase “serà turístic o no serà” en el sentit que realment a través

d’aquests milions de persones que ens visiten hem de trobar la

manera que el nostre producte econòmic sigui turístic, per

tant.., aquí evidentment hi entren -diguem- el gastronòmic,

agrari, etc., també el cultural, l’artesania, que són sectors que

moltes vegades hem menystingut des del punt de vista de la

política econòmica, jo ho entenc, també industrial, eh?, perquè

evidentment també hi ha un producte industrial, s’han

menystingut i que com vostè ha dit són un teixit de

microempreses que fan possible que moltes famílies continuïn

endavant amb aquest panorama de crisi econòmica tan bèstia

que estam vivint.

Respecte de la desestacionalització és obvi que és un tema

fonamental i... jo el que tenia pensat dir-li quasi bé no cal ni

que li digui perquè vostè ho ha dit molt clarament, la primera

política turística..., primera, perquè sense ella la resta no

serveix per a res, és la del transport aeri. Li agraeixo molt que

hagi fer referència a la problemàtica sagnant de Menorca

perquè açò és així. A Menorca no té cap sentit que parlem de

desestacionalitzció, és omplir un cubell sense fons parlar de

desestacionalització si no tenim resolt el tema del transport

turístic. Vostè com a vicepresident, per tant, no només

conseller de Turisme... jo li agrairia i de fet ja li agraesc que en

sigui tan conscient, que s’ha de concertar tota l’acció de govern

i tota la capacitat de pressió respecte del Govern de Madrid

perquè aquest tema se solucioni.

Per acabar i respecte de l’impost turístic, fins i tot ja sap

que públicament he manifestat que realment és totalment

necessari un impost... taxa i impost no és el mateix, taxa i

impost no és el mateix, d’açò un dia en podem parlar, a mi

realment és una pregunta que... açò serà una taxa o serà un

impost?, perquè és diferent, una taxa és un preu que cobra

l’administració pública per una despesa que causa una

determinada activitat, és com un preu, una taxa, aquesta acció

que volem gravar té una part de taxa, és evident, però després

també hi ha una part d’impost que és que les manifestacions de

riquesa que exhibeixen els ciutadans han de ser socialitzades
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d’alguna manera i en aquest cas és obvi que la gent que va de

vacances exhibeix una capacitat adquisitiva que els que no

poden anar de vacances no tenen. 

Per tant, tampoc no veig malament que les persones que es

mouen per Balears paguin, si açò es configura com a un impost,

igual que qualsevol altre, igual que jo aquestes vacances vaig

estar al Pirineu català, em varen cobrar la taxa, i lògicament

vaig gaudir d’unes instalAlacions perfectes, d’una paisatge

perfecte, d’una carretera ben asfaltada, evidentment açò no és

just que només ho paguin els vesins d’aquella zona, sinó que és

just que ho paguem els que en gaudim. 

Per tant, des d’aquest punt de vista sí que realment estaria

bé aclarir quins caràcters tindrà aquesta figura impositiva.

Sobre aquesta només concretament parlar de la gestió, crec que

és molt important que en la gestió... tal vegada ho faig més des

d’una òptica menorquina, no tinc clar si a Mallorca açò hauria

de funcionar igual, però crec que és molt important per no

duplicar estructures administratives que en la gestió de la

recaptació d’aquest impost participin els consells insulars.

Després, crec que és molt important, que d’alguna manera

entraria dins l’epígraf que ha dit vostè de les reinversió en

zones turístiques, que aquest servei d’inspecció tan necessari,

crucial, que no tenim es pugui finançar amb aquests ingressos.

És a dir, quan deim que volem tenir la millor destinació

turística d’Europa vol dir que ha d’haver-hi una inspecció

solvent, i aquesta inspecció solvent és cara i s’ha de pagar. Crec

que seria molt lògic que aquest servei, que fins ara no tenim,

perquè no hem tengut recursos per finançar-lo, es pogués

finançar amb els ingressos que genera l’impost turístic.

Després també un altre tema puntual, en la mateixa línia, és

també les dificultats que tenen els municipis litorals per fer les

seves funcions la policia durant l’època d’estiu...

LA SRA. PRESIDENTA:

Han passat els deu minuts, Sr. Castells. Vagi acabant.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Acab immediatament. És a dir, també seria important que

no només es financiï inversió amb l’import turístic sinó que es

facin alguns serveis, i el de la policia turística en els municipis

costaners seria fonamental.

Ja està. Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sr.

Vicepresident, i ja tendrem ocasió de continuar parlant.

LA SRA. PRESIDENTA.

Gràcies, Sr. Castells. Passam ara al torn del Grup

Parlamentari Mixt. Té la paraula el Sr. Pericay, per un temps de

deu minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Vicepresident del

Govern, benvingut també i benvingut també tot el seu equip.

Evidentment molta sort li desig de passada en tota aquesta

etapa.

Jo li he de dir primer que hi ha, que el que vostè ha

expressat com a nou model econòmic i nou model turístic en

general no em sona malament, és a dir, la música a nosaltres,

com a mínim, a Ciutadans ens sona bé, la sostenibilitat en tots

els camps que ha esmentat, per descomptat la idea de

desestacionalitzar, eixamplar aquesta temporada. Per cert, en

aquest camp, el Palau de Congressos, ens agradi més o manco

el palau, ha de complir una funció fonamental, perquè és

evidentment un element d’atracció en temporada que no té

perquè ser temporada alta i també, en gran manera, la idea de

convertir la innovació en un element transversal i en un element

que en el camp específicament turístic ha de tenir, evidentment,

també el seu pes. 

Respecte d’aquesta idea, diguem, de nou model, de totes

maneres jo diria que vostè l’ha presentat un poc com ex novo,

com si això començàs en aquest moment. Per ventura sí que

comença la idea de projectar un model com a tal model, però

és veritat que la realitat, jo crec que anam modificant ja el que

era el turisme durant aquests darrers anys, la realitat, és a dir,

la necessitat i les polítiques en alguns camps s’estan fent,

algunes s’han esmentat abans, però el que vull dir és que

probablement cap a aquest model, en un major o menor grau,

hi hem d’anar perquè no podem créixer més, hem de respectar

el medi ambient, la part, per dir-ho així, social és evident que

també és una cosa que ens preocupa a tots i que no podem

desatendre, etc.

De totes maneres, a pesar d’això, sí que hi ha unes quantes

coses de la seva intervenció que m’agradaria comentar. 

D’entrada, l’impost turístic, com l’anomena vostè. Nosaltres

no en som partidaris, no en som partidaris perquè creim, i això

jo crec que en el context de la seva exposició es pot entendre

bé, creim que realment el turisme d’aquestes illes és un turisme

molt particular quant a model turístic i que, a part que nosaltres

no siguem ja partidaris d’augmentar els impostos en general,

aquest és veritat que és un impost presentat, si l’he entès bé,

com a impost finalista que ha de revertir sobre qüestions

mediambientals i vinculades també (...), però el que ens

preocupa és fins a quin punt, i aquí li deman si realment han

calculat en aquest terreny l’impacte que pot tenir, per exemple,

sobre la competitivitat, sobre la demanda turística, sobre

evidentment l’ocupació i totes aquelles coses, i, sobretot, ens

agradaria saber també sobre els seus costos que tendrà aquest

impost quan s’apliqui i ens agradaria saber, evidentment, el

mecanisme d’aplicació. 

Dic això, perquè és ver que en aquest procés canviant una

mica de model o d’implantació, un nou model en general, per

ventura, si això modifica el model general turístic d’aquesta

terra, és possible que un impost d’aquest tipus hi encaixi. Però

clar, com això en aquest moment està encara en un àmbit més

projectiu quan un analitza el que realment tenim és on nosaltres

tenim els nostres dubtes i dubtes considerables.

El lloguer residencial és un altre tema, nosaltres som

partidaris de regular-lo, és a dir, creim que s’ha de regular

perquè és d’aquestes que existeixen i que, a més, es mouen en
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el camp aquest de la ilAlegalitat, en gran part, i que, per tant, és

necessari que reconeguem que hi és i li donem una forma i,

sobretot, el facem aflorar. Entre d’altres coses, segons dades

que he recollit, crec que representa aproximadament, o

representa en aquest moment, un 25% del total de l’oferta

turística -si vaig equivocat m’ho dirà-, vull dir que realment té

un pes important.

Sobretot té un impacte sobre les infraestructures que no està

mai calculat, perquè evidentment des del punt de vista el

podem calcular, aquell que es dóna, en fi, amb els visitants,

amb els turistes que tenim d’una manera controlada, per dir-ho

així, a través dels mecanismes que disposam, però m’imagín

que en tots aquests casos justament pel fet que no disposam de

dades, de dades fiables, i això que tot de control sobre aquestes

dades, això resulta molt més difícil, i unes infraestructures que

teòricament estan pensades fins i tot amb aquest plus que a

vegades les fa pràcticament descarrilar, com si fos per fer servir

una imatge ferroviària, quan arriben els mesos de juliol i agost

i després en canvi pareix que realment són més que sobreres,

aquest és el problema evidentment del model turístic que tenim

en aquest moment. Tota aquesta part de turisme, diguem no

aflorat hi té també un impacte que no som capaços no només de

calcular -crec- sinó d’avaluar i de tractar d’alguna manera.

Després hi ha evidentment la part del frau fiscal que hi rere

tot això, que és un altra... seria evidentment la possibilitat de

combatre’l i de resoldre’l, seria una manera, com és natural, de

recaptar aquí uns determinats doblers que ens anirien molt bé

també per aplicar-los a aquest objecte.

Una qüestió a la qual no ha alAludit, i que per ventura no és

estricte del seu àmbit sinó que és d’aquestes que són una mica

transversals i que creim que pot tenir un interès fomentar, és el

turisme sanitari, el turisme sanitari entès com l’entén la Unió

Europea, és a dir, aquell que permet que un habitant de

qualsevol país de la Unió Europea pugui venir, per exemple,

aquí a operar-se i després això quedi encaixat dintre d’una

estada dins del que seria la recuperació de la seva malaltia, una

estada vinculada evidentment al turisme.

Volia preguntar-li també respecte -em pareix que no ho ha

dit, per ventura, o si no en tot cas si és que ho ha dit em

perdonarà-, de l’augment en polítiques d’I+D+I ha parlat del

percentatge baixíssim que tenim, que hem tengut o que tenim

en aquest moment en aquesta comunitat i crec que de la

voluntat de fer-lo créixer no sé fins a la mitjana nacional,

perquè em pareix que és d’un 1,3 o d’un 1,4, ara ho dic de

memòria. Evidentment, tot això són doblers i són molts de

doblers, i jo em deman si efectivament això serà possible, no ho

serà, si ho serà per fases tenint en compte que estam parlant

també d’una nova legislatura o si serà (...).

I finalment, la darrera cosa que li volia comentar, i em

pareix que és molt important també i també té un caràcter, per

dir-ho així, transversal, perquè no és estricta de la seva

conselleria ni tampoc d’aquest àmbit, és... hem parlat abans de

qualitat, però hi ha una part molt important de la qualitat que no

té només a veure amb el fet que un hotel estigui en millors

condicions, unes instalAlacions, etc., sinó també amb la

formació del personal, amb la qualificació professional.

Evidentment, aquest és un terreny que trepitja de ple un altre

que és el d’Educació i també el camp, evidentment,

ocupacional, de treball, etc.

Crec que és molt important que en aquest moment, i

sobretot perquè això també és un problema que afecta el model

educatiu, no a Balears, en general, la formació professional

tengui la importància, el pes i sobretot l’efecte que ha de tenir

perquè és l’única manera realment de formar, de contribuir a

formar professionals, tenim una escola, evidentment,

d’Hostaleria que també fa aquesta funció i que també s’ha de

fomentar, però és molt important fomentar-ho des de la base, és

a dir, des que realment la gent a una determinada edat pren

consciència de la possibilitat, sobretot aquells que no estan tan

destinats a anar a la Universitat, però que en canvi són gent que

és apta i perfectament, en fi, útil per fer feines d’un altre caire,

que des de l’escola hem de saber també encaminar-los.

Com que, òbviament, el turisme i tot l’impacte i pes que té

en el teixit empresarial són fonamentals en aquesta comunitat

nostra per aquí jo crec que hi hauríem de fer també un esforç

considerable.

Res més.  Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Pericay. És el torn ara del Grup Parlamentari

Socialista. Té la paraula el Sr. Diputat Damià Borràs.

Gràcies.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, gràcies, presidenta. Benvingut, Sr. Vicepresident, vostè

i tot el seu equip. Gràcies, abans de res, per la seva primera

intervenció, que ha estat una intervenció de marc polític,

d’intencions, i no ha estat, com estàvem massa acostumats en

aquest parlament, una intervenció de comptable turístic. Per

una vegada hem sentit idees, hem sentit propostes i no

simplement estadístiques o jocs malabars a partir

d’estadístiques a les quals, diguéssim, els nombres turístics no

ens deixaven veure realment el bosc de la realitat social

d’aquesta comunitat, perquè massa vegades l’emmirallament

del nombre de turistes, del nombre de pernoctacions, etc., ens

ha impedit comprendre quina és la realitat social del turisme a

les nostres illes.

Encara no hem començat gairebé el partit aquesta

legislatura i ja les paraules màgiques ja han sortit a colAlació

diverses vegades: seguretat jurídica. A mi em costa molt

reprimir-me a l’hora de fer-li la primera pregunta sobre quins

són els seus gustos en matèria d’arquitectura, perquè en aquesta

comunitat la seguretat jurídica depèn dels gustos arquitectònics

del conseller, i així ho hem vist. Dubt molt, però vull que ho

contesti, que a vostè li agradin els mateixos arquitectes que al

Sr. Delgado. Si açò és seguretat jurídica, ja ens ho explicaran.

Per tant, comencem per parlar de la reforma de la Llei de

turisme. A vostè l’han acusat una mica de fer un discurs com

d’investidura, com un discurs de política general i,

evidentment, en parlar de política turística és molt difícil
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dissociar-la en aquesta comunitat, lamentablement, de la

política general. 

Li han dit que vostè no és economista, que vostè no forma

part de l’economia, jo tampoc no form part de l’economia,

supòs, però en tot cas si economia és organització de la casa,

aquesta és l’etimologia de la paraula economia, administració

de la llar, si això és economia evidentment el turisme,

l’organització de la nostra casa comuna, de les nostres illes,

turisme és la part fonamental de l’economia. Vostè no en

formarà part possiblement perquè confonem massa vegades

empresari i economia -entenc, entenc que per aquí va la

desviació-, vostè no formarà part, però vostè, evidentment, com

a polític té la responsabilitat d’organitzar aquesta casa comuna

que són les nostres illes.

I a partir d’aquesta organització hem de fugir d’una vegada

per totes de la dissociació, que està feta llei, la dissociació,

entre l’interès turístic i l’interès general, perquè no té cap sentit.

Ja s’ha pervertit el concepte d’interès general en aquesta

comunitat, però a més de pervertir el concepte d’interès general

hem pervertit ara el concepte més a partir de la implantació de

l’interès turístic, com si hi pot haver un interès turístic diferent

de l’interès general i com que això és llei entenc que dins de la

reforma de la llei aquest concepte s’ha de superar. 

Massa vegades parlam de la voluntat d’intervenció de

determinats grups polítics dins la realitat i dins l’activitat

econòmica i social quan massa vegades es deixar fer, el laissez-

faire, ha estat massa vegades en aquesta comunitat un

intervenc ion ism e  e nco b ert ,  p e rq uè  ha  estat un

intervencionisme, a més, encobert a favor de part, perquè açò

sona a deixar fer i realment el que ha estat és afavorir una part

i no el tot de l’activitat (...) turística. Per exemple, amb la

paradoxa de l’IVA turístic -tornaré a parlar d’aquí un moment

de l’IVA turístic-, però la paradoxa que els serveis

extrahotelers que fa un hoteler té un nivell inferior als serveis

comercials que fa un negoci que està al seu costat, sigui una

bugaderia, sigui una floristeria, sigui un bar, que paguen un

IVA diferent i, per tant, evidentment aquest deixar fer ha estat

realment un intervencionisme encobert molt clar.

Vostè ha parlat del tot inclòs. Evidentment s’ha de regular

el tot inclòs, ho compartim, però el tot inclòs no només té un

problema des del punt de vista d’equilibris sectorials, també té

un punt de vista i unes conseqüències laborals, laborals molt

importants, és la relació d’empresaris i treballadors i la qualitat

del treball i la dignitat del treball de molts treballadors del tot

inclòs. Massa vegades parlam de turisme i ens oblidam dels que

ho fan possible, que són els treballadors d’aquesta indústria tan

potent i aquest sentit. Dins aquesta enorme transversalitat que

té el turisme dins la nostra comunitat, que ho amara tot, ho

inunda tot, és a dir, és pensar, pensar en els treballadors també

dels hotels del tot inclòs crec que és fonamental dins la

regulació del tot inclòs pensar en la part laboral. 

Li han preguntat alguns grups sobre si la modificació de llei

havien d’anar dins la llei... si l’urbanisme hi havia d’anar dins

la Llei de turisme o si havia d’anar dins la Llei de territori, al

final, com dic, el turisme ho amara tot i, evidentment, no només

l’òptica turística s’ha de reformar en la Llei de turisme sinó que

crec que la revisió de la Llei de ports és fonamental també dins

el punt de vista turístic i crec que és important revisar la Llei de

ports.

La Llei de transport marítim també és important revisar-la en

sentit turístic, però també és important l’anunci fet pel seu

govern de dur al Parlament aprovar una llei de transport, d’una

llei de mobilitat perquè, evidentment, uns dels drames que

tenim en aquesta comunitat és que la planificació territorial i la

planificació de nous creixements massa vegades s’han fet

d’esquena als principis de mobilitat i deslligats de les

infraestructures necessàries d’aquests nous creixements. Per

tant, si deslligam necessitats de mobilitat i infraestructures, tant

de mobilitat com de sanejament com de mil i una coses, la

ballam.

Per altra banda, crec que és important l’anunci que ha fet

vostè de fer un pla d’inspecció turística, ha d’anar lligat també

a la inspecció laboral, entenc que són dues potes d’un mateix

concepte. També crec que és important iniciar, d’una vegada

per totes, la lluita contra l’intrusisme a la indústria turística.

Cada vegada és més sagnant, sobretot en el sector de

l’hostaleria, es parla molt de la pirateria en el taxi, especialment

a Eivissa, però l’intrusisme a les empreses de catering, a molts

de serveis tot el dia, és important i crec que és una feina a fer

molt important.

Habitatges turístics. Tenc aquí, són importants, en tots els

àmbits, però especialment als habitatges turístics, la

coordinació, no només regular i regular d’una manera condreta

i sensata els habitatges turístics sinó també harmonitzar la

capacitat legislativa d’aquest parlament amb les necessitats de

reglamentacions específiques per a cada una de les illes. Vàrem

veure, vostè ho coneix bé, la passada legislatura la modificació

de la Llei de turisme, per donar un tractament específic, per

exemple, a l’illa de Menorca, una reglamentació que després

aquesta modificació va ser absolutament desmentida per la

impossibilitat i la incapacitat de... perquè així ho va negar el

Govern de poder reglamentar d’una manera correcta per part

del consell.

Per tant, si feim lleis per després no reglamentam bé i no

permetem que tothom tengui la capacitat d’especificar les seves

necessitats depenent del seu territori i de la seva idiosincràsia,

malament.

Evidentment, és importantíssim, quan parlam d’habitatges

turístics, parlar també, diguéssim, de la necessitat de conciliar

no només l’interès de negoci i benefici de la indústria turística

amb la realitat social i les necessitats socials dels ciutadans de

cada illa.

No se n’ha parlat, però crec que és un tema també important

dins la Llei de turisme, revisar, replantejar tots els plans

d’intervencions en àmbits turístics, tant qui ho fa i com ho fa.

Evidentment, els terminis posats a la llei són inassumibles, les

ambicions a què obliga la llei també han estat inassumibles, els

PIAT no s’han fet, a més, hi ha convenis, protocols signats

Govern-consells sobre els PIAT que crec que necessitam una

revisió a fons de tota aquesta qüestió.

A partir d’aquí, als PIAT també, com als imposts -que ara

hi entraré- no només sobre què, qui cobra, què es cobra, com es

cobra és important sinó també pensar on s’actua i amb quina
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intenció s’actua. Massa vegades en aquesta comunitat s’ha

acabat, a l’hora de revisar els models anteriors, una mica per

castigar qui ho ha fet bé i premiar qui ho ha fet malament. 

Jo no he estat hippy mai, però sí que vaig anar a defensar

l’Albufera d’Es Grau, vaig anar a defensar el camí de Cavalls,

vaig anar a defensar la protecció del territori a la meva illa, i no

només ho va fer el moviment social sinó els partits polítics que

van governar i que van tenir la majoria política suficient per

poder fer lleis, normes, lleis no, normes protectores de totes

aquestes coses; no només a Menorca, també a Mallorca hi va

haver iniciatives i lamentablement moltes manco a Eivissa per

protegir aquest territori que ara tenim i que ara, diguéssim, és

la postal promocional turística de les nostres illes, i aquesta

defensa crec que s’ha fet des dels moviments socials,

fonamentals, imprescindibles, però també des de la política, i

per tant volia reivindicar aquest paper de la política com a

element per canviar les coses.

Impost turístic. Crec que és molt important l’impost turístic,

no només qui el paga, com es cobra, on es cobra, sinó també

com s’inverteix després la recaptació d’aquest impost turístic.

En aquest sentit seria excepcional si fóssim capaços, Parlament

i sobretot Govern, no només de dur un debat seré i tranquil en

aquesta comunitat sobre açò, sinó que aquest debat sobre

l’impost turístic servís d’una vegada per totes per generar un

gran debat social sobre el model turístic, el model que al final

és una part fonamental del model de comunitat per veure cap a

on anam, i per tant d’una vegada per totes obrir oportunitats per

tenir un consens social en aquestes illes sobre on anam i el

nostre model turístic...

LA SRA. PRESIDENTA:

Han passat deu minuts, Sr. Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, estic acabant, Sra. Presidenta. ...sobretot sense oblidar,

en tot aquest debat, el paper dels consells i dels ajuntaments no

només com agents, diguéssim, imprescindibles polítics sinó

també com a elements dinamitzadors d’aquest debat i que

haurien de poder participar de les decisions que es prenguin

sobre com i on es gasta l’impost turístic.

Lamentablement parlam dels perills de l’impost turístic

sempre sobre la nostra competitivitat; no parlam dels perills

reals, comprovats, de l’IVA turístic a la nostra comunitat,

perquè sembla que aquí alguns són els dolents d’una pelAlícula,

quan realment la pelAlícula aquesta ja fa molta estona que està

en cartellera i genera alguns problemes molt importants com

l’IVA turístic, que és molt superior a altres destins

competidors, i sembla que açò no perjudica ningú.

I em queden un parell de coses, que ja aprofitaré la segona

intervenció per parlar de promoció turística, i el que és un tema

molt important, que està aflorant al debat públic,

afortunadament, d’una vegada per totes, que és la salut laboral

i la necessitat de conciliar vida i feina en el sector turístic, que

són fonamentals i que s’han deixat massa vegades d’esquena

del debat polític, i de la solució, evidentment, que és allò

important.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Borràs. Acaba el torn dels grups. És el moment

de la resposta o per contestar del Sr. Vicepresident. Té la

paraula.

E L  S R .  V IC E P R E SID E N T  I C O N SE LLE R

D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i

Milta):

Gràcies, Sra. Presidenta. Intentaré contestar totes i cada una

de les qüestions i preguntes que s’han fet. Si me’n deix alguna

en el segon torn m’ho recorden.

En primer lloc, efectivament, un oblit, que el Sr. Álvaro

Gijón m’hi ha fet pensar, que era evidentment parlar de l’equip

que hem conformat a la Vicepresidència i Conselleria

d’Innovació, Recerca i Turisme, un equip format per gent que

ve de la militància política i gent que ve de la independència

política, que ve de distints àmbits socials, econòmics, de

l’activisme, conformat per professionals liberals, per

empresaris també, per assalariats, per funcionaris..., per tant

ample, equilibrat, transversal, amb experiència, que crec que

ens podrà i ens ajudarà, lògicament, a dur endavant aquesta

tasca tan important que tenim.

També una qüestió general en què han coincidit tant el

portaveu del Partit Popular com el d’El Pi: dir que aquí

sobretot veníem a parlar de turisme. A mi em sap greu, i la

presidenta quan ha llegit la petició que va fer el Govern era

molt clara, era la política general que correspon a la

Vicepresidència i Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme,

on evidentment l’àmbit econòmic general era ben clar també

que l’havíem de tractar. Llavors el Parlament ens ha redirigit a

la Comissió de Turisme i a la Comissió d’Economia. Per tant

haurem de xapar aquesta intervenció, però jo estava obligat a

fer una intervenció general avui. La repetiré dijous; si qualcú

repeteix dijous en part em sentirà parlar del mateix, però

evidentment la distribució del Govern no és la mateixa que la

de les comissions del Parlament. Jo, com saben, som diputat

d’aquest parlament i conec ben bé, per tant, de què parl. En

qualsevol dels casos sí que nosaltres volíem fer, lògicament,

aquest àmbit econòmic més ample perquè totes les polítiques

que duim a terme responen a una sèrie d’objectius generals que

ens hem marcat, que són els que jo he intentat marcar, que no

són exclusius, evidentment, de la Vicepresidència i Conselleria

d’Innovació, Recerca i Turisme, són compartits per tot el

Govern, però que sobretot la part econòmica l’impulsam des de

les conselleries que tenim responsabilitats econòmiques, que

som bàsicament dues: aquesta i la Conselleria de Treball,

Indústria i Comerç, sense oblidar-nos tampoc del sector

agroalimentari, que està dins la Conselleria de Medi Ambient

i Agricultura. 

Són, per tant, aquestes dues conselleries i la d’Agricultura

les que impulsaran aquestes polítiques econòmiques i socials,

lògicament, que respondran a una planificació estratègica, i

contest també en part a allò que em retreia el Partit Popular en

el sentit que és millor no intervenir perquè si intervenim és

pitjor, que ho deixem tot a l’àmbit privat... No hi estam

d’acord; aquest és el model de la dreta que ha duit a terme a tot

Europa, que s’ha duit a terme aquests quatre anys amb els
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resultats que coneixem. Si deixam el mercat que es reguli per

si sol es creen importants, importants desequilibris socials i

econòmics que evidentment necessiten i requereixen una

planificació. Aquesta planificació lògicament ha de venir de la

colAlaboració entre l’àmbit públic i el privat, és evident que

l’àmbit públic tot sol no pot fer res; sense la connexió, la

colAlaboració i que tots compartim lògicament cap on hem

d’anar, tant privat com públic, no ho durem a terme, això crec

que tots ho tenim ben clar, però posaré un exemple de l’Estat

espanyol: a Navarra fa molts d’anys fan una planificació

estratègica de cap on volen anar, ho tenen ben clar, no com

aquí, que durant anys hem deixat que el model se’n vagi cap a

on interessi a determinat grup o a determinat sector o a

determinat àmbit particular. Per tant jo defens la planificació

estratègica, i evidentment ens ha de preocupar l’enfonsament

de la indústria a les Illes Balears, ens ha de preocupar que una

incipient aposta per la innovació que es va dur a terme en el seu

moment aquests darrers quatre anys ha acabat a zero, i crec que

per tant hi ha d’haver una implicació de tots, l’àmbit públic i

l’àmbit privat, absolutament necessària.

En aquest aspecte el CES lògicament ha de ser un dels

àmbits per reorientar aquest model econòmic, i que per tant el

debat, el debat ample, pot ser per exemple a través del CES, on

hi han d’estar representats tots els àmbits econòmics, socials,

mediambientals, etc.; per tant no ho hem de fer tot sols des

d’administració autonòmica, ni molt manco, fracassaria si

pretenguéssim fer-ho així, ha de ser, com dic, més ample.

Bé, de passada ha comentat el Sr. Álvaro Gijón el tema de

la moratòria d’arribada de turistes, que nosaltres no n’hem

parlat, no ho hem posat damunt la taula. Podem ha tornat a dir

si es posaran límits a les places hoteleres, (...) textualment. En

realitat les places hoteleres -ja s’ha contestat, efectivament-

tenen límits; el que efectivament no té límit són les possibilitats

que tenen els turistes de trobar altres sistemes d’arribar i

allotjar-se a les Illes Balears, i efectivament sí que és vera que

crec que tots compartirem, i els titulars dels diaris aquest estiu

ho han reafirmat, hi ha uns moments, unes setmanes a l’any en

què efectivament la situació de saturació, de congestió, la

sensació de pressió turística hi és, i veim declaracions, i veim

articles d’experts en distints temes mediambientals, turístics,

geogràfics; veim opinions a les xarxes socials sobre aquesta

sensació de pressió i massificació, però el més important és

saber, analitzar amb dades, realment quina densitat de persones

pot suportar el nostre territori, quina capacitat d’acollida de

visitants tenim, quina densitat de turistes és l’òptima per gaudir

tots del territori, residents i visitants -això és molt important-,

en definitiva, el més important és introduir mecanismes de

mesurament que incloguin indicadors mediambientals,

indicadors socials, indicadors econòmics, que ens dibuixin la

realitat i ens permetin establir les mesures correctores

necessàries que hi pugui haver per preservar, evidentment,

aquest recurs turístic i econòmic que tenim. Per tant ja hem

començat a fer-hi feina a través de l’ATB, en aquests

indicadors, i lògicament en aquest sentit ja hi estam, per tant,

treballant.

Efectivament el Partit Popular em deia que comparteixen el

model més ecològic, però no basta dir-ho; s’ha de fer, s’ha de

dur a terme, i s’ha de dur a terme amb fets. Algú parlava aquí

del tema del sòl rústic; no, no parlàvem dels agroturismes o del

turisme rural, com indicava la representant d’El Pi; parlam de

grans projectes que sí en aquests moments es podrien arribar a

fer en sòl rústic que ens preocupen, algun ja començat, el de

Canyamel, algun que per sort es va aturar, el de Sa Ràpita,

devora Es Trenc, i d’altres projectes que en aquest moment hi

ha, i per tant la nostra intenció és..., i a més quan ho he

expressat al sector turístic tots hi han estat d’acord, és la

impossibilitat que en el sòl rústic es puguin dur a terme

macroprojectes d’aquestes característiques i, insistesc, cada

vegada que ens hem reunit amb els distints àmbits del sector

turístic ens han dit que no hi veuen problema. 

Sí que els preocupa, evidentment, el tema de les inversions,

de poder continuar fent inversions; diverses de les preguntes

també han anat en aquesta línia, i efectivament la nostra

intenció, lògicament, és permetre que les inversions per a la

millora de les reformes hoteleres es continuïn mantenint, amb

un equilibri, lògicament, entre poder fer aquestes inversions i

poder fer el que sigui; crec que alguns dels parlamentaris ho

han comentat, aquesta inseguretat jurídica que les darreres

modificacions de la Llei turística varen deixar, i que

efectivament deixen en mans pràcticament d’aquest conseller

que els parla decidir si un projecte es pot dur endavant o no, i

jo crec que això és tot el contrari de la seguretat jurídica de la

qual es parla avui. Per tant cercarem aquest equilibri,

lògicament, però evidentment amb l’objectiu de garantir que les

inversions es puguin continuar fent, comptant, lògicament

també, amb l’opinió dels ajuntaments, dels consells insulars,

que, no ho oblidem, tenen les competències en ordenació del

territori i urbanística, i per això, com que la qüestió urbanística

i territorial és més ampla, efectivament l’anunci que va fer la

Conselleria de Territori i Mobilitat d’aquest govern en el sentit

de fer una modificació de la Llei territorial, una nova llei

territorial, que lògicament determinats aspectes urbanístics que

en aquests moments estan dispersos en lleis sectorials, sigui

l’agrària, sigui la comercial, sigui turística, sigui la que sigui,

s’unifiquin en una, però ho farem, lògicament, conjuntament,

en parlarem, i lògicament els interessos econòmics i turístics

que nosaltres defensam hi seran presents i seran tenguts en

compte. En aquest sentit, per tant, no hi ha cap problema.

El Sr. Gijón deia que quan hem governat anteriorment “no

han donat fruit les seves polítiques”. Bé, això...; recordaria que

tant des del sector agroalimentari com des del sector industrial,

com des del sector comercial, moltes vegades s’ha enyorat

consellers anteriors del meu partit, en contra, precisament, de

consellers del seu partit que precisament han aplicat polítiques

que venien imposades en aquest cas des de l’Estat espanyol que

han anat contra els sectors econòmics de les Illes Balears, i això

ha estat així, s’han aplicat polítiques determinades neoliberals

que han provocat desequilibris molt importants econòmics a les

Illes Balears. 

Em demanaven concreció en determinades qüestions, per

exemple en el tema del tot inclòs; algú deia que ja està regulat;

efectivament, una regulació mínima, mínima, que efectivament

el tot inclòs tots tenim ben present que desequilibra la nostra

economia, que hi ha una demanda però que no hi ha un interès

per part nostra a incentivar el tot inclòs, perquè pensam que

crea tota una sèrie de problemes. La línia evidentment, amb què

treballam en aquests moments no puc donar més detalls de totes

aquestes qüestions jurídiques i de la llei perquè els serveis de
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la casa hi estan fent feina, però anirà en la línia de major

exigència de qualitat, aquells que ja estan treballant amb la

qualitat en principi no els afectarà més, però sí que aquells que

en aquests moments treballen amb poca qualitat sí que poden

tenir qüestions, per exemple, ja se’ns ha demanat des dels

ajuntaments preocupació pel tot inclòs d’alcohol, pel tema del

tot inclòs d’alcohol en self service, pel tema que efectivament

fins i tot la regulació actual no es compleix, com per exemple

el tema de treure el menjar a fora... Per tant hi ha, per una

banda, una millor regulació i, per altra, fer complir la regulació

actual, que efectivament, com he dit abans, el tema d’inspecció

avui en dia és insuficient. 

Com sabeu la conselleria només té les competències en

inspecció a Mallorca, a les altres estan transferides, cada

consell insular les du a terme; en el cas de Mallorca són 15

inspectors que treballaven sense cap pla d’inspecció, per tant

ens hem posar a fer-hi feina, perquè davant la gran quantitat de

feina que hi ha a fer en tots els àmbits lògicament puguem, amb

els recursos de què disposam, millorar i racionalitzar la feina

que en aquest moment s’està fent. Els puc assegurar que a

Eivissa, per exemple, amb 5 inspectors, i donada la situació de

pirateria absoluta que en aquests moments hi ha en tots els

sectors, la feina a fer és ingent i lògicament hi ha una

preocupació molt gran, i des del Govern lògicament ens hem

posat a disposició dels consells per colAlaborar i ajudar-los en

tot el possible per regularitzar totes aquestes situacions

indesitjables que en aquests moments es produeixen.

Bé, ja he contestat al portaveu de Podem quant a la

limitació de places. Tenir present la realitat diferenciada a cada

illa; efectivament, des del primer moment tenim ben clar que

les necessitats de cada illa no són les mateixes i per això

treballarem, lògicament, en aquest sentit amb els consells

insulars. El portaveu del Partit Popular em parlava dels PIAT,

els PIAT que estan centralitzats a la conselleria; bé, qui coneix

la realitat de cada illa és cada illa, cada consell insular, i per

tant nosaltres evidentment coordinarem la feina, pagarem, que

és el que en aquests moments està previst que facem perquè

tenim les partides pressupostàries, però tenim ben clar que no

es farà res en contra del que els consells insulars legítimament

triats pels ciutadans i les ciutadanes volen dur a terme en el

tema, per exemple, de la planificació a cada una de les illes dels

àmbits turístics.

IMSERSO. Efectivament ens ha preocupat, ja ens hem

dirigit al Govern de l’Estat perquè hi ha un problema en aquests

moments, és un producte que ajuda a desestacionalitzar, a

allargar la temporada turística; implica, per tant, que el Govern

de l’Estat fes malament la concessió, el concurs en aquests

moments, i li hagi estat tombat pels tribunals, implica en

aquests moments una gran inseguretat; això sí que és

inseguretat per als establiments que pretenien obrir i per als

viatgers que pretenien viatjar i per a les agències de viatges que

hi colAlaboren, efectivament, i per tant hem demanat a l’Estat

que resolgui el més aviat possible aquesta situació que s’ha

creat.

Bé, em demanen diversos portaveus la regulació del lloguer

de vacances. Bé, efectivament al pacte hi ha que s’ha de regular

el lloguer de vacances, ja hi ha una regulació que està en

aquests moments feta, que és la dels unifamiliars; unifamiliars,

cases de camp, xalets, cases entre mitgeres..., a tots aquests

llocs qui es doni d’alta en aquest moment ho pot fer legal, ho

pot fer fàcilment. Per tant la primera feina és lògicament, a

aquells que en aquest moment, podent-ho fer, no ho fan, no es

donen d’alta fent un lloguer turístic amb economia submergida

o amb economia negra, evidentment perseguir-los, perquè si és

tan fàcil fer-ho i no et dónes d’alta els hem de perseguir, i hem

d’evitar per tant d’aquesta manera que es produeixi el que

s’està produint en aquests moments, que una part important

d’aquesta oferta no està donada d’alta. També és vera, ho he de

dir, que ens hem trobat un embús espectacular de 3.000

expedients, de 3.000 expedients, a la conselleria. Jo record

quan aquí ens retreien els 700 expedients a la Comissió Balear

de Medi Ambient d’embús; bé idò, nosaltres a la conselleria

ens n’hem trobat 3.000, d’expedients embussats, i ens hem

posat a fer-hi feina tot d’una per desembussar-los. 

El lloguer de vacances té tota una sèrie d’implicacions més

enllà de dir que es pugui fer a qualsevol lloc plurifamiliar; parl

d’aquí on no està regulat, que és el plurifamiliar. Els

unifamiliars, ja dic, ja està; plurifamiliars. No és tan senzill, no

basta dir “que es pugui fer en els plurifamiliars i ja està”. Això

té implicacions, té implicacions que estam parlant amb els

consells insulars. Des d’Eivissa, des de Formentera, se’ns diu

que de cap de les maneres, tots els àmbits: les entitats

mediambientals, tot el sector econòmic amb què ens hem

reunit, des de Cambra de Comerç, Foment de Turisme,

federacions hoteleres, evidentment alguns defensant el seu

negoci, però d’altres davant la situació que en aquests moments

hi ha problemes per trobar habitatges, a Eivissa i Formentera,

de saturació, etc., etc. Per tant no és tan senzill, no basta dir “a

plurifamiliars sí”. Ja els dic que el Consell de Formentera d’una

manera taxativa està en contra, i al Consell d’Eivissa tenen un

debat, però sí que els sectors estan preocupats per aquesta

situació. En canvi a Menorca és un producte que interessa, és

un producte que interessa i que efectivament com a mínim es

mostren oberts a parlar-ne. I a Mallorca depèn, depèn, perquè

lògicament tots tenim ben clar que a determinats municipis ha

suposat una qüestió de millora econòmica, de revitalització

econòmica, aquells municipis on aquest tipus de turista gasta en

restaurants, en comerços, etc., de la zona i ajuden a revitalitzar,

però també pot tenir una sèrie d’implicacions socials,

demogràfiques, etc., de tot tipus, per exemple pensem en la

transformació urbanística que es pot produir si mesclam usos

residencials i turístics a zones com Santa Catalina, Es Jonquet

o tot el centre de Palma, implicacions que hem vist per exemple

a Barcelona, sense anar més lluny.

Per tant, la regulació la farem perquè tenim aquest

compromís, però tendrem en compte totes aquestes qüestions

que els he dit i no només tendrem en compte totes aquestes

qüestions, sinó també les diferències que cada illa ens planteja

i per tant, lògicament també deixarem, i això ho farem en molts

d’altres àmbits, algú ho ha demanat, crec que era el Sr. Damià

Borràs que ho deia, la llei ha de marcar un àmbit general, un

marc general, però llavors cada consell, tenint en compte que

els consells tenen les competències en ordenació turística,

algunes no transferides encara, però en previsió de

transferència, i l’ordenació territorial i urbanística, perquè cada

consell llavors coneixent la realitat pugui també per exemple

zonificar o diferenciar àmbits residencials i turístics, perquè és

el més raonable i en aquesta línia estam treballant.
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També em demanaven per la promoció turística a Eivissa i

Formentera, el representant de Podem, la promoció turística

està transferida a Eivissa, Formentera no la va voler, la nostra

idea és ja reunir els consells insulars, començar a parlar dels

temes de promoció, mentre no passem la promoció turística...

evidentment el tema dels doblers és un problema greu com es

pot imaginar, no és un problema només de resoldre la promoció

turística d’Eivissa, si fos tan senzill, hi ha moltes altres

qüestions que hem de resoldre i que lògicament també hauran

de ser tingudes en compte, però el que sí que farem és

colAlaborar i arribar a acords i convenis amb els distints

consells insulars i evitar les situacions d’ineficàcia,

d’ineficiència que es varen produir aquesta passada legislatura

en què cada consell anava pel seu compte, en què no hi havia

aquesta colAlaboració perquè entre altres coses des de la

centralitat de Mallorca no s’escoltaven les demandes de les illes

i, per tant, crec que no té sentit aquesta situació, des del primer

dia ens hem posat a colAlaborar i hem començat a parlar

d’aquesta conveniència d’anar plegats.

L’impost turístic, em demanen si podem avançar el

calendari previst, bé, no hi ha un calendari previst, farem la

màxima via que puguem. Com sap una llei d’aquest tipus du

una tramitació molt important i molt complexa, no es fa en dos

dies, sobretot perquè -i complint allò que diuen els acords pel

canvi que tenim signats- hem de fer un previ debat social entre

tots que és el que estam fent ara, però encara ens queda un

temps per acabar-lo de fer i llavors lògicament anar parlant

amb tots els grups, el Partit Popular es queixava que no havíem

parlat amb ells, no es preocupi parlarem tot el que faci falta,

hem parlat amb tots els sectors econòmics, turístics, ambientals,

socials, etc., ho estam fent i ho continuarem fent i per tant, la

llei turística estarà tot d’una que es pugui, en bona part i en

bona mesura dependrà també de vostès, dels grups

parlamentaris, quan el Govern hagi acabat la seva feina arribarà

aquí al Parlament i seran els grups parlamentaris els que li

podran donar... més via o anirà lent, jo per la meva experiència

parlamentària li puc assegurar que quan una llei volen que faci

via, aquí es fa via i si volen que es retardi pot estar mesos i

mesos i fins i tot desaparèixer finalment del mapa, perquè ho

hem vist, n’hem vist de tot color aquí dins.

Innovació, em demanaven objectiu pressupostari del

Govern, m’ho han demanat diversos portaveus. Evidentment,

la nostra intenció seria incrementar-lo al llarg de la legislatura

gradualment, progressivament, en la mesura de la disponibilitat

pressupostària, lògicament el pressupost del 2016 és un

pressupost complicat, no serà fàcil per tant que hi hagi un gran

increment; sí que esperam que per a 2017 la cosa millori i sí

que esperam, sobretot, que hi hagi un nou finançament més just

per a aquesta terra i el puguem per tant afrontar. 

Per a nosaltres, l’ideal seria acabar la legislatura amb un 1%

del PIB dedicat a innovació entre, lògicament, la part pública

i la part privada. Ara fa pot hem tengut una bona notícia i és

que el sector privat, els clústers biotecnològics han aconseguit

una inversió privada de més de 36 milions d’euros, és una de

les inversions més grans que s’ha fet a Europa i la més gran que

s’ha fet a l’Estat espanyol en els darrers temps i ho ha

aconseguit una petita empresa d’aquí, de les Balears. Per tant,

crec que són bones notícies que ens ajuden en aquesta línia que

hem iniciat.

Se m’ha demanat per part de diversos portaveus, crec que

el portaveu de MÉS, el tema dels lloguers residencials, que ho

he contestat, la regulació del tot inclòs també, he anat contestat,

el pla d’inspecció.

Em demanava una valoració de la ronda de municipis

turístics, el portaveu de MÉS per Mallorca, bé, la valoració és

que les necessitats són molt grans, hi ha moltes necessitats, hi

ha un problema greu en temes de depuració d’aigües, ens

preocupa molt, això és comú a Eivissa, Mallorca, Menorca,

totes les zones turístiques estan molt preocupades per això, ja

està treballant la Conselleria de Medi Ambient en un pla de tot

el que farà falta. Vull recordar que els darrers quatre anys les

retallades varen arribar també al manteniment de les

depuradores, gravíssim error, i per tant, ara hem de refer camí

i és un tema que ens preocupa. 

No només això, sinó que la reinversió en general en zones

turístiques preocupa molt als ajuntaments i aquí també els hem

ofert la possibilitat que es puguin anar duent a terme projectes

en la mesura del que disposam. En aquests moments disposam

del consorci de places hoteleres, de la regulació de places

hoteleres, hi ha tota una sèrie de projectes que en aquests

moments estan en marxa i que s’aniran fent, esperam en el futur

poder-ne dur més i quan l’impost turístic s’aprovi també

lògicament la intenció és que els ajuntaments també hi puguin

presentar.

Ja he contestat allò de la llei territorial, tema de la

classificació per als habitatges turístics, perdó, per als hotels a

través de vincular la categoria a ràtios de treballadors que em

proposava el representant de MÉS per Mallorca, efectivament

al reglament es podria vincular la categoria com a un dels

elements a tenir en compte als ràtios de treballadors, ja estam

treballant en la Conselleria de Treball, però no puc avançar més

enllà que és un tema que ja jurídicament ja estam estudiant i

estam veient com es podria arribar a fer.

Em demanava també per la dependència a operadors

turístics, no és la mateixa per illes, segurament el global més o

manco de les Illes és aproximadament d’un 70%, per tant... i

fins i tot al lloguer de vacances també gran part d’aquest

lloguer de vacances no ve directament, una part important ve

per aquesta via d’operadors turístics i en algunes illes fins i tot

superen... per exemple a Menorca encara és més gran aquest

percentatge.

El Pi, algunes de les qüestions que em proposava ja les he

comentat, diu que un dels socis boicoteja la facultat de

medicina, jo no tenc la impressió que es boicotegi, crec que hi

ha una sèrie de dubtes que s’han de resoldre, evidentment

pensam que és un projecte molt interessant per molts de motius,

un projecte que pot crear llocs de feina, que pot ajudar a

l’impuls de la recerca i que lògicament requereix d’una

inversió, parlam d’1 milió d’euros anuals aproximadament, que

per ventura hem de fer l’esforç per intentar aconseguir el

finançament per dur-la a terme. Crec que sí que és un projecte

interessant, però també entenem que hi hagi dubtes en relació

amb la implantació d’aquests estudis quan en aquests moments

estam en una situació econòmica tan constreta.
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Bé, negativitat, cap ni una, Sr. Melià, he intentat situar i no

amagar la realitat social que hi ha, la realitat de precarietat

laboral, la realitat en definitiva d’aquesta situació de saturació

que alguns tenim, però sobretot parlam de futur, parlam de

futur i en positiu i també evidentment tenint en compte que no

pretenem un canvi de model econòmic, no, som realistes,

parlam de redefinir aquest model que crec que és molt més

acurat a allò que és la realitat perquè el turisme és i continuarà

sent i ha de continuar sent l’impulsor de la nostra economia,

però amb un model molt més equilibrat i molt més diversificat

que és el que pretenem.

Bé, m’ha dit allò del lloguer turístic, ja l’he contestat, em

diu si posarem per exemple el tema d’antiguitat per evitar

especulacions, és un dels temes que efectivament ens

plantejam, que l’antiguitat dels edificis plurifamiliars per poder

accedir al lloguer turístic, per evitar l’especulació, és una

proposta que ens han fet arribar des de diversos sectors i és un

tema que per ventura acabarem introduint juntament amb altres

mesures correctores, garanties i requisits i condicions que

anirem posant com he comentat abans.

De l’impost turístic, ja he contestat algunes coses, em

demana previsió d’ingressos, la previsió l’haurà de fer hisenda,

jo li puc dir que la darrera experiència que tenim de la taxa

turística va ser, de l’ecotaxa perdó, no parlam d’ecotaxa, ara

parlam d’un impost turístic, era d’aproximadament uns 50

milions d’euros, no vol dir... per tenir algun referent, però

evidentment aquesta serà diferent, les finalitats, les quanties,

etc., però bé, aquesta és... 

Qui prendrà la decisió sobre on va? Nosaltres treballam en

la idea que sigui un organisme ample en què els sectors

econòmics, turístics, mediambientals hi tenguin presència i

evidentment els ajuntaments, els consells insulars i per

descomptat el Govern.

Quin percentatge a turisme?, crec que turisme és tot, tot

anirà a turisme, però evidentment si anam, si posam a la

preservació del medi ambient algú dirà “no, a medi ambient...”,

no, per a nosaltres medi ambient i paisatge també és turisme, si

apostam per patrimoni històric i cultural, crec que també

podem dir que va a turisme, si apostam per la innovació i

ajudam a la diversificació econòmica i la innovació turística

també i, per descomptat, tot allò que vagi directament a les

zones turístiques, per descomptat.

Em demanava el tema de si tendrem en compte els

contractes firmats, és una petició que ha fet una part del sector,

nosaltres hem dit que la recollim, que l’estudiarem, però quan

el Govern de l’Estat va decidir pujar l’IVA turístic no va mirar

ni va pensar si es tenia en compte, si hi havia contractes firmats

o si no n’hi havia, quan el Govern de l’Estat ho va fer tothom

va callar i va pagar. Per tant, crec que això s’ha de tenir en

compte, s’ha de tenir present, ho recollim, però en certa manera

seran vostès el que també tendran via esmena les possibilitats

de decidir quan entra en vigor aquesta llei turística. Nosaltres

des del Govern farem una proposta, però la darrera paraula serà

dels grups que són aquí representats.

Ja he contestat el tema de les inversions que volem... em

demanava si se seguirà podent fer aquests... i efectivament amb

alguns límits, per ventura diferents dels que hi ha ara en aquests

moments, però la nostra intenció és que es puguin continuar

fent les reconversions hoteleres.

Volen prohibir les party boats?, el que de moment aquest

govern ha fet és aplicar la llei, que no s’aplicava. Les party

boats estan prohibides, aquest tipus d’activitats a zones

naturals, a zones protegides, de moment el que s’ha fet és:

facem això i de moment també el que hem començat és un

diàleg amb els dos consells insulars més afectats per aquesta

activitat, a Mallorca i Menorca no hi ha aquesta problemàtica

tan acusada, amb els de Formentera i Eivissa per veure com

regulam, com afrontam la problemàtica que les party boats en

aquests moments suposa i lògicament amb ells farem la

regulació que es farà.

Palau de Congressos, també m’ho han anat demanant, no és

que defugi el debat, vaig contestar dimarts una pregunta que em

va fer precisament el Sr. Álvaro Gijón, puc tornar dir el mateix.

La meva opinió personal: el 2011-2012 s’havia d’haver

desmantellat, 6 milions d’euros ens hagués costat, al llarg

d’aquesta legislatura passada s’han gastat 40 milions d’euros,

haurà costat al final 130 milions d’euros, els puc assegurar que

els ciutadans i les ciutadanes d’Eivissa o Formentera o

Menorca ens ho retreuen, que haguem invertit 130 milions

d’euros per a una infraestructura de la qual ells no veuen

evidentment que en treguin cap benefici, i llavors veuen que no

tenim doblers per millorar la promoció turística a Eivissa o que

no tenim 1 milió d’euros anuals per a la facultat de medecina,

però ara el tenim i ara per tant l’hem de rendibilitzar, li hem de

treure el millor profit possible, i evidentment aquest és

l’objectiu que ens marcam, fer la màxima via possible per sortir

d’aquest impasse que tenim en aquests moments, resoldre

jurídicament el darrer concurs i en tenir-lo tot d’una que

comenci a funcionar. El gerent actual va fer una previsió i

espera que d’aquí a un any aproximadament ja estigui en

funcionament com a màxim, abans d’un any.

Em diu que no he parlat de turisme nàutic, de golf, he parlat

de turisme esportiu i això inclou el turisme nàutic i el turisme

de golf. El turisme nàutic és un turisme molt important que ens

deixa beneficis importants i efectivament tenim una regulació

estatal que no ens ajuda, com vostè sap, hem compartit aquí

propostes en el sentit de millorar aquesta situació i continuarem

treballant en aquest sentit.

Volem efectivament tots els segments, si tenim una cosa

bona a les Illes Balears és que podem compaginar des del

turisme de màxima exigència i màxim poder adquisitiu amb el

turisme que lògicament no pot anar a aquest nivell i ve d’una

altra manera, el que no volem és el turisme de gatera, el turisme

d’excessos, el turisme que degrada la nostra imatge, preocupa

els residents i evidentment crec que aquí tots estam d’acord que

aquest turisme sí que no el volem i hem de fer tot el possible

amb els ajuntaments i amb els consells insulars per controlar

aquest tipus d’excessos i de gateres que es produeixen i de

balconing i etc., que crec que no ens interessen en absolut.

Crec que he anat contestant... al portaveu de MÉS per

Menorca també, pràcticament, tema de transport aeri,

efectivament és una greu problemàtica a totes les illes,

especialment a Menorca, per descomptat, on la temporada és
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segurament la més curta de totes i, per tant, en aquest sentit,

treballar des del primer dia perquè això no sigui així. Em

demanava si participaran els consells insulars en l’impost, no

estam plantejant un percentatge, però sí un equilibri territorial

lògicament en les inversions i que també participin de les

decisions els consells insulars i totalment d’acord que la

inspecció ha d’arribar a tot i, com algun portaveu parlava,

evidentment quan parlam d’inspecció ha de ser la inspecció

laboral, la inspecció d’hisenda que depèn de l’Estat, la

inspecció turística perquè si no anam coordinats...  I el que hem

fet aquests dies, una de les qüestions que hem fet és -hi ha

coses que passen que són males de entendre-, és connectar les

dades de què disposam des de la inspecció de turisme amb les

dades de la inspecció d’hisenda del nostre mateix govern, cosa

que no passava, sí, senyors no passava, és increïble, dins el

mateix govern no anaven coordinats, a partir d’ara li puc

assegurar que gràcies a això les sancions i les inspeccions es

podran agilitar, millorar una mica, una mica, no farem miracles,

però sí que milloraran, una cosa que ens sembla absolutament

normal, ho hem fet a Mallorca on tenim la inspecció i

evidentment ens dirigirem la Eivissa i Menorca perquè

segueixin la mateixa línia.

El portaveu de Ciutadans em demanava pel Palau de

Congressos, ja ho he contestat, tema d’innovació també li he

contestat, bé, efectivament no he parlat d’un nou model, ho he

matisat, parlam de redefinir el model econòmic actual.

Se’m demana si hem calculat quina repercussió pot tenir

sobre la competitivitat, nosaltres pensam que positiva, si totes

aquestes inversions van on toca i es millora el producte i som

capaços d’apostar per les energies renovables, per les zones

que estan degradades, en aquest moment, turístiques, poder-hi

fer inversions, per a la innovació turística, per millorar el nostre

territori, el nostre paisatge, el nostre medi ambient, el nostre

patrimoni històric i cultural, crec que tots els efectes seran

positius. Lògicament, el visitant haurà de pagar un poquet més,

un poquet més, no estam parlant d’un grau esforç, un esforç que

fan en molts d’altres indrets de la Unió Europea i d’Amèrica i

del Nord Àfrica, etc.

Regulació de lloguers residencials, ja li ho he comentat. La

innovació fins on, també ho he comentat. 

Totalment d’acord amb la formació i qualificació

professional, hi ha un sector clau, el sector nàutic efectivament

que requereix professionals molt preparats, molt

professionalitzats i no tenim prou gent preparada aquí i hem

d’anar a fora a cercar aquests professionals i estam perdent una

possibilitat de tenir professionals, no és un gran nombre, però

si és gent molt especialitzada amb uns sous bons i, per tant,

aquí formació absolutament necessària en el tema del sector

nàutic.

Compartesc tot el que deia de seguretat jurídica el portaveu

del PSOE, totalment d’acord que el laisser faire, laisser passer

ha passat a la història i que lògicament aquesta planificació

estratègica entre tots s’ha d’anar fent.

Ja he comentat els plans d’inspecció. En definitiva, crec que

més o manco ho he dit..., la revisió dels PIAS també ho he

comentat, etc. 

Crec que he intentat contestar a tots, si hi ha alguna

pregunta que ha quedat enlaire els agrairé ara... al segon torn.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicepresident. Passam ara al torn de rèplica i

per començar ja té la paraula el portaveu del Grup Parlamentari

Popular per un temps de cinc minuts, el Sr. Gijón.

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Vicepresidente, si conseguimos

después de esta comparecencia transmitir algo de prudencia al

sector turístico creo que será bueno, considero que usted es una

persona posibilista y de un gran sentido común, por tanto,

cuanto menor o cuanto menos hablemos mal del turismo mucho

mejor para todos, creo que es importante que dejen de decir

que sobran turistas, creo que es importante decir que hay que

dejar... o hablar mal del turismo. Al final, claro, usted dice “yo

no lo digo”, pero flota en el ambiente con todos los grupos que

dan apoyo al Gobierno, que sobran turistas y haciendo y

recogiendo lo que el Sr. Castells hablaba de ideas fuerza yo

vuelvo a repetir una idea fuerza del Partido Popular, estamos en

contra de la implantación de cualquier impuesto sobre el

turismo y de cualquier moratoria que haga o que de lugar a que

vengan menos turistas, Y haciendo también un poco de

referencia a la parte empresarial que hablaba el Sr. Castells voy

a poner un ejemplo que creo que es sencillo de entender.

Yo no me imagino a los directivos de Coca-Cola diciendo

un buen día “estamos vendiendo demasiadas coca-colas,

tenemos que parar y vamos a dejar de vender coca-colas”,

como tampoco me imagino a los directivos de Apple diciendo

“estamos vendiendo demasiados iphones, vamos a dejar de

vender iphones”. Lo que sí me imagino es a los directivos de

Coca-Cola diciendo “a lo mejor estamos vendiendo demasiadas

coca-colas a un grupo concreto de clientes y estamos dejando

de perder a otros clientes a los que les podríamos vender otros

productos” y entonces deciden hacer zumos o deciden hacer

bebidas isótonicas o deciden hacer productos de agua para

venderles. Lo mismo ocurre con los directivos de Apple, me

imagino a los directivos de Apple diciendo “bueno, ya que

tenemos un cliente cautivo que le gusta mucho nuestro

producto, ¿por qué no le vendemos otros productos?”, y

entonces se empiezan a inventar otros productos: (...) los

relojes, las tablets o lo que sea.

Yo no me imagino a ningún destino turístico diciendo

“estamos vendiendo o estamos teniendo demasiados turistas”.

Por tanto creo que en lo que sí deberíamos incidir es en si

queremos venderles a los mismos turistas en otra temporada o

si queremos tener otros turistas que vengan en otras

temporadas, es decir, tenemos que cambiar el producto para

que venga más gente. Es evidente que en las temporadas de

verano, en las temporadas altas estamos a unos niveles ya

importantes, en eso encontrará que el Partido Popular tampoco

tiene ninguna intención de profundizar, por tanto al final

estamos hablando de lo mismo, vamos a crear un buen

producto para que la gente venga en otras temporadas, sean los

clientes que ya vienen o sean clientes nuevos, y en eso creo que

nos encontrará.
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A mí, claro, cada vez que hablan ustedes de protección del

territorio es que..., de verdad, parece que ustedes son nuevos

pero, insisto, ustedes no son nuevos, ustedes lo de protección

del territorio es cuando les interesa la protección del territorio,

porqué aquí en este parlamento se aprobaron -el anterior pacto-

unas reservas estratégicas de suelo que hicieron que suelos que

no tenían por qué ser urbanos decidieron, en distintas partes de

la isla, que fueran urbanos, para luego al final no hacer

absolutamente nada porque luego no se llevaron a cabo. Por

tanto no son ustedes diferentes a nosotros; si quieren proteger

el territorio me parece muy bien, pero, claro, están sacando una

alarma con el tema del suelo rústico como si con la Ley

turística se hubiera producido una avalancha de peticiones en

suelo rústico, cosa que no ha ocurrido, y cosa que en cualquier

caso, en el caso de ocurrir, serían los consells insulares los que

tendrían la posibilidad de decidir si esos proyectos son

interesantes o no son interesantes, pero la realidad es que no se

han producido. 

Yo creo, Sr. Vicepresidente, que hace falta, creo, o yo he

echado en falta que hable algo más de la Playa de Palma. Creo

que es importante también que hable de las terrazas, en el caso

que afecta a la ciudad de Palma, que creo que ha sido un

cambio importante y que sus socios de gobierno en otras

instituciones no están de acuerdo, o por ejemplo la apertura de

los comercios en domingo. Creo que es importante saber si

ustedes están en la línea de mantener esa idea de que los

comercios puedan seguir manteniéndose los domingos.

Mire, usted habla de modificar, o de cambiar, o de redefinir

el modelo; yo le pediría que, como todo en la vida, los

experimentos se hagan en sitios concretos o con una cierta

prudencia. Creo que podría empezar por Playa de Palma,

porque Playa de Palma sí tiene definido un modelo, sí tiene

definida una estructura jurídica, tiene definido un plan

urbanístico, y algo se habrá hecho bien cuando en los últimos

tres años hemos pasado de tener un 18% de hoteles de 4

estrellas a más de un 40% de 4 estrellas, o de 5, que nunca

había habido, o hacía 20 años que no había habido ningún hotel

de 5 estrellas en Playa de Palma, y se ha conseguido reducir los

hoteles de 3 estrellas de un 60% a menos de un 50%; por tanto

ya tenemos un sitio donde se podría trabajar.

El tema de la ecotasa o del impuesto, como quieran

llamarlo, yo personalmente, y a lo mejor me equivoco, ojalá me

equivoque porque es evidente que ustedes están ya..., como los

caballos que llevan las orejeras, están dispuestos a ponerlo en

marcha...

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni, Sr. Gijón, han passat els cinc minuts.

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Voy terminando, Sra. Presidenta, gracias. Yo creo que el

impuestos turístico va a fracasar porque luego no se ponen de

acuerdo ustedes a qué se destina ese dinero, al final siempre

falta el para qué; y ha puesto usted el ejemplo de las

depuradoras. Aquí hay un impuesto específico, un canon

específico de saneamiento que no se ha utilizado para el

objetivo para el cual fue creado. Por tanto volveremos otra vez,

y lo veremos, que entre ustedes discutirán a ver quién se lleva

más parte del pastel para decidir las inversiones, y al final no

conseguiremos el objetivo que se perseguía.

En cualquier caso, insisto, la intención del Partido Popular

en materia turística es ser lo más proactivos y lo más...

facilitadores de que la actividad vaya..., siempre y cuando

efectivamente vaya en el sentido de mejorar la calidad, no de

reducir turistas o de tocar aspectos que no sabemos cómo van

a funcionar.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gijón. És el torn ara del Grup Podem Illes

Balears. Sr. Aguilera, té la paraula per cinc minuts.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Gabriel, moltíssimes

coses hi ha damunt la taula, intentaré anar directament al gra.

Una de les coses que des del nostre grup estem denunciant

recentment és el tema de la precarització laboral, de

l’explotació laboral, aquests dies el de les cambreres de pis; és

a dir, amb uns contractes realment innombrables, no hi ha

paraules per descriure-ho, amb un 95% de temporalitat, que jo

sé que això és una qüestió transversal, però quin serà el seu

esforç, o des de la part turística que li toca, millorar aquest

element.

Una qüestió també importantíssima és el tema de

l’escurçament de la temporada; a Formentera i a Eivissa patim

realment aquest element i per tant és molt complicat, i invitaria

el Sr. Gijón, com que està dient que vol més habitants..., perdó,

més turistes que venguin a Eivissa i a Formentera, que vingui

el mes de juliol o agost a veure l’ambient com estan les nostres

carreteres, platges, tot l’espai; és a dir, ja no podem assumir

més visitants. Per tant això és un problema de tots, ajuntaments,

consells, Govern, societat, empresaris..., tothom. Per tant s’ha

d’intentar solucionar almenys a Eivissa i Formentera.

Més coses. També la famosa autoregulació, desregulació...

També recordo al Sr. Gijón els problemes de les party boats i

dels beach clubs que tenim a Eivissa; per part del PP la desídia,

la inacció per part de l’Ajuntament de Sant Josep, Sant Antoni,

etc., etc.; ara els nous governs estan intentant posar ordre, ja

alguns han tancat justament la setmana passada. Per tant penso

que determinades qüestions no són admissibles, almenys els

ciutadans i les ciutadanes d’Eivissa i de la resta d’illes, de

Balears, no ho podem acceptar i volem una regulació.

Més important, a més a més, faig present a tothom que jo

visc a Sant Antoni de Portmany. Vostè ha fet referència al tipus

de turisme que en determinats municipis, aquí a Mallorca i a

Eivissa concretament, tenim és inadmissible, és impossible. No

tinc..., voldria pensar en positiu, sincerament, Sr. Gabriel i

senyors diputades i diputats, veure realment el turisme que

volem, però està clar que conviure els residents realment amb

aquest tipus de turisme sincerament ha arribat un punt que ja no

hi ha retorn, és a dir, cada vegada, nits, dies, gent, el que fan.
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Jo sincerament demanaria a les persones que vénen de fora

vegin directament el que fan, és a dir, hem de conviure amb

remor, brutor, etc., i això és una qüestió del Govern,

d’ajuntaments, consells, el seu govern, i intentar entre tots de

veritat donar-nos una solució.

Més coses. Estic d’acord amb vostè en el tema de la miopia,

miopia per part dels polítics del PP, PSOE, de tota la gent que

durant lustres han estat governant, a l’hora de fer una

planificació turística; també miopia per part dels empresaris i

de tot el sector, que només està pensant que la pròxima

temporada vol guanyar més, més i més. Per tant ha arribat el

moment, i tant de bo, de veritat, Sr. Gabriel, aquesta

planificació turística i la innovació, pensar a deu, vint anys, de

l’illa que volem, realment nosaltres treballarem conjuntament

i hem de tenir un pla estratègic cent. Balears és un destí turístic

de primer ordre mundial.

El tema de l’ATB és una qüestió que ja en el seu moment

li vaig demanar. Per favor, necessitem recursos, i penso que

això ho hem de solucionar. Ja no és una qüestió, com ha dit, la

promoció turística, el tema d’1 milió, i ho ha dit perfectament.

Estem en el seu moment, i faig present també aquí als diputats

del PP que varen dir un no a la segona fase del Palau de

Congressos de Santa Eulària, i als pocs dies varen dir que sí hi

ha doblers per al Palau de Congressos de Palma. Per tant també

és una vergonya, és una..., és que no tinc de veritat paraules per

descriure com la ciutadania d’Eivissa estem davant dels

pensaments i les obres, i demanem fets, per favor, Sr. Gabriel,

al seu govern i a la resta de consellers que formen part del seu

govern, fets. És a dir, ja Eivissa i els diputats i les diputades de

Podem venim a reclamar el que pertoca.

I ja per acabar, pràcticament, jo també vull comentar i fer

present a la resta que sóc un ciutadà, he deixat la meva part

docent; fins fa..., fins al curs passat, perdó, era docent, i a més

a més, Sr. Pericay, agafo el seu, de formació professional, i

aquesta tarda tendrem aquí el Sr. March, ja hi he parlat

personalment en el seu moment quan va ser a Eivissa, és a dir,

el tema de la formació professional és una necessitat, i a més a

més moltes vegades la queixa que hi ha per part dels empresaris

que hi ha un desfasament total entre una realitat, que és la

nostra illa, la idiosincràsia, vostè ha dit el tema nàutic, el tema,

jo afegiria, de noves tecnologies, el tema de renovables, tema

TIC, etc., etc., etc. Per tant jo des de la meva vessant com a

docent m’oferesc a vostè i al seu govern per intentar realment

replantejar la formació professional i veure quins mecanismes

es necessiten per tenir una gent, una ciutadania formada que

pugui donar un servei dins el nostre sector turístic.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Aguilera. És el torn del Sr. Reus, per un temps

de cinc minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

(Inici de la intervenció inaudible)

...agrair les explicacions del vicepresident. M’ha semblat

especialment significatiu el que ha comentat dels temes

d’inspecció, que no estiguessin coordinats els inspectors de

turisme amb els d’hisenda; jo crec que ha de ser bàsic i fer

feina coordinament des de Treball, des de Turisme, des

d’Hisenda, per evidentment fer que es compleixi la normativa

en matèria turística, d’hisenda i de treball.

Si acabam l’alumini la Coca-Cola no en farà més, de

llaunes, això ho hem de tenir clar. Vull dir que, com explicava

el company de Podem, els mesos de juliol i agost l’acabam,

l’alumini, a Mallorca i a Eivissa; per tant hem de tenir clar que

evidentment la saturació de turistes aquests mesos hi és. I el

tema de la limitació del nombre de turistes és que no ens n’hem

adonat ara, és que se’n va adonar ja deu fer quasi trenta anys un

conseller del Partit Popular, amb els famosos decrets Cladera

en què ja es va introduir el tema de la limitació de places. Per

tant no estam parlant de res nou, estam parlant d’una cosa que

ja tothom crec que té bastant assumit, que evidentment el medi

ambient i el nostre territori tenen un límit.

M’ha sobtat també el tema de l’exemple del cànon de

sanejament que ha posat el Partit Popular. El cànon de

sanejament precisament des de la seva creació, quan es va crear

l’IBASAN, és un impost finalista, i aquesta passada legislatura,

a part d’uns increments bastant importants i la introducció

d’una progressió i un augment de recaptació bastant important

que afectat bastant les empreses turístiques, a més d’això el

Partit Popular va modificar la llei mitjançant la Llei

d’acompanyament dels pressuposts, i ja no és finalista. Per tant

era un cànon dedicat a finançar les infraestructures de

finançament i ara ja no ho és, ara és un impost, però no ho és

per decisió del Partit Popular. I també vull recordar l’IVA

turístic; l’IVA turístic era del 7% fa pocs anys, va passar al 8%

l’any 2010, i l’any 2012 va passar fins al 10%, sense que

pareixi aquí que hi hagi hagut cap drama, com hi ha ara. Per

tant nosaltres reiteram el nostre suport a aquest impost turístic

i estam convençuts que si es realitza com es té plantejat de

forma finalista contribuirà a la millora del producte i

contribuirà al benestar de tota la societat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Reus. És el torn del Sr. Melià, d’El Pi.

Té cinc minuts, gràcies.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Barceló, vostè ha començat la

segona intervenció fent-nos una reflexió genèrica sobre la

conveniència de la colAlaboració, de compartir entre el sector

públic i el sector privat. Nosaltres estam molt d’acord amb

aquesta reflexió i volem veure si amb el seu projecte d’impost

turístic aquest compartir i aquesta colAlaboració es produirà de

la manera que vostè ens ha explicat tan bé. En serem testimonis

en primera línia i ho observarem amb molt d’interès.

Sobre l’impost turístic li formularé la pregunta d’una altra

manera. Vostè sap que hi ha, evidentment, zones eminentment

turístiques que serà on es produirà la major part de la

recaptació d’aquest impost, i que perquè es produeixi aquesta

colAlaboració o aquesta acceptació de l’impost per part dels
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hotelers i dels majoristes de viatges no estaria gens malament

que, per exemple, si a la zona d’Alcúdia es recapten 5 milions,

per posar un exemple, una part d’aquests 5 milions es

reinvertissin a la zona d’Alcúdia. Jo ja sé que tot és turisme, ja

sé que a qualsevol cosa li podem dir que és turisme, però, bé,

si els 5 milions d’Alcúdia se’n van a Andratx la sensació del

sector i de l’ajuntament i de tothom a Alcúdia, bé, sí, serà una

inversió turística però no serà la mateixa, i jo, com que crec que

és molt important estratègicament trobar complicitats per a

aquest impost, per ventura aquesta via que un percentatge es

reinverteixi allà on s’ha recaptat idò podria facilitar la

implantació del tribut.

M’ha preocupat, o m’ha sobtat, que el seu exemple sigui

Rajoy perquè, clar, em diu que el Govern de l’Estat amb l’IVA

turístic... Sí, clar, si el seu referent és Rajoy ja no entenc res, no

crec que hagi estat molt afortunat amb aquest exemple, la

veritat. Però bé, ja està bé. Jo crec que vostè no crec que

pretengui fer les coses com les ha fetes Rajoy, però ho deix

aquí a títol de comentari.

Sobre sòl rústic, home, vostè a la seva primera intervenció

ens ha dit que ni un pam més a sòl rústic; ara veig que ja no és

el mateix, vostè em diu que ens parla dels grans projectes i que

no ens està parlant d’ampliacions d’agroturismes i hotels rurals.

Bé, he entès això; li ho torn demanar perquè a la seva primera

intervenció ha estat molt contundent i després ha fet com un

matís i no em queda clar si això..., si vostès volen impossibilitar

que es facin ampliacions a agroturismes i a hotels rurals, sí o

no?, no em queda clar i li ho vull demanar. El mateix que si

volen impossibilitar que es puguin acollir, diguem, com a oferta

turística les cases, els xalets a sòl rústic, les cases de sòl rústic.

Sobre el lloguer turístic, efectivament, és un tema complex,

i nosaltres el que li proposam, i hem presentat una iniciativa en

aquest parlament en aquest sentit, és que siguin els ajuntaments,

com a administració més propera i com a administració

urbanística, l’administració que tengui la capacitat de

“zonificar”. Vostè ho deia un poc en aquesta línia, “zonificar”

zones on s’exclou la possibilitat de fer lloguer turístic a través

del procediment de delimitació d’unitats de transformació

urbanística; és un procediment bastant simple, amb una

informació pública, i per tant amb un procediment fàcil de 30

dies de tramitació podria cada ajuntament decidir si vol a

determinades zones o a tot el seu municipi que es pugui fer

lloguer turístics, sí o no; això coordinadament amb la

conselleria no crec que plantegi gaires problemes.

I dues qüestions que m’he oblidat de plantejar-li. El tema de

les connexions aèries; vostè m’ha parlat de la gestió

aeroportuària, nosaltres estam totalment d’acord que els

aeroports haurien de ser gestionats per les institucions de les

Illes Balears, però més enllà d’aquest debat evidentment la seva

conselleria i el seu govern poden fer altres coses, poden

incentivar d’alguna manera determinats vols, determinades

connexions, determinats enllaços. Bé, a mi m’agradaria saber

si vostès faran feina en aquest sentit deixant de banda el tema

del model AENA, etc., etc.

I la darrera, costes i litoral. És evident que les platges són

elements fonamentals del nostre turisme i, bé, tots sabem que

són propietat, diguem-ho així, o són gestionades per la

Demarcació de Costes, per l’Estat. Amb tota la problemàtica

que això genera no sé si vostès plantejaran algun tipus d’acció

per intentar trobar una colAlaboració o per intentar trobar una

transferència o una capacitat d’actuació i de decisió en aquest

àmbit tan elemental i bàsic per al turisme.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Té la paraula el Sr. Castells per un

temps de cinc minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Tenint en compte que fa més de

mitja hora que hauria d’haver començat una altra comissió, en

benefici de l’agenda institucional de les institucions de Balears

renunciaré a aquest torn.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Castells, és una cosa que jo també havia pensat,

però també hem de tenir en compte que era la primera

compareixença, és la primera reunió d’aquesta comissió de

Turisme, tenim aquí el vicepresident, tots els diputats s’han

ajustat molt bé al temps, i jo crec que no era, per part d’aquesta

mesa i així ho hem comentat, que us donàssim pressa, per dir-

ho de qualque manera. De totes maneres agraïm el seu gest i

continuam. Gràcies, Sr. Castells.

Llavors té el torn el Sr. Pericay per cinc minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sí. Jo tendré un gest bastant paregut, és a dir, perquè tenim

aquesta comissió i també perquè pràcticament l’única cosa que

comentaré, que abans m’he descuidat de comentar, és que

aquest esperit també de colAlaboració amb els diferents partits

polítics o grups parlamentaris, com a mínim en nom de

Ciutadans també volia dir que hi serà, però en la mesura en què

també hi hagi una iniciativa per a tots aquests assumptes que

ens inclogui. Està bé que, per descomptat, sigui el sector, que

és realment allà on es coneixen bé aquests temes, però nosaltres

també agraïm, sobretot els petitets, agraïm que se’ns tingui en

compte i que tenguem també l’oportunitat d’incidir, en fi, en les

feines que s’estan fent.

Res més, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Pericay. Sr. Borràs, cinc minuts màxim.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, gràcies, presidenta, intentaré ser breu. Li han demanat

prudència, vicepresident; jo crec que la prudència sempre és

bona. He sentit que hi havia grups que han manifestat que

estaven en contra dels impostos, segons quins suposo, contra

l’impost turístic sí, però contra l’impost dels lloguers de cotxes

o contra l’impost dels envasos, que vàrem viure la passada
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legislatura en aquesta comunitat sembla que no hi estaven en

contra i es varen imposar no per la via del consens. Al final es

varen retirar davant la pressió de molta gent, però no es varen

imposar per la via del consens perquè el debat sobre el consens

el vàrem tenir moltes vegades en aquest parlament els quatre

anys i sempre se’ns deia que el consens hi era, perquè hi havia

un consens social perquè tenien la majoria política. Per tant, a

callar i a jutjar la resta de grups.

Per tant, benvinguda la prudència i benvinguda la voluntat

de consens que vostè ha manifestat, benvinguda la voluntat de

dur endavant un debat social sobre el model turístic d’aquesta

comunitat, com vostè ha anunciat. Serà un avanç, aquest debat

ens durà on ens durà, però crec que serà un debat important.

Com pot ser un debat important també com gastam l’impost

turístic. Entenc que s’ha d’invertir en les zones turístiques,

evidentment que sí, però no només entenc que s’ha d’invertir

en les zones turístiques. Massa vegades en aquesta comunitat

s’ha paralitzat qui ho ha fet bé, qui protegeix el seu territori, qui

ha protegit el seu paisatge, qui ha fet inversions en valors

mediambientals, inversions culturals, inversions en patrimoni

i en canvi s’ha acabat ajudant, exclusivament, aquell que havia

malbaratat els seus valors patrimonials, els seus valors

territorials. Per tant, hem d’ajudar a redreçar allò que està

malament, però evidentment sense oblidar allò que està bé.

De promoció no en parlaré, però hi ha un tema del qual no

s’ha parlat per a res, que és el tema de l’aparador turístic, del

famós mostrador del Sr. Delgado, que ha estat donant voltes,

crec, per no sé on. Estic segur que els dirigents, els gerents

d’Apple o de Coca-Cola no es tirarien pedres damunt el seu

terrat com algú es tira pedres al seu terrat en aquest moment en

el debat turístic de les nostres illes, i no és la primera vegada

que passa.

Un tema fonamental, per acabar, Sra. Presidenta, si em

permet, és el tema de la formació i no només la formació

específica professional, és clar que hem de passar, si m’ho

permet, de simplificar molt dels transportistes de plats als

cambrers, és importantíssima la formació en aquest sentit, però

també és molt important la formació, diguem, afegida, de valor

afegit, als treballadors del sector turístic que els permeti

treballar amb més seguretat, amb més capacitat de conciliar

vida laboral i familiar, amb millor capacitat d’autoprotecció

laboral, però també és molt important un gran acord social en

aquesta comunitat -i aquí acabaré- per evitar la deserció tan

prematura, tenim un drama de deserció prematura, de joves de

la formació, massa vegades atrets per l’emmirallament que els

ofereix el sector turístic amb els doblers fàcils de temporada.

Lamentablement la crisi ha frenat una mica això, però si es

redreça l’economia tornarem a aquest problema, que massa

vegades, i aquí també s’hauria de fer un front comú com fan

contra l’impost turístic amb els grans empresaris turístics, fer

un front comú en defensa de la formació dels joves, en la no

deserció de la formació abans d’hora, per anar-se’n emmirallats

en el benefici ràpid que tantes vegades la indústria turística els

ofereix.

Per tant, crec que és un altre àmbit de feina, tot és turisme

en aquesta comunitat, on és important seguir avançat per evitar,

perquè això serà també a la llarga millor per al nostre producte

turístic, per a la nostra qualitat turística, però sobretot serà

millor perquè els joves es convertiran en bons ciutadans i en

bones persones.

Gràcies, Sr. Vicepresident.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Borràs. Sr. Vicepresident i conseller, en torn de

contrarèplica, té la paraula.

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

D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i

Milta).

Sí, començaré per la frase del Sr. Gijón, “sobren turistes”,

que li preocupa tant. Aquesta frase no l’ha sentida a cap

responsable d’aquesta vicepresidència i conselleria, però aquest

debat ha sortit en aquest debat, vostè l’ha tret. Contínuament en

els mitjans de comunicació surten cartes al director, articles,

etc., qualque cosa passa en aquests moments, qualque... no, no,

jo no dic que sigui culpa seva, només dic... no, no, no, no

reparteixi les culpes als altres, qualque cosa passa en aquest

moment.

Miri, a la reunió que vaig tenir a Eivissa, sap qui va

verbalitzar i expressar aquesta situació? Idò, no va ser el GEN

a Eivissa ni va ser Podem a Eivissa, va ser la Cambra de

Comerç, el Foment de Turisme d’Eivissa, PIMEF i la Federació

Hotelera d’allà, i varen dir, tots, aquesta situació de saturació

efectivament que vivien en aquells moments a Eivissa. A

Eivissa i a altres indrets, lògicament. 

Per tant, de què parlam? Vostè després ho ha explicat i ho

matisat, d’uns nivells altíssims a l’estiu, i jo crec que aquí sí

que tots començam a estar d’acord que hem arribat a un límit

a l’estiu en determinats moments, sobretot juliol i agost, i aquí

sí que tots tenim clar que les nostres platges, les nostres cales,

les nostres carreteres no poden aguantar més cotxes, més gent,

etc., perquè, a més, s’està provocant un problema i és que

determinats sectors de residents comencen a crear una situació

de rebuig cap al turisme, i això és el pitjor que ens pot passar.

Per tant, sí que és veritat que en aquest sentit qualque cosa

ens ha de preocupar, no podem mirar cap a una altra banda.

També tenim ben clar que tenim una capacitat d’acollida de

visitants la resta de mesos de l’any que no aprofitam en aquests

moments, i el producte el tenim perquè tenim un producte

esportiu, natural, patrimonial, cultural, gastronòmic. Per tant,

molta gent es pot sentir atreta per tot aquest producte que

tenim, en altres mesos, i l’ideal seria lògicament poder

distribuir aquests turistes al llarg de l’any i no tenir aquesta

punta tan grossa. Això seria l’ideal, no depèn de nosaltres

exclusivament, però sí que hi podem fer feina i podem treballar

entre tots i podem mirar de millorar aquesta situació. Crec que

això del que parlam, per tant, és aquesta qüestió.

Em retreu que la protecció del territori segons com, les

reserves estratègiques del sòl responien a un moment en què hi

havia una necessitat important d’habitatge protegit, d’habitatge

de sòl i es va agafar tota una sèrie d’urbanitzables per poder

dur a terme aquests projectes que, efectivament, finalment la
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majoria dels quals no varen ser possibles per qüestions de

finançament, etc., tot i que jo, insistesc, crec que en aquells

moments les polítiques d’habitatge han d’anar dirigides a la

rehabilitació i aprofitar, en aquests moments, la quantitat

d’habitatges buits que tenim.

M’ha dit que no he parlat de Platja de Palma, bé, jo no he

parlat de llocs concrets, podria haver parlat de Platja d’En

Bossa, podria haver parlat de Sant Antoni, però sí dir-li que,

efectivament, la Platja de Palma, com la principal zona turística

de Balears, de Mallorca, de la Mediterrània, per tant,

lògicament requereix un impuls, i en aquest sentit ja hem

començat la feina, tant amb el Consorci de la Platja de Palma,

que ja té un gerent recentment nomenat, com amb l’Associació

Hotelera de la Platja de Palma i amb la resta dels sectors

implicats, lògicament, per seguir impulsant i donar el

tractament necessari a la Platja de Palma.

Em demana per les terrasses. Miri, jo som un entusiasta de

les terrasses, jo crec que és un lloc que a tots ens agrada

prendre-hi una canya, un cafè, el que sigui, el que passa és que

compartesc amb l’ajuntament la necessitat de també regular-ho,

que no hi hagi una invasió total i absoluta de l’espai i que,

sobretot, si a algú li han de donar quatre metres que no se

n’agafi vuit. Crec que amb això tots estarem d’acord. Per tant,

la regulació sí, sí, i poder gaudir de les terrasses també, i una

cosa ha de ser compatible amb l’altra.

Em treu l’exemple del cànon de sanejament perquè no es

utilitzar per al que es va crear, però, perdoni, el creen vostès

l’any 91, governava el Sr. Gabriel Cañellas, i són vostès en

aquesta legislatura passada, el 2013, que decideixen que deixi

de ser finalista. Per tant, no em retregui que el cànon ha deixat

d’utilitzar-se per al que es va crear si han estat vostès que ho

han fet.

Totalment d’acord amb Podem a compartir la preocupació

pel tema de la precarietat laboral. Efectivament, coneixem

perfectament la problemàtica de les cambreres de pis. El meu

grup, com sap, va fer unes jornades amb cambreres de pis i

sindicats fa aproximadament un any, per tant a la passada

legislatura, on vàrem poder veure estudis seriosos sobre la

problemàtica que tenen, problemàtica de tot tipus, físiques a

causa de l’increment en aquests moments d’habitacions que els

han fet fer, tota aquesta crisi que s’ha aprofitat per reduir

plantilla i, efectivament, és un tema que preocupa i ja treballam

conjuntament amb la Conselleria de Treball, lògicament, per

fer front a aquesta situació.

De la saturació ja n’he parlat. Parties boats i beachs clubs

i altres activitats que puguin ser molestes, miri, aquí la

colAlaboració total del Govern, la regulació la farem, però

llavors hi ha d’haver un compliment, i aquí qui més té a dir són

els consells insulars i sobretot els ajuntaments. Els ajuntaments

són una peça clau per fer complir llicències, tenen policia,

tenen la possibilitat de fer-ho arribar i moltes vegades és un

tema de voluntat política. Quan un ajuntament es posa i diu,

miri, aquesta activitat molesta no pot ser, i s’hi posa i ho

treballa aconsegueix resultats, eh? Si lògicament l’acció és

mirar cap una altra banda i no m’atrevesc per no trepitjar calls

i això ... llavors vénen els problemes. Crec que sabem tots de

què parlam.

ColAlaboració amb l’ATB total i absoluta, ja li hem dit que

ens hem posat a disposició dels consells insulars des del primer

dia perquè hi hagi colAlaboració en tots els temes, no només

amb el de promoció, el de planificació, etc., en tots.

De Formació Professional també ja li he contestat abans.

ColAlaboració amb l’impost turístic públicoprivada, em

comenta El Pi. Sí, sí amb la destinació, no amb si es posa o no.

Si has de comptar amb algú perquè posin un impost o no ja

sabem quin serà el resultat, sempre tothom et dirà que no. Si a

vostè, si a qualsevol de nosaltres ens diuen, has de pagar IRPF

o no... bé, alguns conscienciats dirà que sí, tal vegada, però

molta gent si ho posassin a referèndum dirien no. Per tant,

colAlaboració a l’hora de posar un impost amb la destinació, en

aquest cas, sí, evidentment, ja li he dit que farem participar al

sector amb la destinació. 

Em proposa reinversió en els municipis que recaptin, jo

crec que el Sr. Damià Borràs feia una reflexió molt interessant,

estic d’acord que efectivament les zones turístiques han de ser

receptores, però hem de tenir present que municipis amb

poques o amb cap plaça turística, vostè coneix perfectament la

situació de Campos, per exemple, i evidentment Campos voldrà

ser receptor, lògicament, d’aquesta situació, o els municipis

d’interior, pensem en... si percentatges, bé, això també

dependrà de vostès, del debat que facin. En principi nosaltres

ens plantejam equilibri territorial. 

Sòl rústic d’agroturismes i turismes rurals, no ens plantejam

tocar la regulació. Ja hem tengut una reunió amb ells. Sí que

ens traslladen, l’Associació d’Agroturismes, la preocupació per

l’ampliació que es va fer a la Llei agrària, i aquí sí que hi ha

una demanda per part dels agroturismes perquè modifiquem la

Llei agrària, perquè el que s’ha fet és obrir la porta de

qualsevol manera a qualsevol banda sí que els preocupa, i

nosaltres compartim aquesta preocupació. Efectivament, és una

de les qüestions que mirarem com ho feim.

Zonificació del lloguer turístic, efectivament és una de les

possibilitats, zonificar, i que siguin les administracions

implicades les que ho diguin.

Totalment d’acord amb les connexions aèries, ja es fa feina

per part del Govern, estam en contacte, colAlaboram i feim feina

plegats amb la Conselleria de Mobilitat pel tema d’incentivar

vols, pel tema sobretot dels enllaços i dels vols que ens

interessen que arribin a l’hivern. També el tema de tarifes fer-hi

feina, sap que és difícil, però bé, a través del Comitè de rutes i

del Comitè de Coordinació Aeroportuària de Balears es pot fer,

és una feina que ha hem començat. I també compartir el tema

de colAlaboració amb la Demarcació de Costes, ja ens hem

posat en contacte a través de Medi Ambient, per exemple, pel

tema de les boies, que és un altre dels grans problemes que

tenim de saturació a l’hivern, per tant, posar una sèrie de

regulacions per veure com les boies per a les embarcacions es

fa.

Li agaf el guant de la colAlaboració, Sr. Pericay. 

Bé, he contestat en part el tema d’invertir no només en

zones turístiques, que plantejava el Sr. Borràs, que demanava
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per l’aparador turístic. Miri, l’aparador turístic, la Plataforma

Turística IntelAligent, bé, és un projecte que ens hem trobat

complet amb un cost econòmic també molt important, amb tota

una sèrie de problemàtiques tècniques que s’estan solucionant

al llarg del que queda de 2015. L’objectiu, per tant, és que la

producció i disseny d’aquesta plataforma es desenvolupi en els

principals components i que es trobin operatius a finals d’any,

com a molt tard, perquè en aquests moments ni la pàgina web

ni l’app per a mòbils es troben en mode de producció, aquesta

és la realitat que ens hem trobat, però bé, ja feim feina per

esmenar totes aquestes problemàtiques i que sigui,

efectivament, una plataforma a disposició d’ajuntaments i de

consells insulars i que sigui una bona eina per als visitants.

Què haurem de fer al llarg dels propers anys? Desenvolupar

noves aplicacions, planificar els continguts i, sobretot, amb el

tema de planificació de l’emmagatzematge, perquè hem de

pensar que hi ha una quantitat d’informació que ha de recollir

el sistema brutal que si no la gestionam bé, efectivament, es pot

convertir en una cosa no operativa.

Per tant, el que hem de fer, com deia abans, és aprofitar la

inversió milionària que s’ha fet en aquesta plataforma i que

sigui una eina útil, i en això treballam ja perquè sigui al més

aviat possible.

Moltes gràcies.

Perdó, del tema de formació professional, encara que no és

directament competència nostra, hem tengut contactes amb les

cambres de comerç pel tema de la formació dual i fer-hi feina.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, gràcies, vicepresident i conseller de Turisme,

Recerca i Innovació, no amb aquest ordre, però. També moltes

gràcies a totes les persones que l’han acompanyat, secretari

general, cap de gabinet, directora, assessor. 

No hi ha més assumptes a tractar, llavors s’aixeca la sessió.

Moltes gràcies.
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