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LA SRA. PRESIDENTA:

... i tot l’equip que l’acompanya. Ens falta el nostre secretari
de Mesa, Sr. Alberto Jarabo, que té un problema de salut i no
ha pogut ser avui amb nosaltres. Demanaria a la Sra. Ribas que
pogués pujar i així estarà la taula complerta. Gràcies.

Us deman si es produeixen substitucions.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Joana Aina Campomar per Toni Reus.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Marta Maicas substituirà Alberto Jarabo.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Olga Ballester substitueix Xavier Pericay.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé.

Compareixença RGE núm. 9866/17, del vicepresident i
conseller d’Innovació, Recerca i Turisme, sol·licitada pel
Grup Parlamentari Mixt i aprovada a la sessió de la
Comissió de Turisme de dia 28 de setembre, per tal que
informi del destí i l’estat d’execució de les inversions
realitzades d’acord amb el que s’estableix a l’article 19 de
la Llei 2/2016, de 30 de març, de l’Impost d’estades
turístiques a les Illes Balears i de mesures d’impuls del
turisme sostenible.

Idò començam el debat de l’únic punt de l’ordre del dia
d’avui, que consisteix en la compareixença RGE núm. 9866/17,
del vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme,
sol·licitada pel Grup Parlamentari Mixt i aprovada a la sessió
de la Comissió de Turisme de dia 28 de setembre, a l’objecte
que informi del destí i l’estat d’execució de les inversions
realitzades d’acord amb el que s’estableix a l’article 19 de la
Llei 2/2016, de 30 de març, de l’impost d’estades turístiques a
les Illes Balears i de mesures d’impuls del turisme sostenible.

Assisteix el vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca
i Turisme, al qual donam la benvinguda, Sr. Gabriel Barceló i
Milta, acompanyat de les següents persones: del Sr. Josep
Mallol Vicens, secretari general de Vicepresidència i
Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme; de la Sra.
Antonina Ferrà Ramis, cap de gabinet de Vicepresidència; del
Sr. Antoni Sansó i Servera, benvingut, també, director general
de Turisme; del Sr. Jaume Alzamora i Riera, director gerent de
l’Agència del Turisme de les Illes Balears; i de la Sra. Irene
Moyà i Pais, adjunta de direcció de l’Agència de Turisme de
les Illes Balears.

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

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

Bon dia a tothom, diputats i diputades, membres del
personal del Parlament de les Illes Balears i mitjans de
comunicació. Una pregunta, Sra. Presidenta: duc dues
informacions diferents, una sobre els projectes i una altra sobre
la recaptació; faig globalment la intervenció o volen que la
divideixi en dos? Jo, com s’estimin més els diputats. Ho puc fer
en una, no? Molt bé, idò donaré tota la informació d’una tacada
i llavors vostès tendran totes les dades, per tant, d’una vegada.

Bé, bon dia a tothom, com deia. Comparesc avui davant
aquesta comissió per informar sobre la recaptació, per una
banda, de l’impost de turisme sostenible i, per l’altra, sobre els
projectes que s’han finançat precisament amb aquest impost de
turisme sostenible. En primer lloc i a continuació donaré a
conèixer l’estat d’execució dels projectes de la primera
convocatòria de l’impost de turisme sostenible. Vull recordar
que l’impost de turisme sostenible es va implantar dia 1 de
juliol de 2016, i per raons pressupostàries el pressupost de la
primera convocatòria de projectes es va basar en una estimació
de recaptació, que en el seu dia va ser calculada per la
Conselleria d’Hisenda en uns 30 milions d’euros. La recaptació
final, com saben, ha estat superior als 40 milions; la quantitat
restant, la diferència, es va sumar al Fons de turisme sostenible
d’aquest 2017, que ja va a posar a disposició, per tant, de la
Comissió d’impuls al turisme sostenible un total de 64 milions
d’euros. Per tant la primera convocatòria varen ser 30; la
segona, com saben, han estat 64 milions d’euros. Cada any es
farà d’aquesta manera, és a dir, els romanents, la diferència
entre la recaptació prevista i la real s’anirà afegint a l’any
següent.

Si tenim en compte que durant la temporada d’estiu de 2018
es duplicarà la tarifa de l’impost, si així ho aprova el Parlament
de les Illes Balears, tal i com està previst a la Llei de
pressuposts, podem calcular que la pròxima convocatòria serà
de 120 milions d’euros, és a dir, la convocatòria dels projectes
que es decidirà el 2018 per invertir el 2019, i podrem invertir
per tant en projectes que ens ajudin a millorar i protegir el medi
ambient i les nostres illes en general. Tindrem, per tant, tres
vegades més que a la primera convocatòria de la qual parlaré
avui; per tant la compareixença també he de dir que s’ajustarà
als primers 30 milions d’euros, que són els que es varen
aprovar per a la primera convocatòria de l’impost de turisme
sostenible.

Puc avançar que el 79% dels projectes de la convocatòria
finançada amb la recaptació de l’impost de 2016 ja han
començat, el 79% dels projectes ja estan iniciats, i el 4,3% dels
projectes ja estan acabats. He de dir que això s’ha produït en
deu mesos, que és el temps que ha passat des de la publicació
en el BOIB del llistat de projectes aprovats. Vull recordar que
dia 25 de gener de 2017, és a dir, a principi d’enguany, la
Comissió d’impuls del turisme sostenible a les Illes Balears va
triar els projectes que serien finançats amb la recaptació de
2016; dia 27 de gener es va aprovar pel Consell de Govern, i
dia 28 de gener es varen publicar els projectes al Butlletí
Oficial de les Illes Balears; per tant fins a principis de febrer no
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s’ha pogut començar cap tramitació en relació amb cap dels
projectes.

Dels 46 projectes que es varen aprovar amb aquests 30
milions, 46 projectes corresponents a aquests 30 milions de
l’any 2016, n’hi ha 33 que corresponen a l’objectiu prioritari de
la llei, que no és altre que protecció, preservació,
modernització i recuperació del medi natural, rural, agrari i
marí. Els projectes mediambientals sumen un total de 23,8
milions d’euros, són un 79,4% de l’import del fons
corresponent a 2016. La totalitat dels projectes garanteixen que
la gran majoria de ciutadans, per tant, es podran beneficiar de
les primeres inversions aprovades. El 20,6% restant, que són
6,2 milions d’euros, es reparteixen entre 13 projectes orientats
a la resta de prioritats contemplades a la Llei de creació de
l’impost de turisme sostenible. Per tant, dels 46, 33 destinats a
projectes mediambientals; 13 destinats a la resta de prioritats
que marcava la llei.

Ara repassarem un per un aquests projectes i donaré, per
tant, l’estat en què es troba cada un d’ells. Com saben, a part
que estan publicats al butlletí, tenen la pàgina web disponible
illesbalears.travel, illesbalears.travel, on poden fer el seguiment
tots dels projectes que estan aprovats cada any. Projectes, per
tant, aprovats del pla de 2016 però que s’han d’executar dins el
2017 i anys posteriors, també vull recordar que alguns
d’aquests projectes són plurianuals i per tant la seva previsió
d’execució no és al llarg de 2017 sinó en els pròxims anys. 

D’innovació i recerca es varen aprovar un total d’1.125.000
euros de projectes, concretament tres projectes; el primer,
creació de l’Institut de Recerca de les Illes Balears, que pretén
proporcionar un entorn administratiu per actuar com a
plataforma de promoció per a tots els instituts de recerca amb
unes estructures de gestió àgils i autònomes que accelerin el
procés de valorització del coneixement, pretén la captació de
talent investigador i l’eficiència en la captació de fons
competitius sobre la base d’una activitat científica d’alt nivell,
i pretén fomentar l’esperit investigador i emprenedor a tots els
nivells educatius a través de la promoció de la visibilitat de la
recerca i el desenvolupament tecnològic i regional. S’hi havien
destinat 60.000 euros, al pla de 2016, que s’executa, insistesc,
dins el 2017, i en aquests moments està en procés de
constitució la fundació a través de la qual es durà a terme
aquest institut de recerca. Vull recordar, per tant, que la
fundació serà una realitat el 2018; en aquests moments està en
procés de constitució, el 2018 ja tendrem la fundació que crearà
aquest institut de recerca.

El segon projecte dins l’àmbit d’innovació i recerca és
millorar i completar la xarxa d’estacions d’investigació de les
Illes Balears. Aquí s’hi ha destinat un total de 815.000 euros.
Es pretén promoure, facilitar i potenciar la investigació sobre
els recursos naturals terrestres i marins de les Illes, i per
aconseguir aquest objectiu es proposen objectius específics:
albergar investigació de caràcter interdisciplinari, garantir
l’execució de programes de monitoratge científic, establir un
entorn atractiu i còmode per a l’execució de projectes de
recerca, captar participació d’investigadors internacionals a
través de convocatòries competitives i oferir un espai per al
desenvolupament de formació especialitzada. 

Amb aquests 815.000 euros s’ampliaran o milloraran les
estacions d’investigació ja existents de La Mola a Menorca,
l’estació d’investigació Jaume Ferrer; l’estació d’investigació
de Can Marroig, ja existent a Formentera, i es faran noves
estacions d’investigació, concretament 3, la de l’arxipèlag de
Cabrera, la del Llevant de Mallorca i la d’Eivissa. D’aquesta
manera tendrem completada tota la xarxa d’estacions
d’investigació de les illes. He de dir que ja s’han realitzat
diverses actuacions dins aquestes estacions. I també en aquests
moments està pendent de treure a concurs la compra de les
barques que s’han d’utilitzar per part dels investigadors. Durant
la resta del 2017 i 2018 es realitzaran la totalitat d’actuacions.

I el tercer projecte dins l’àrea d’innovació i recerca era la
prospecció, identificació, caracterització i conservació de
varietats tradicionals d’ametller de Mallorca amb risc d’erosió
genètica, que s’hi varen destinar 250.000 euros, que volia
identificar, caracteritzar i conservar les varietats cultivades
d’ametller a la geografia insular. El projecte s’havia pensat per
combatre els efectes negatius del Xylella. Com saben, amb el
pla de 2017 per als projectes del 2018, s’ha aprovat un projecte
més global amb un pressupost molt més important i, per tant, en
aquests moments la Conselleria de Medi Ambient s’està
plantejant passar aquest pressupost d’aquest primer projecte a
la nova convocatòria de 2018 i fer un únic projecte global de
lluita contra el Xylella i de recuperació d’espècies de varietats
tradicionals.

Passam als projectes d’ocupació i economia. Concretament
hi havia un projecte que és la creació del Centre de formació
professional per a ocupació nàutica d’un milió i mig, que
pretenia disposar i adequar unes instal·lacions adients per
desenvolupar Formació Professional per a l’ocupació,
manteniment, reparació d’embarcacions nàutiques. El Govern
llogarà a l’Ajuntament de Palma l’antiga nau de l’EMT, que es
troba ubicada al Polígon de Son Castelló, per convertir aquest
edifici en un Centre de formació professional per a ocupació
nàutica. Les dues licitacions necessàries per dur a terme aquest
projecte ja estan en curs.

Projectes relacionats amb la pesca i el medi marí, eren un
total d’1.390.000 euros. Dos projectes, el primer el Pla de
monitorització de la posidònia. Consisteix en reconstruir la
xarxa de seguiment de la posidònia, intentant recuperar les
estacions existents l’any 2012 i reconstruir les relacions de
confiança i corresponsabilitat entre administració i voluntaris.
S’hi destinen a aquest Pla de monitorització de posidònia
130.000 euros. Ja s’han posat dues estacions de monitorització
a Mallorca, també s’ha posat una estació de monitorització a
Formentera, a través d’encomandes de gestió a l’empresa
TRAGSA. De fet, aquest diumenge està prevista la presentació
de la quarta estació de monitorització en el municipi de Calvià.
L’any que ve seguiran la resta d’estacions previstes. Són
estacions amb voluntaris, com he dit, la presentació de la
pròxima i més nova, aquest diumenge si el temps ho permet,
dia 3 de desembre.

I el segon projecte dins l’àrea de pesca i medi marí era el
programa de reserves marines de les Illes Balears, amb un
pressupost d’1.260.000 euros. Pretén l’increment del personal
de vigilància, adquisició d’embarcacions i monitoratge de les
reserves marines. S’ha de dir que ja hi ha 5 nous vigilants que
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fan feina a totes les reserves, especialment a les de Llevant i
badia de Palma. Per tant, en aquest projecte ja hi ha contractats
5 nous vigilants i està en concurs l’adquisició de 4 barques
noves. Però hi ha hagut un recurs contra aquest concurs i, per
tant, ara està en fase de resolució aquest recurs contra el
concurs i per tant, fins que no es resolgui aquest recurs no
podrem continuar. En tot cas la inversió continuarà dins el
2018.

Projectes de recursos hídrics, en total 2.207.000 euros, són
4 projectes. El primer, infiltració d’aigua depurada per a
recuperació d’aqüífers sobreexplotats, amb un pressupost de
850.000 euros. Es tracta de la constitució d’una infraestructura
d’investigació sobre la recàrrega artificial d’aqüífers, és una
prova pilot controlada per a la recàrrega d’aqüífers, per tal de
minimitzar els riscos ambientals, així com comprovar
l’absència de riscos sanitaris. El projecte pilot es durà a terme
en el municipi de Sant Lluís a Menorca i en aquests moments
es troba en licitació. Per tant, si es pot resoldre aquesta licitació
el més aviat possible, s’executarà dins el 2018.

El segon projecte és l’anomenat geoturisme balear.
Consisteix en dissenyar un producte turístic relacionat amb la
geologia, que posi en valor el patrimoni natural de les illes i
fomenti la preservació i donar a conèixer el paisatge de les
illes. En aquests moments s’elaboren les guies didàctiques de
patrimoni geològic de les Illes Balears, la primera fase per tant,
és l’elaboració d’aquestes guies didàctiques. Posteriorment dins
el 2018 per tant, hi haurà una proposta de senyalització,
formació de guies i una pàgina web. Està ja adjudicat el
projecte d’elaboració de guies per valor de 150.000 euros.

El tercer projecte dins l’àrea de recursos hídrics, la millora
del drenatge d’aigües superficials cap el Parc Natural de
S’Albufera de Mallorca. Es tracta del condicionament
ambiental del tram del llit afectat, l’eliminació dels tancaments,
de taps, d’obstacles; el condicionament d’accessos i de
foradades, la protecció de la marge del llit amb l’execució i
reparació d’obres de defensa i la millora ambiental de l’entorn.
El projecte ja està redactat, falta publicar la licitació del
concurs dins el 2018.

I l’altre projecte dins la part de recursos hídrics, era la
millora, automatització i implantació de noves estacions
d’aforament a la xarxa hidrogràfica de les Illes Balears. Es
tracta de millorar les instal·lacions d’aforament existents,
construir noves estacions d’aforament i subministraments,
instal·lació i programari d’equips informàtics de presa de dades
a les 37 estacions d’aforament. Per tant, afecta totes les illes,
perquè totes tenen aquestes estacions. Hem de dir que s’ha tret
una licitació, aquesta licitació ha quedat deserta i per tant, ara
en aquests moments es troba en tràmit la nova licitació.

Projectes d’educació ambiental. N’hi havia un que és el Pla
anual de neteja per terra de platges, cales i espais públics en
persones amb risc d’exclusió social, amb un pressupost de
500.000 euros. És un programa integral de neteja de residus en
espais naturals, amb periodicitat anual i que es fa en
col·laboració amb entitats de persones amb risc d’exclusió
social. Ja s’ha redactat el pla, s’han tret a concurs els plecs i per
tant, a partir de febrer de 2018 ja es preveu que estarà en
execució.

Projectes del FOGAIBA, dos projectes per valor de 2
milions d’euros. El primer impuls a la diversificació de cultius
a les explotacions tradicionals sostenibles de les Illes Balears.
Aquests projectes dins l’àmbit d’agricultura per tant, per valor
d’1,5 milions, es tracta de fer un ajut basat en el Reglament de
la Unió Europea 1408/2013, d’ajudes de mínims al sector
agrari, diferenciant en tres categories d’explotació. La
convocatòria ja està informada i la previsió és que es publiqui
aquest dissabte en el butlletí oficial de dissabte, de dia 2 de
desembre. I l’altra convocatòria de l’àrea d’agricultura per
valor de mig milió d’euros, és la de conservació de patrimoni
cultural i natural de les explotacions agràries ubicades en espais
naturals protegits. És una línia d’ajuts per al reconeixement de
la importància de l’activitat agrària dins els espais naturals i
edificis oficialment reconeguts com a patrimoni cultural o
natural, per les autoritats públiques competents. Aquesta
convocatòria, igual que l’altra, és a dir les dues corresponen a
agricultura, també està previst si no hi ha res de nou, que es
publiqui, ja està informada i per tant, que es publiqui en el
butlletí d’aquest dissabte, dia 2.

Projectes corresponents a ABAQUA, per valor de
13.254.000 euros, són onze projectes en total relacionats amb
el cicle d’aigua. El primer, ampliació i remodelació de l’estació
depuradora de Porreres, 1.331.000 euros de pressupost, es
tracta de construir un nou col·lector per finalitzar el procés de
separació de xarxes de recollida d’aigües residuals i pluvials;
la remodelació, ampliació i legalització de les instal·lacions
existents a l’actual depuradora; determinar la destinació i crear
la necessària infraestructura de l’afluent de l’EDAR resultant
del tractament projectat. En aquests moments es troba en
procés de licitació de les obres i està previst l’inici de les obres
a principi -perdó, aquí s’ha tallat la línia, el teniu? No, bé, ara
us ho donaré, justament està tallada la línia- previst l’inici de
les obres, no us puc dir exactament quan, s’ha tallat la línia.

Remodelació i millora de l’estació depuradora de Camp de
Mar, pressupost 1.742.000 euros, són obres d’instal·lacions
associades al projecte de remodelació i millora de l’EDAR que
abasta totes les actuacions, instal·lacions des de l’arribada de
l’afluent fins a la sortida de l’EDAR. Està adjudicat el setembre
de 2017, les obres s’iniciaran dia 1 de desembre i finalitzaran
dia 31 de desembre de 2018.

I de l’anterior, perdonau, l’EDAR de Porreres està previst
l’inici d’obres abril de 2018. Gràcies.

Tercer projecte. Execució del by-pass a la conducció de Sa
Marineta a S’Estremera, pressupost 439.000 euros. És
l’execució d’un dipòsit de 15.000 m3 a les instal·lacions de Son
Sitges, a Sa Marineta, per aconseguir una millor regulació de
l’aigua procedent dels pous d’extracció d’aigua. El projecte
està redactat, l’expedient està informat i només falta publicar el
concurs, la qual cosa serà en les pròximes setmanes. 

Remodelació de l’estació de tractament d’aigua potable de
Sóller i adequació del sistema del clorat del dipòsit amb un
pressupost de 285.000 euros. Està en licitació i s’espera l’inici
d’obra el febrer de 2018. 

Projecte d’execució d’un dipòsit de Son Sitges, Sa
Marineta. Es tracta de substituir i instal·lar tres vàlvules
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monitoritzades, a més d’elements de control, regulació de les
vàlvules des del centre de control de Son Pacs. S’està redactant
el projecte en aquests moments i la licitació està prevista el mes
de juny de 2018.

Conducció d’aigua de Maria de la Salut a Petra. Aquest és
un dels projectes plurianuals que durà també per tant diversos
anys d’execució. Pressupost, 1.414.000 euros. Es tracta d’un
dipòsit regulador de 6.000 m3, un edifici de control a Maria de
la Salut, una conducció principal, un ramal a Ariany i un
dipòsit de 1.920 m3 a Petra. L’inici de la licitació... perdonau,
el projecte està redactat, pendent de l’informe de Comissió
Balear de Medi Ambient i l’inici de licitació està previst per a
juny de 2018.

Substitució i instal·lació de vàlvules a les conduccions que
uneixen Son Sitges, Maria de la Salut i Santa Maria del Camí,
amb un pressupost de 193.000 euros. El mateix que l’anterior,
elements de control, maniobra, etc., des del control de Son
Pacs. Està en licitació i s’espera iniciar les obres dia 1 de febrer
de 2018. 

Dipòsit d’aigua osmotitzada i dipòsit de CO2, instal·lacions
auxiliars a la dessaladora de Formentera. Pressupost, 119.000
euros. Es tracta de demolició i substitució de dipòsits d’aigua
d’osmosi per un dipòsit prefabricat de polièster reforçat i es
projecta una millora en el post tractament de la planta
substituint el sistema actual per un dipòsit de gran volum. La
licitació prevista dins desembre de 2017 i inici del projecte
previst març 2018.

La xarxa de canonades de distribució d’aigua tractada de la
dessaladora de Ciutadella en el dipòsit de Son Blanc.
Pressupost, 583.000 euros. És una xarxa de canonades de
distribució d’aigua tractada en el dipòsit de Son Blanc, com he
dit abans. El projecte està redactat, està aprovat pel Consell de
Govern i ara està en licitació, la licitació per tant l’inici està
previst dins desembre de 2017 i les obres inici previst març
2018.

Ampliació del dipòsit d’aigua de la dessaladora de Santa
Eulària del Riu. Pressupost, 1.939.000 euros, bé, els don totes
les xifres rodones perquè estic estalviant les restes, 1.939.000
euros. Es tracta de l’ampliació del dipòsit d’aigua de planta
dessaladora amb una pica de 5.000 m3 de capacitat per
destinar-ho a ús municipal. S’ha tret a licitació, però falta
adjudicar, l’inici previst és febrer 2018.

I el darrer dels projectes d’aigua és la connexió de la planta
dessaladora a Santa Eulària a la xarxa de distribució en alta
d’Eivissa. 1.939.000 euros de pressupost. És la connexió dels
dipòsits de la dessaladora de Santa Eulària amb la xarxa en alta
de l’illa d’Eivissa per permetre la vehiculació de l’aigua entre
els principals punts de producció i els de lliurament. Les obres
de connexió ja estan finalitzades, aquesta obra ja està acabada
des d’agost de 2017, no està en marxa perquè en aquests
moments falta, falta o estam pendents d’Endesa, de la connexió
energètica per part d’Endesa. 

Projectes d’IBANAT, per tant, relacionats amb els espais
naturals, per valor total, són cinc projectes, per valor total
d’1.154.000 euros. El primer és la instal·lació de dipòsits

d’aigua per a la lluita contra incendis forestals a zones d’alt
valor ecològic, que té un pressupost de 400.000 euros. Es tracta
d’instal·lar a zones d’alt risc d’incendis forestals, segons la
cartografia elaborada en el Pla general de defensa contra
incendis forestals de les Illes Balears, dos tipus de dipòsits per
a la lluita contra incendis forestals. Es preveu la instal·lació de
setze unitats en total, ja està signada l’encomana de gestió a
TRAGSA, per tant, ja està encomanada la feina i TRAGSA ja
l’ha de dur a terme. 

El segon dels projectes relacionats amb espais naturals és la
rehabilitació de la infraestructura hídrica per al consum humà
en el Parc Nacional de Cabrera, amb un pressupost de 70.000
euros. És la rehabilitació del forjat de dipòsit amb fibra de
carboni o materials similars amb la finalitat de garantir la
restitució de l’acer perdut per la corrosió. Els tècnics
d’ABAQUA ja han redactat el projecte bàsic i ara està en
supervisió de Patrimoni i en supervisió arquitectònica el
projecte.

Rehabilitació de refugi de les cases de les collidores a la
finca pública de Planícia amb un pressupost de 475.000 euros.
Es tracta de rehabilitar les cases de Planícia, donar-les un ús
públic com a refugi de muntanya que s’incorporaria a la xarxa
d’àrees de lleure de la Conselleria de Medi Ambient. En aquest
moment ja està tot previst, només falta la llicència d’obres de
l’Ajuntament de Banyalbufar. 

Recuperació dels elements hidrològics de la finca de Ses
Figueroles, de l’oblit al centre de recuperació del ferreret i
refugi de muntanya. Té un pressupost de 130.000 euros. Es
tracta de recuperar els elements hidrològics d’aquesta finca de
Ses Figueroles, a Selva, de millorar i conservar el torrent des
Picarols, de rehabilitar les edificacions viables i de recuperar
les zones de cultius. També està pendent de llicència d’obres
per part de l’Ajuntament de Selva. 

I el darrer d’aquesta àrea és la recuperació i conservació del
jaciment arqueològic del Figueral, a Son Real, Santa
Margalida, amb un pressupost de 78.000 euros. És recuperar i
conservar el jaciment, garantir-ne l’existència en el futur, oferir
al públic visitant un jaciment de primer ordre, adequat,
intel·ligible i segur. Està pendent que la Universitat de les Illes
Balears elabori els plecs tècnics, perquè es va encomanar a la
Universitat aquesta feina que encara no ha realitzat. 

Projectes de la Direcció General d’Espais Naturals,
1.301.000 euros. Els anteriors, que també eren d’espais naturals
eren d’IBANAT. Els de la direcció general directament per
1.300.000 euros, són cinc projectes, també: el primer,
recuperació del virot petit i altres aus marines de les Illes
Balears, 303.000 euros de pressupost; es tracta d’aplicar un pla
de recuperació i conservació d’aus marines de les Illes Balears
i ja està en execució per part de TRAGSA, ja està adjudicat. La
flora amenaçada de les Pitiüses; aquest projecte té 268.000
euros de pressupost, és l’aplicació del pla de conservació de la
flora amenaçada de les Pitiüses; ja està en execució també per
part de TRAGSA. Projecte “Boscos de ribera, pla de
recuperació d’omedes a les Illes Balears”, pressupost de 95.000
euros; es tracta de seleccionar i preparar... preparació de
plantes autòctones d’espècies arbòries de ribera en el viver
forestal de Menut, establir proteccions o tancaments a les zones
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de recuperació dins espais de la Xarxa Natura 2000, plantació
de noves omedes resistents a la grafiosi, i seguiment del
creixement i la consolidació dels bosquets recuperats; avui
mateix, dia 30, tenen la darrera mesa de contractació
precisament per triar la proposta d’adjudicació, per tant la
primera part del projecte estarà feta ja abans de Nadal
d’enguany, i el projecte hem de dir que afecta les illes de
Mallorca, Eivissa i Menorca. Senyalització dels espais naturals
protegits de la Xarxa Natura 2000, amb un pressupost de
500.000 euros; consisteix a planificar els senyals a instal·lar en
els espais naturals protegits de la Xarxa Natura, el disseny dels
senyals, l’execució material dels senyals i la instal·lació
d’aquests senyals; actualment s’està avaluant la senyalització
existent, i en funció dels resultats d’aquesta avaluació es traurà
a concurs per tenir una senyalització moderna i intel·ligent. I el
darrer d’aquest apartat, el darrer projecte, és la millora en
l’aprofitament en el parc natural de S’Albufera de Mallorca de
les aigües provinents de les Fonts Ufanes, amb un pressupost
de 135.000 euros; consisteix a excavar un canal que derivi les
aigües del torrent fins a la síquia de Sa Siurana, habilitar un
canal que derivi les aigües del torrent fins a una síquia dins Es
Forcadet, encofrat de formigó al començament dels dos canals
dragats, dragatge del canal de Sa Siurana, ubicació d’una
comporta a Son Carbonell i ubicació de tres comportes a la part
baixa de Sa Siurana; el projecte ja està redactat i està a l’espera
de la tramitació dels informes ambientals externs.

Cultura. Cultura té un projecte per valor de 400.000 euros;
és la nova seu de l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears. Es
tracta d’un concurs d’idees per redactar un projecte d’obres de
la nova seu de l’Orquestra Simfònica; la seu estarà ubicada al
costat de la fàbrica de Can Ribas al polígon Nou Llevant de
Palma, i es farà una encomana de gestió a l’IBISEC per
redactar el projecte i executar-lo al llarg de 2018.

Projectes corresponents al Consell de Menorca. Són quatre
projectes, tots de patrimoni. Un, consolidació de la murada oest
del castell medieval islàmic de Santa Àgueda, per valor de
118.000 euros; es tracta de rehabilitar una part de la murada
orientada al nord del nucli central del castell islàmic de Santa
Àgueda, que s’està desprenent i amenaça de caure; està ja
licitat, està adjudicat i estan a punt de començar les obres, la
previsió és a principis de desembre. Rehabilitació de la torre de
defensa Rambla a Maó, per un pressupost de 117.000 euros; es
tracta de restaurar la torre de defensa costanera de Rambla per
aturar el procés de degradació a través de la consolidació
d’elements estructurals garantint les condicions de seguretat i
establint les condicions necessàries per a un ús museístic
exterior i de valor paisatgístic; ja està iniciada també la
tramitació. La rehabilitació de la torre de defensa de Sanitja, en
Es Mercadal, amb un pressupost de 250.000 euros; amb un
triple objectiu es vol rehabilitar aquesta torre: paralitzar el
deteriorament, retornar a la torre l’aspecte original i actuar a
l’interior per tal d’evitar l’entrada d’aigua i refer els elements
originals; també s’ha iniciat ja la tramitació per a la
rehabilitació. I el darrer és el Pla d’actuació de gestió i
recuperació del Camí de Cavalls per valor de 261.000 euros; es
tracta d’estudiar i identificar els punts erosius del Camí de
Cavalls, que conté una proposta d’aplicació de mesures de
gestió dirigides a pal·liar els processos erosius detectats al llarg
de la traça analitzada; el Consell de Menorca ja ha iniciat les
obres la setmana del 13 de novembre.

Projectes del Consell de Mallorca. Un projecte per valor de
500.000 euros; es tracta del desenvolupament d’una xarxa
d’interpretació de la Serra de Tramuntana. Es tracta
d’actualitzar el centre d’interpretació de Raixa com a centre de
referència i creació d’una xarxa d’informació a territori sobre
els elements i els valors que motivaren la declaració de la Serra
de Tramuntana patrimoni mundial. Està pendent encara que el
consell iniciï el projecte. 

El Consell d’Eivissa, un projecte per valor de 699.000
euros: protecció del parc natural de Ses Salines. Es tracta de la
construcció d’una via cívica que s’adapti al territori per facilitar
l’accés a peu a la platja de Ses Salines, alhora que se soterraran
serveis aeris i per crear un sistema de comptatge. El consell
també està pendent que iniciï el projecte.

Consell de Formentera, un projecte, 484.000 euros; es tracta
de la millora de xarxes de clavegueram i aigua potable i millora
integral de la zona de vianants del nucli turístic d’Els Pujols.
Consisteix a millorar les xarxes de clavegueram i aigua potable,
en la millora integral de la zona de vianants del nucli turístic
d’Els Pujols a través del soterrament d’esteses aèries, la
substitució de l’enllumenat públic, la col·locació de xarxa
d’hidrants i la nova pavimentació. Aquest projecte ja està
acabat.

Un projecte del Consorci de Transports de Mallorca, per
tant un projecte..., que consisteix en la millora sostenible del
transport..., perdonau, perdonau, en la mobilitat sostenible en
els espais naturals i les platges de Mallorca. Aquest projecte té
un pressupost d’1.243.000 euros; es tracta d’actuacions per
fomentar el transport públic col·lectiu per visitar els espais
naturals i platges d’especials interès de Mallorca a través
d’obres d’aturades i altres infraestructures. Està previst accés,
per tant, en transport públic i evitar així, per tant, l’ús del
transport privat, a la Serra de Tramuntana, a Formentor, a la
Platja de Muro, a Son Real, a Cala Varques, a Mondragó, a
Cala S’Almunia i a Es Trenc. Dues d’aquestes aturades ja estan
fetes, la de Puigpunyent i la d’Inca; les altres ja estan en
licitació, i dues de les línies ja han estat funcionant aquest estiu,
la que dóna accés a Es Trenc i la que dóna accés a Cala
S’Almunia. Les altres línies es posaran en marxa per a la
pròxima temporada 2018.

Un projecte de Serveis Ferroviaris de Mallorca per valor -
adjudicat per a aquest 2017- de 249.000 euros; es tracta del
ferrocarril històric associat a una col·lecció museogràfica a
Sant Llorenç des Cardassar. Com sabeu es pretén crear el
ferrocarril històric associat a aquesta col·lecció museogràfica,
i la instal·lació d’un tram de via entre les estacions de Sant
Llorenç i Son Carrió. La Conselleria de Territori, Energia i
Mobilitat ha prorrogat l’inici del projecte a 2018, i per tant no
s’executarà dins aquest 2017 sinó que passa a 2018.

I, finalment, dos projectes de l’Agència de Turisme de les
Illes Balears per valor d’1.184.000 euros. Són dos projectes,
com he dit abans. El primer, rehabilitació del patrimoni i
dotació del convent de Sant Diego per valor de 884.000 euros;
es tracta de finalitzar la rehabilitació integral del convent ubicat
a Alaior, a Menorca, la instal·lació de la climatització, la
finalització de dues sales per albergar nous usos, la neteja i la
impermeabilització de l’aljub, i la restauració completa de les
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pintures murals que es troben allà; en aquest moment està
pendent de la llicència d’obres de l’Ajuntament d’Alaior, i una
vegada es disposi de la llicència la tramitació de l’expedient, de
les obres..., perdó, de l’expedient, suposa un termini de sis
mesos, llavors vendrien les obres. 

I el segon dels projectes de l’Agència de Turisme és la
creació i la dotació de clubs de producte, amb un pressupost de
300.000 euros; es tracta de crear i consolidar nous productes en
temporada baixa, en temporada d’hivern, amb la posada en
marxa de clubs de producte, són grups de treball amb el sector,
col·laboració publicoprivada, concretament a les àrees de
gastronomia, cultura, esports, luxe, turisme actiu, salut i
ecoturisme. De fet a hores d’ara ja s’han constituït tots els clubs
de producte, és a dir, tenim en aquest moment ja constituïts els
clubs de producte d’ecoturisme, de gastronomia, d’esports, de
salut, de luxe, de cultura i de turisme actiu, i ja s’han duit a
terme les primeres accions;  per exemple el club d’esports ha
presentat ja la marca Sports Destination a un acte a Madrid a
l’octubre i el club de gastronomia ja ha realitzat (...)
gastronòmics per a premsa italiana entre octubre i novembre.

Per tant, aquest és el global de 30 milions, torn a repetir, un
78,22% dels projectes ja s’han començat, això és 36 projectes,
i dos projectes ja estan acabats, el 4,3% dels projectes.

I ja per anar acabant, em sap greu tantes xifres i tantes
dades, però... he volgut donar tota la informació detallada, els
vull donar també, l’altra pregunta que em feien que era en
relació amb la recaptació de l’Impost de turisme sostenible,
dades que facilita la Conselleria d’Hisenda que com saben és
la responsable de la recaptació i de tot el que fa referència a la
gestió fiscal de l’impost.

Els donaré les xifres de 2016, ja definitives, i les xifres de
2017, a dia 10 d’octubre, que és l’actualització que tenim de
2017, a 10 d’octubre, com saben l’any 2017 encara no està
acabat i a més, com saben, com que hi ha gent que va per
mòduls una part de la recaptació de 2017 es cobrarà ja dins el
2018. Per tant, 2017 són dades provisionals a octubre; 2016 ja
són dades definitives.

De fet, els imports que els donaré de l’habitatge turístic
només inclouen aquells establiments que han renunciat a
estimació objectiva i, per tant, apliquen estimació directa, els
volia fer aquesta apreciació.

2016, total de recaptació, 40.919.709 euros, torn repetir,
4.919.000, total 2016. Els faré la distribució per tipologies
d’establiments: agroturismes, 352.000, i faré també tallada
rodona, així els estalvio molts de números, agroturismes,
352.000 euros; albergs, 12.000 euros; altres, 33.000 euros;
apartaments, 5.253.000 euros; cases... cases d’hostatge, perdó,
18.377 euros; ciutats de vacances, 165.000 euros; creuers,
207.000 euros; estades turístiques, 1.200 euros, com els he dit
aquí no hi és tot, eh?; fondes, 4.999 euros; hostals, 205.000
euros; hostal residència, 82.000; hostatgeries es, 3.700; hotels,
26.382.000 euros; hotels apartaments, 7.474.000; hotels de
ciutat, 247.000; hotels residències, 38.000; hotels rurals,
137.000; pensions, 4.800; posades, 274.000; refugis, 9.374;
residències apartament, 103.000; turismes d’interior, 130.000;

habitatges turístics, 51.881. Això fa aquest total de 40.919.000,
2016.

Total 2017, provisional com els he dit abans. Total recaptat
a dia 10 d’octubre, 45.742.769 euros; repetesc, 45.742.769
euros. D’agroturismes, 366.000; d’albergs, 10.000; altres,
11.000; apartaments, 5.639.000; càmpings, 605; cases
d’hostatge, 21.000; ciutat de vacances, 113.000; creuers...,
perdonau, creuers..., ciutat de vacances, 13.000; creuers,
11.589; estades turístiques, 1.234; fondes, 5.000; hostals,
214.000; hostals residències, 83.000; hostatgeries, 3.600;
hotels, 30.144.000; hotels apartaments, 8.533.000; hotels de
ciutat, 206.000; hotels residència, 43.500; hotels rurals,
113.500; pensions, 3.500; posades, 176; refugis, 7.181;
residències apartaments, 49.000; turisme d’interior, 141.000, i
habitatges turístics, 18.429.

També els puc donar les recaptacions per illes. 2016 a
Eivissa, 6.395.571, repetesc, Eivissa, 2016, 6.395.571;
Formentera, 577.582; Mallorca, 29.568.000; Menorca,
4.171.000; i no determinats, no obligatori, per tant, no em
demanin què és, això ho haurien de demanar a Hisenda,
207.000.

2017, provisionals, Eivissa, 7.778.000; Formentera,
699.000; Mallorca, 32.611.000; Menorca, 4.599.000; no
determinats, 20.751.

Moltes gràcies, fins aquí la informació.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident. Procedeix ara la
suspensió de la sessió per tal que els portaveus puguin preparar
les seves intervencions per la qual cosa us deman si voleu
aquesta suspensió o si podem seguir.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Seguim, molt bé. Idò seguim... el vicepresident pot
respondre globalment o a cadascun dels portaveus, d’acord?

Idò començam per la senyors... pel Grup Parlamentari Mixt,
Sra. Ballester té la paraula per un temps de deu minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidenta. Muchas gracias al Sr. Barceló por esta
exhaustiva explicación de los proyectos y de la fase de
ejecución. 

Nosotros, desde Ciudadanos, hemos solicitado su
comparecencia pues justamente para que nos informara sobre
esto, el estado de ejecución de todas las inversiones realizadas
de acuerdo con lo que establece el artículo 20.4 de la ley que
ustedes elaboraron.

Recordemos que..., bueno, en principio le agradezco que
también nos haya desvelado al final la recaudación de 2016,
que se decía si eran 42, si eran 30, en la página web pone que
se recaudaron 30, pero parece ser que son 42, y se han
adjudicado 30, que es de agradecer. Porque recordemos que el
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artículo 20.4 de la propia ley pone que una vez aprobados los
proyectos se ejecutaran mediante los instrumentos jurídicos que
se consideren más adecuados para cada proyecto concreto, y
pone que se dará publicidad general de la aprobación y la
ejecución mediante un sitio web específico.

Y es cierto que ustedes sí dieron publicidad a la aprobación
de los proyectos, de hecho, fue lo primero que se colgó, los 46
proyectos con su definición y con el coste, pero desde
Ciudadanos a lo largo de 2017 hemos llevado un seguimiento
de esta página web a partir de la aprobación de los proyectos
y...estas fotocopias las sacamos ayer, y exactamente siguen
todos los proyectos en blanco de... toda la información que
tiene que colgarse, porque recordemos que una de las funciones
de la Comisión de Impuesto Sostenible es el hacer un
seguimiento y una evaluación de la ejecución de los proyectos
aprobados en Consejo de Gobierno y además darle publicidad
según el artículo 20.4. Sin embargo, en ninguno de los
proyectos aparece... cómo, en qué estado de ejecución se
encuentra el proyecto, cosa que nosotros consideramos muy
importante.

Usted ha dicho que hay proyectos que ya tienen el
documento del proyecto hecho y sin embargo ninguno está
publicitado, ni siquiera un link a no ser que sea un proyecto de
otra entidad, tampoco se ha dado publicidad a ninguno de los
pliegos de licitación que usted dice que también hay algunos
proyectos licitados, los concursos, las empresas presentadas.

Creo que en cada proyecto lo que quieren los ciudadanos es
que aparezca un link al proyecto, que aparezca un link a la
licitación, a los pliegos, a quién se presenta; es decir,
transparencia absoluta para cada proyecto porque... no
olvidemos que no solamente que..., los ciudadanos necesitan
saber si ese esfuerzo está siendo efectivo, porque... ya hemos
dado otros 70 proyectos, los hemos aprobado y ni siquiera
sabemos o ningún ciudadano sabe cómo..., todo lo que nos ha
explicado usted, no lo sabe nadie más que usted. Entonces esto
es lo que no puede ser, el ciudadano quiere saber cómo se van
gastando los recursos. Recordemos que este impuesto también
lo pagamos todos los ciudadanos de Baleares cuando viajamos
e incluso los ciudadanos que tienen un alojamiento turístico, lo
tienen que recaudar cuando es una función que le toca al
Govern y les hacen ese favor.

También comentar, de la poquita información que tenemos
de los proyectos, sí que me gustaría hacerle varias preguntas,
son pocas pero las considero importantes. Mire, ustedes
comentan que efectivamente hay proyectos que son
plurianuales y sin embargo le voy a hablar de algunos de ellos
porque no nos cuadran mucho las cuentas; por ejemplo el
proyecto de ampliación y remodelación de la EDAR de
Porreres, la globalidad del proyecto es 1.331.000 euros. Esa
globalidad del proyecto se otorgó con dinero de lo recaudado
en 2016. No sabemos, ahora usted lo ha comentado, que está
todo muy en inicios, claro, no sabemos de este 1.331.000 euros,
que se otorgó de los 30 millones recaudados en 2016, no
sabemos qué se ha ejecutado, lo que sí sabemos es que con el
impuesto recaudado en 2017 a esta EDAR de Porreres se le han
vuelto a dar 1.331.000 euros. Es decir, si hemos dado
1.331.000 euros en 2016 y 1.331.000 euros en 2017, hemos
dado a esta EDAR de Porreres casi 2.600.000, cuando el

proyecto solamente vale 1.331.000. A mi me gustaría saber si
es que estos 1.331.000 de 2016 se han ido a otro sitio que no ha
sido a la EDAR de Porreres, o qué ha pasado, si me lo pudiera
explicar.

Después también comentar que hay otros proyectos que son
plurianuales, que sí es verdad que el global vale más de lo que
se dio en 2016. Lo que pasa es que no nos cuadran las cuentas
de lo que se dio en 2016 se haya invertido, porque, por
ejemplo, en la nueva seu de l’Orquestra Simfònica de les Illes
Balears, que el proyecto son 4 millones, ustedes dieron
400.000 euros para que se ejecutara este 2017. Sin embargo
este 2017 sólo se ha hecho el concurso de ideas, con 400.000
euros, y han comentado que al IBISEC se le daba el proyecto
para hacer en 2018. Y en este 2018 se han dado 600.000 euros.
A mi me gustaría saber, es un proyecto plurianual, pero me
gustaría saber si esos 400.000 euros ¿dónde están? Que no se
han ejecutado en 2016, o cómo se va a hacer a nivel de cuentas.

Lo mismo le pregunto sobre el resto de proyectos que son
plurianuales sobre el IDIB, el XEIB, Camp de Mar, estos
proyectos plurianuales me gustaría conocer..., claro se les dio
bastante dinero, pero, según ahora nos ha explicado usted, no
se ha podido realizar la inversión acorde con el dinero dado
para este 2017. Me gustaría saber si este dinero se acumula
para el 2016. Es que claro, no tenemos ninguna información en
la página web de lo que se ha ido ejecutando, no sabemos nada.
Pero sobre todo me interesaría saber lo de la EDAR de
Porreres.

Luego también comentarle que ustedes han duplicado el
impuesto turístico y, sinceramente, si ni siquiera han
publicitado todo lo que hay invertido y todo lo que se ha hecho,
teniendo otros 70 proyectos en marcha, donde esperemos que
la página web y toda la transparencia sean mejores que este
2016, porque he visto que todavía no están colgados, ni ha
empezado la transparencia sobre estas inversiones. Nos gustaría
saber si estos 120 millones de euros, que nos comentara cómo
van a llevar a la práctica todas estas inversiones y está
equilibrada la infraestructura que se tiene para llevar a cabo
esas construcciones por parte de ABAQUA, del IBISEC. O un
poco, como vemos, se van aprobando proyectos que después
ese dinero no acaba de ser invertido, porque muchos de ellos
usted ha dicho que solamente hay finalizados un 4%. Y sin
embargo hay un 79% que no han podido realizarse y que se
está haciendo ahora. Yo no sé si..., no sé, no veo un equilibrio
entre los proyectos que se están licitando, que quedan muy
bien, pero luego las inversiones reales que se hacen sobre estos
proyectos. Y nos gustaría saber qué piensa usted de este
equilibrio en cuanto al poder de ejecución de este Govern.

Y bueno, en principio nada más. Solamente comentarle que
nos gustaría, por favor, que todo lo que nos ha informado,
poder, una vez ustedes lo cuelguen en la página web de los
proyectos, poder analizarlo mucho mejor, porque están todos
en blanco, únicamente está lo que se colgó la primera vez, una
pequeña explicación de todo, que nos parece muy bien, pero
luego llevamos un año sin nada más. Una vez nos cuelguen
todos los proyectos, cómo se encuentra su fase de licitación, de
ejecución, los contratos, la gente que se ha presentado, cómo se
ha adjudicado y todo esto, pues podremos analizarlo mucho
mejor. Y espero que así lo hagan cuando acabe esta
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comparecencia y si me pudiera explicar un poco lo de la EDAR
de Porreres y todos aquellos proyectos que son plurianuales
que no se ha invertido el dinero en 2017 de lo recaudado en
2016 y se ha dado la siguiente partida en 2017.

Nada más. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Ballester. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula el Sr. Jerez, per un temps de deu minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
En primer lloc donar-li la benvinguda a aquesta comissió
parlamentària Sr. Conseller, benvinguda que també fem
extensiva a tot el personal de la conselleria que avui ens
acompanya en aquesta sessió.

En primer lloc, nosaltres volíem reiterar una altra vegada el
mateix que venim insistint fa moltíssim de temps entorn a
l’Impost de turisme sostenible i cada vegada s’evidencia més
el que nosaltres diem. En primer lloc insistir en què i es
demostra, una vegada repassam els projectes, que no tots
s’ajusten a les veritables finalitats de l’articulat de la Llei de
l’Impost de turisme sostenible.

En segon lloc, s’està convertint en un impost certament
recaptador, bàsicament per finançar moltíssimes de les
polítiques que haurien d’haver estat finançades amb recursos
propis per part de les distintes conselleries.

I en tercer lloc manifestar l’ocasió que tenc, manifestar la
nostra frontal oposició al doblatge d’aquest impost, de la
mateixa manera que havíem manifestat allà on vostè ha anat i
ha tret aquesta qüestió, fires turístiques i fa poc distints sectors
de cabdal importància i de cabdal impacte turístic a les nostres
illes, com pugui ser el sector dels creuers. 

Dit això, voldria centrar la meva intervenció bàsicament en
allò que també li vàrem reiterar a la compareixença que va tenir
lloc amb motiu de la presentació del seu pressupost, en l’ATB,
l’Agència Balear de Turisme, i és aquesta andamiada que
vostès ara construeixen entorn d’aquest organisme. Ja li vàrem
dir que nosaltres som escèptics en relació a les funcions que
vostès en aquest moment pretenen atorgar a una Agència Balear
de Turisme que té bàsicament dues funcions principals, una que
és la de promoció i una altra que és la funció bàsicament de fer
plantejaments estratègics en l’àmbit turístic, però sí que no té
les funcions, o no tenia les funcions que vostès ara li volen
atorgar. 

Una sèrie de funcions, fiscalitzadora, de gestió, de
seguiment, de supervisió que quan vostè va comparèixer aquí,
a aquesta comissió, no va acabar de concretar, no va acabar de
definir i a nosaltres ens agradaria que acabàs de definir
exactament quines funcions atorga a l’Agència Balear de
Turisme en relació amb l’impost turístic, perquè la nostra
impressió, la nostra sensació és que vostès utilitzen l’Agència
Balear de Turisme per fer de repartidora, és a dir, té un impacte
de 64 milions i, a partir d’aquí, començam a repartir, li donam

feines a l’ATB, però no deixa de ser més que una agència
encarregada de distribuir sous a fi de finançar determinats
projectes. Perquè, certament, l’ATB no és ni membre ni part de
l’òrgan de contractació del projecte en qüestió sinó que ho serà
efectivament l’entitat, organisme o institució a qui vagi destinat
el fons ni tenen vostès, l’ATB, funcions estrictament
fiscalitzadores sobre la gestió del fons o la transferència de
capital que anirà destinada als organismes als que he fet
referència. 

He repassat la seva intervenció a la Comissió de
Pressuposts i li he de donar la raó en una cosa, vostè és cert que
practica una transformació, vostè deia que l’ATB es
transformarà, canviarà, sí, sí que es transforma, evidentment
que la fan transformar vostès, i pel que sembla la volen
transformar en una empresa de publicitat de propaganda, això
es desprèn de la seva intervenció, que ens sembla molt bé i no
negarem la necessitat que tots aquests projectes siguin
transparents, però sembla ser que bàsicament la funció dels
400.000 euros que vostès destinen a aquesta qüestió els
dedicaran bàsicament per promoure una pàgina web, fer una
campanya promocional i contractar espais publicitaris. A això
bàsicament sembla que és al que es redueix la funció de l’ATB
en tota la qüestió relacionada amb els fons de l’ecotaxa.

Clar, nosaltres partim d’una base, nosaltres entenem que
això no hauria hagut d’arribar mai a l’ATB perquè jo crec que
el que hauria d’haver fet la Conselleria d’Hisenda com a
recaptadora que és, és gestionar, fiscalitzar i distribuir el fons
a les conselleries que toqui, ajuntaments que toqui i consells
insulars que toqui, perquè, li repetesc, l’Agència Balear de
Turisme dues funcions principals entenem que ha de complir,
i amb això ja té prou feina, una, la de promoció i l’altra la del
marc de l’estratègia turística. Em dirà vostè, no, és que
Diversitat 21 en el seu moment ja feia una sèrie de funcions que
no eren pràcticament les encomanades a l’estratègia i a la
promoció, no és que l’IBATUR en el seu moment... és que s’ha
fusio... no, no, miri, nosaltres entenem que prou feina hi ha en
promoció, prou feina en estratègia com per encara destinar unes
funcions a l’ATB que entenem que no li corresponen.

I que no li corresponen entre altres coses, insistesc, perquè
això tot escaparà a la fiscalització i a la intervenció de la
comunitat autònoma. Li hem repetit constantment perquè
l’ATB forma part de l’àmbit del sector públic instrumental, i
això crec que és un error i crec que tot això és susceptible de no
haver estat controlat així com toca. Vostè em diu que l’ATIB
no pot fer... que té molta feina l’ATIB em diu vostè, no, m’ho
va dir... m’ho va dir vostè a la compareixença de pressuposts.
El que sí no serveix per això és precisament l’Agència de
Turisme Balear.

Però en tot cas, hem demanat la compareixença del seu nou
responsable que compareixerà en aquest parlament en breu,
confiï, per retre compte de les funcions que vostè li atribueix.

Clar, jo entenc que li vulguin donar feina a l’Agència Balear
de Turisme perquè és susceptible que sigui una agència que
d’aquí poc acabi buida de contingut i alguna cosa haurà de fer
el braç executor de la Conselleria de Turisme. Si les
competències en matèria de promoció acaben als consells
insulars, esperant que no en virtut d’aquest mal acord que estan
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vostès a punt de forjar, poques coses quedaran dins la
conselleria a fi que es pugui promoure una promoció i una
estratègia digna. Per tant, entenc que vostès vulguin en aquest
moment dotar-la de contingut i sobretot dotar-la de sentit a
l’ATB, però jo crec que això no és el sentit, jo crec que això no
és el que s’ha de fer i no s’ha de fer precisament d’aquesta
manera perquè les funcions de l’Agència Balear, insistesc una
altra vegada més, no són les d’un director d’obra, han de ser
unes funcions absolutament distintes.

Clar, què passa? Si vostès no li injecten aquests 64 milions
d’euros perquè puguin gestionar els fons de l’ecotaxa miri en
què queda l’Agència Balear de Turisme, amb 8 milions per a
inversions reals, 8 milions per a inversions reals, que gestionarà
personal pagat amb 3 milions d’euro. És a dir, el personal ens
costa 3 milions d’euros per gestionar 8 milions d’inversions
reals. Això seria en què quedaria l’ATB i això diu precisament
el seu pressupost.

Miri, jo, perdoni’m que li digui, crec que l’ATB, insistesc,
ha de tenir altres funcions que no són aquestes, no ha de
convertir-se en una agència de màrqueting, en una agència de
publicitat, sí que cal ser transparent en relació amb aquests
projectes. Li agraesc les seves explicacions que crec que són
molt ajustades a la compareixença d’aquesta comissió
parlamentària, però sí que és cert, i acab, que l’ATB s’ha de
dedicar a altres qüestions. 

Vostè deia en la seva compareixença que hi ha hagut un
increment del 16% en despesa turística en relació a l’any
anterior a les Illes Balears. I jo li deia, sí, sí, és possible que
aquestes dades que vostès manegen sigui aquestes, però a
continuació li deia, i aquest impacte, aquest increment de
despesa que s’ha produït precisament en els mesos de
temporada baixa, on ha tengut més efecte? Efectivament, ha
tengut més efecte a l’illa de Mallorca, totalment, és així. Per
tant, crec que prou feina té l’ATB a promoure més ocupació a
l’hivern i en temporada baixa a les distintes illes, que no sigui
l’illa de Mallorca, i a promocionar la desestacionalització
d’aquests indrets que no ficar-se precisament en una sèrie de
qüestions que, com dic, insistesc, no han de ser competència
seva perquè ha de ser una altra conselleria la que s’encarregui
d’aquest repartiment. 

Acab. M’agradaria que em concretàs una mica més, quan
vostès diuen, no, és que l’ATB s’encarregarà de la gestió del
fons. Es fiscalitzarà? Tendrà capacitat de decisió en l’execució
dels projectes? Què és això de control de gestió? Una vegada
que faci la transferència de capital, quina capacitat tendrà?
Quines funcions tendrà per poder fer aquest seguiment i quina
capacitat de decisió tendrà l’ATB sobre una transferència de
capital que hagi arribat al consell insular i estigui executant un
determinat projecte?

Acab amb això i poques preguntes tenc més a fer-li.
Reiterar una vegada més l’agraïment per les explicacions que
ens ha donat i res més.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Jerez. Pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears el Sr. Aguilera té la paraula, per un temps de deu
minuts.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, Sr. Vicepresident
i la resta del seu equip, benvinguts una vegada més a aquesta
comissió i al Parlament.

Bé, jo sincerament, Sr. Barceló, invertiré molt poc temps,
jo no invertiré deu minuts per intentar parlar de l’ATB i no fer-
li ni una pregunta sobre el que vostè venia avui a explicar.
Sobretot jo demanaria a vostè o a qualsevol altre partit, grup
parlamentari, que si fa, demana una compareixença en aquest
sentit, el detall que vostè ha comentat ens facilités amb
anterioritat tota aquesta informació, dues taules que vostè, amb
tot el meu respecte, s’ha limitat a llegir com està, i entenem
perfectament que a això ha vengut, i la Sra. Olga Ballester ha
demanat per donar explicació, però, sincerament, amb tota la
quantitat d’informació i amb el poc temps que hem tengut
realment per preparar perquè hi ha hagut la... aquesta
compareixença ha estat realment convocada amb temps, però
molt poc temps, sincerament no és operatiu. Per això, demanam
que en aquest sentit doncs vostè ens faci arribar a la resta de
grups parlamentaris aquesta informació que vostè ha compartit,
per intentar en pròximes compareixences agilitar i que realment
el seu temps, el nostre temps i dels seus col·laboradors sigui
útil i puguem realment fer preguntes adients sobre aquesta
qüestió per la qual vostè ha vengut.

En aquest sentit, estam d’acord amb el que comentava la
Sra. Ballester, que entenem que és un repte no només per al seu
govern, sinó per a tota l’administració tot el tema de la part
electrònica i tot el tema de l’accessibilitat, la transparència, i
ens adherim també a la proposta que ha fet la Sra. Ballester que
es facin aquests enllaços, no?

Jo ara he observat a la pàgina, que sí que hi ha un detall dels
diferents... per illes, diferent informació que vostè ha comentat,
però no tot l’estat, sí que entenem perfectament que així seria
una transparència.

Sabem perfectament que moltes vegades és molt complicat
gestionar la informació i sobretot avui vostè ha posat de
manifest que els desitjos que teníem totes les persones que
aquesta recaptació d’aquest impost, d’acord?, fos d’una
execució i tinguessin uns resultats imminents i ja. 

Com veiem, vostè ha donat unes dades que són pírriques en
el sentit de projectes acabats, però bé, això és l’administració
que tenim avui per avui, tot el procés necessari des que es fa la
convocatòria, des que es tanca, després la selecció, després la
licitació, etc. 

Davant d’aquesta qüestió només... motivar-lo en el sentit de
dir-li que intenti cercar, no només vostè, sinó tota
l’administració, els mecanismes necessaris per simplificar
l’administració pública.
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Entenem sempre com vostè... i sobretot la gent que porta
molt de temps, s’han de garantir tots els temps, els terminis, la
seguretat jurídica, però sí que realment, avui per avui, no som...
o almenys des de Podem ho tenim molt clar, que no som àgils
i això ho parlem des d’un ajuntament a... fins arribar a vostè o
en l’àmbit estatal. Per tant, en aquest sentit comentar-li això.

I en aquest sentit, li ho torn a repetir, no farem cap tipus de
pregunta perquè sincerament amb tota la informació no hem
pogut realment... cercar, igual que la Sra. Ballester ha pogut fer
un seguiment, sí que nosaltres en els pròxims dies o setmanes
directament ja tenim aquesta informació, podríem fer-li arribar
els nostres dubtes.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Aguilera. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula la Sra. Campomar, per un temps de
deu minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, nosaltres volem agrair al Sr.
Barceló, al vicepresident i al seu equip que hagin vengut per
donar, diguem, tota la informació referent a aquest projecte
sobre l’Impost de turisme sostenible. 

Crec que és un moment per fer aquesta valoració perquè...
jo volia posar en valor tres aspectes fonamentals: un, que
aquest govern d’acords pel canvi ha estat capaç d’implantar
amb total normalitat un impost de turisme sostenible en un any
des que es va posar en marxa, d’iniciar el seu govern, i en
principi amb una recaptació que ara sabem que les dades finals
són al voltant d’uns 40 milions d’euros en el primer any
d’implantació. 

Crec que això és molt important i, a més, la paraula que he
volgut remarcar que he dit: amb total normalitat, que és
important, amb total normalitat, tant per... vull dir, per la bona
rebuda que té per la societat de les Illes Balears, pels illencs i
les illenques i també per la normalitat amb la qual han acollit
aquest impost de turisme sostenible les persones que visiten
cada any a aquestes illes i que com veiem cada any... van
augmentant. 

No sé si això, després ja discutiríem amb quin..., si això és
un fet positiu o negatiu, jo crec que en part és positiu, però és
així i això no ha fet disminuir en cap moment la vinguda
d’aquests visitants.

En segon lloc, vull destacar que aquest impost de turisme
sostenible precisament -precisament- permet fer front a molts
d’impactes ambientals que es deriven directament o
indirectament, no?, d’aquesta activitat turística. Crec que això
és el que es pretén amb aquest impost i sobretot..., i també la
conservació de tot aquest patrimoni arqueològic, patrimoni
ambiental. Vull dir, hem de tenir en compte que el patrimoni és
de molts de caires, aquí s’han anomenat molts de projectes
patrimonials de caire... d’aigua, de recursos hídrics, ecològics
i molts de diferents. 

Crec que ha estat molt exhaustiu en la seva informació, des
de MÉS per Mallorca li agraïm, i que dóna... jo crec que sí que
és una mostra de total transparència a l’hora de donar
informació sobre aquests projectes.

I després també nosaltres també valoram molt positivament
que aquests projecte també tenguin en compte la innovació, la
recerca i el desenvolupament i també la formació perquè creim
que això és el que dóna transversalitat territorial i també té una
transversalitat també important per illes i per projectes com
hem vist en molts de projectes ja que engloben les diferents
illes i també a vegades són projectes que engloben diferents
municipis. Crec que això és un dels objectius.

I en tercer lloc, sí que vull posar en valor, cosa que aquí
veig que de vegades..., no sé si és el que no s’entén a nivell
de.... que de vegades l’oposició ho vol fer com a un fet negatiu,
és la característica que siguin projectes finalistes i el que
permet a les diferents administracions executar-los a un ritme
adequat, no?, per a la millora d’aquests projectes, que siguin
plurianuals.

Crec que això és un fet positiu perquè de vegades la
imposició d’aquests pressuposts anuals que s’imposen a les
diferents administracions, diguem, és un embut i un... per poder
dur projectes, molts de projectes endavant. Jo crec que aquesta
posada en marxa d’aquest impost que possibilita que aquests
projectes siguin en diferents anys i que a més siguin finalistes,
és a dir, que en total... en el temps necessari es puguin executar,
nosaltres ho valoram com a un aspecte molt positiu.

Per tant, vull remarcar en aquest sentit el que ja ha dit el
vicepresident, és a dir, que aquests projectes en realitat es varen
acabar d’adjudicar a gener, si ho he entès bé, al gener del 2017.
Per tant, les administracions encarregades de poder executar
aquests projectes fins a febrer, més o menys, fins al febrer
d’aquest any no han tengut a disposició aquests imports. Per
tant, no han pogut iniciar cap tipus de tramitació a la seva
administració fins que no han tingut aquests doblers a
disposició.

Per tant, si una licitació, i moltes com coneixem molts que
hem gestionat, no tens els doblers i comencen al gener,
nosaltres precisament veiem normal que alguns projectes
s’hagin pogut començar en aquest 2017, però que molts d’ells
fins al 2018 no siguin executats. Per a nosaltres entra dins la
normalitat i que... perquè... la normalitat no només que
s’imposa administrativament, que moltes coses es poden
agilitar, com han dit, jo crec que això és una mica el que
proposava, sinó també dins una normalitat tècnica perquè es
puguin tenir en compte totes les característiques d’aquests tipus
de projectes, etc., i millora.

Per tant, respecte a la informació que ens ha donat, la
volarem molt positivament. Crec, de les intervencions, crec...,
no ho sé, m’ha donat la impressió també, Sra. Ballester, li ho
dic, que és una mica de vegades de... quan es maneja la
confusió, no?, de manejar aquesta informació i de vegades la
confusió derivada del poc coneixement de l’administració, no?,
i això li ho dic amb tot l’afecte.
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Per part del Partit Popular, de la seva intervenció, crec que
ja s’ha dit, vull dir, m’ha semblat una intervenció que més que
escoltar els projectes i parlar d’aquests projectes era... idò,
diguem, una intervenció dedicada a qüestionar quina era la
funció de l’Agència de Turisme de les Illes Balears, enfocada
sobretot a això i jo... en un sentit com si volgués posar una
ombra de dubte, com fa de vegades el Partit Popular, a la
fiscalització de projectes, a la seva... diguem, al seu seguiment
com si això fos una cosa clandestina. 

Jo no ho sé, jo sempre he confiat... jo som funcionària, jo...
malgrat que en aquesta comunitat autònoma hem tengut
"xascos" i disgusts amb molts de funcionaris que han ocupat
càrrecs públics i n’han fet un mal ús, jo en general sí que confiï
en la tasca tècnica dels funcionaris i, per tant, entenc que quan
l’Agència de Turisme balear en aquests moments fa
d’intermediària i de donar, diguem..., d’exercir un mínim
control damunt una sèrie de projectes per donar explicacions
també a la mateixa comissió que és la que li encomana aquesta
feina i a la qual ha de comunicar, una mica, com estan aquests
projectes i com es van executant.

Però quant a la qüestió fiscalitzadora cada administració
haurà de retre comptes als seus propis elements interventors,
tant tècnics, com econòmics. Per tant, això és una qüestió que
jo crec que hem de tenir en compte i que això no s’escapa, un
projecte que executi qualsevol consell insular haurà de retre
comptes als seus interventors de com executa aquest projecte
a efectes d’intervenció.

Per tant, no veig en cap moment aquesta crítica de vostès,
jo crec que la crítica va que vostès estan en contra de l’impost
de turisme sostenible, de vegades no, perquè no arribam a saber
si estan a favor o en contra perquè ens arriben inputs diferents,
segons quan la Sra. Prohens diu una cosa a la cambra, després
aquí en diuen una altra, bé, no s’arriben a definir massa a la
pujada, això està clar. 

Però en cap cas jo el que sí valor positivament és que en
cap cas vostè no ha pogut criticar cap dels projectes que ha
descrit aquí el vicepresident del Govern, cap dels projectes,
vostè no ha pogut criticar cap dels projectes. Nosaltres, per a
MÉS per Mallorca això és positiu.

Per tant, nosaltres també, vull dir, ja que parlam... he dit
això de projectes, per exemple, nosaltres valoram molt
positivament que aquest impost de turisme sostenible hagi
pogut ajustar part de les deficiències creades pel Partit Popular
en la construcció de les dessaladores, per exemple, i nosaltres
ho valoram molt positivament, que per exemple la dessaladora
de Santa Eulària es pugui connectar a Eivissa, però és que això
ja ho hauria d’haver fet el Partit Popular quan va dissenyar la
dessaladora, però, és clar, ho hem de resoldre nosaltres, ho ha
hagut de resoldre aquest acord pel canvi. Per això, nosaltres ho
valoram positivament, què li he de dir?, vull dir, ja que ens
posam...

També valoram aquesta connexió de recursos, aquesta
connexió que hem dit de recursos que provenen de l’activitat
turística en la recerca i en la innovació, sí, ho valoram
positivament perquè nosaltres des del primer moment aquests
acords pel canvi ja vàrem posar sobre la taula que valoràvem

molt positivament l’activitat turística, però que valoràvem la
necessitat de diversificar el model econòmic d’aquestes illes i
fer passes en aquest camí. Per tant, crec que aquesta aportació
que vengui d’aquest impost turístic és una aportació necessària
en aquest camí cap a la diversificació econòmica de les nostres
illes. Per tant, per a nosaltres això és molt positiu.

Finalment, per exemple, en el cas que ara ens trobam que és
-perdonau-...

(Se sent de fons el to d’un telèfon mòbil)

... que ens trobam que el Xylella, el problema del Xylella que
pateixen les nostres illes, idò, sí, valoram positivament que
aquest impost de turisme faci possible alguna d’aquestes
actuacions i que també es tenguin en compte actuacions
d’inclusió social amb tasques de conservació d’espais naturals.

Per tant, gràcies, Sr. Vicepresident, no hi ha cap pregunta
concreta. Gràcies per la seva informació i al seu equip per
haver vengut aquí a informar-nos.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Atès que no hi ha els
portaveus d’El Pi ni de MÉS per Menorca, té la paraula el Sr.
Borràs del Grup Parlamentari Socialista, per un temps de deu
minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, presidenta. Molt bon dia, Sr. Conseller, benvingut,
també tot el seu equip que l’acompanya. Veig que el Sr. Sansó
ara ha partit, supòs que té altres compromisos. Hem començat
tard aquesta comissió perquè no funcionaven els micròfons, la
calefacció sí que funciona molt bé en aquest parlament. 

Una cosa que no s’ha dit gaire en les intervencions dels
portaveus és, i crec que és molt important, potser el més
important del que tractam avui aquí, és que deu mesos després
de començar el procés hi ha un 79% dels projectes que estan en
execució. Açò realment és sinònim de bona gestió, aquí tothom
que conegui com funciona un govern, com funciona un
ajuntament, com funciona un consell sabrà que els projectes
tenen una tramitació llarga i complexa en la qual intervenen
moltes passes, moltes fiscalitzacions i, per tant, que estigui en
execució el 79% deu mesos després de començar crec que és
una molt bona notícia que fa que desmenteixi també allò que ha
dit la Sra. Ballester que no lo sabe nadie más que usted. Jo crec
que si una cosa es veu són les inversions i els ciutadans les
veuen, jo almanco les meves les veig, i estic content de les
inversions i això fa que no m’hagi sabut cap greu pagar avui
vespre per dormir a Palma 55 cèntims de l’Impost de turisme
sostenible. El retorn, el retorn que té social i ambiental aquest
impost crec que compensa bé aquest esforç solidari que hem de
fer fins i tot els ciutadans de les altres illes quan dormim a una
altra, cosa que els ciutadans fem poc, excepte dels diputats
perifèrics en aquest parlament. Crec que el 79% és una xifra
molt alta i estic segur, vull dir, que continuarà en aquest sentit.

Em preocupa, em preocupa que algú pugui considerar
sorprenent que sigui un impost recaptador, jo em pensava que
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tots els imposts es posaven per recaptar. No sé si la pujada de
l’IVA turístic, per cert, feta per aquells que l’havien de baixar
no era recaptadora, potser era per fer... no ho sé, per... no sé
quina finalitat més podria tenir per recaptar aquesta pujada
d’IVA turístic. O els imposts nonats, nonats dels envasos de
plàstic o els dels lloguers de cotxes que també s’havien de
posar, record que amb el conseller d’Economia havíem de
passar del caos al cosmos i al final culpa dels imposts que va
voler posar va acabar anant-se al cosmos, però en globus, el Sr.
Bauzá el va enviar en globus cap a casa. 

També em sorprèn que es pugui dir que a través d’aquests
imposts es fan inversions que s’haurien d’haver finançat amb
recursos propis. Evidentment la caixa de l’administració és una
i si entren més ingressos, gràcies a l’impost de turisme
sostenible i actuacions mediambientals, encara que fos la
finalitat de l’impost de turisme sostenible, que s’havien de fer
amb recursos propis es fan a través de l’impost de turisme
sostenible això allibera els recursos per poder fer altres
actuacions per part del Govern. Per tant, benvinguda sigui
aquesta decisió perquè permet fer altres qüestions i fins i tot
dins la mateixa conselleria, Sr. Jerez, ja que m’ho apunta, li
diré que fins i tot dins la mateixa conselleria, per exemple,
incrementar els recursos de promoció turística als consells, i al
Consell d’Eivissa també. Perquè sembla que es queixa que
l’ATB i les funcions de promoció turística han fet que es pugi
l’ingrés en temporada baixa, l’ingrés mitjà de la despesa
mitjana per turista a Mallorca i que fa l’ATB. Jo crec que les
competències de promoció turística, que jo recordi, són del
Consell d’Eivissa i les competències d’ordenació turística i, per
tant, i generació de producte també són del Consell d’Eivissa.
Per tant, entenc, i així ho va acceptar el Partit Popular amb una
dotació que altres consells no varen admetre. Per tant, entenc,
entenc...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Sí, a Mallorca, però vostè es queixa que l’increment de la
despesa turística s’hagi produït a Mallorca i què fa l’ATB?
Doncs miri, fa bona feina perquè ha aconseguit incrementar
l’ingrés de la despesa mitjana del turista en temporada baixa.
Per tant, fa bona feina, perquè a Mallorca crec que l’ATB no té
competències en promoció turística, que jo sàpiga.

També em sorprèn que consideri el Sr. Jerez que açò de
l’ATB és una andamiada, que ara el Partit Popular es queixi
que el Govern actua a través d’empreses públiques crec que és
per fer-s’ho mirar. Puc entendre que el Partit Popular receli de
les empreses públiques perquè evidentment té un coneixement
molt a fons de com han funcionat les empreses públiques en el
passat en aquesta comunitat, i quan parla de convertir l’ATB en
un instrument de propaganda no sé si es refereix a quan
empreses públiques es pagaven fulletons de propaganda del
Partit Popular a través d’empreses públiques, que el Sr. Juan
Cardona ha fet i ara és a la presó precisament per un mal ús de
les empreses públiques, i el varen enxampar perquè
evidentment els temes de fiscalització afortunadament
funcionen i en aquest cas, vull dir, evidentment tots aquests
projectes, tota aquesta tramitació així com els projectes que
pugui fer a partir d’ara l’ATB compten amb la deguda
fiscalització per part d’Intervenció, com qualsevol altre

organisme del Govern. Per tant, no crec que hi hagi més
problemes. 

Em sorprèn que es discuteixi que un instrument que ha de
permetre més agilitat per fer inversions com és l’ATB pugui ser
qüestionat, diguéssim, quan és absolutament legítim i legal i és
lògic que sigui a través d’un instrument com aquest que el
Govern faci les seves actuacions. És a dir, tenim un organisme
que funciona, tenim un organisme que està ben engreixat
perquè du anys d’experiència en el sector turístic i en la
contractació, jo crec que el lògic és que l’utilitzem i l’emprem.
I crec que a més a través de l’ATB podem aconseguir encara
incrementar aquest grau d’execució important que fins ara s’ha
aconseguit amb l’impost turístic.

No entraré en valorar la llarga llista de projectes que vostès
ens ha donat i de xifres, crec que..., ja m’ho miraré en el Diari
de Sessions, perquè evidentment són molts els projectes que ha
dit. I en tot cas, si no, faré allò que està a l’abast de qualsevol
dels diputats d’aquesta casa, que és demanar-li per escrit
informació, nosaltres li ho demanam i vostè ens la lliure, ens la
passa i podem seguir perfectament la seva feina, més
transparent per part dels diputats que aquest sistema reglat i
establert, crec que no n’hi ha cap. Així està establert en el
Reglament i el Govern afortunadament compleix amb bastant
rigor allò que determinen aquestes normes.

Jo simplement li demanaria que continuï diguéssim amb
l’esforç perquè l’Impost de turisme sostenible realment
s’apliqui d’acord amb les funcions que té, d’acord amb les
finalitats que té i escoltats els consells, escoltats els ajuntaments
i escoltats tots els sectors, com entenc que fins ara s’ha fet.
Evidentment ni amb la recaptació de l’any passat, ni amb la
recaptació prevista per a l’any 2017, que encara no tenim
tancada, ni la que s’aconseguirà amb l’increment de l’impost
per al 2018, aconseguirem satisfer tots els projectes que
demanen les diferents institucions de les Illes Balears.
Evidentment hi ha algun ajuntament que ha demanat ell tot sol
l’any 2016 projectes superiors al valor estimat de la recaptació
total de l’impost. Per tant, aquestes cartes als Reis d’Orient,
després que no es queixi ningú, perquè evidentment si un
ajuntament de 5, 7, 8.000 habitants demana projectes pel valor
superior del total que es preveu ingressar, allò que està fent és
enganar-se, enganar o intentar fer propaganda contra el Govern.
Allò que preocupa tant al Sr. Jerez, que és que l’ATB es
converteixi en un instrument de propaganda, tal vegada és que
recorda aquells temps del Ministerio de Información y Turismo,
(...) sota el Sr. Fraga, que es dedicava a tancar diaris al seu
gust, quan no li convenia allò que deien.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Borràs. Contesta el Vicepresident i conseller
d’Innovació, Recerca i Turisme.
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EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER
D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i
Milta):

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies per les intervencions de
tots els portaveus. Començaré per la qüestió de la transparència
i de la informació que es dóna, que hi han fet èmfasi diversos
portaveus i especialment també la portaveu de Ciudadanos. 

Jo primer de tot recordar que la part de recaptació el
Govern sí que la va publicant periòdicament. Un exemple, a la
web del Govern dia 24 de setembre d’enguany es va publicar
que s’havien liquidat per part de 2.177 establiments, 44,1
milions d’euros corresponents a l’ITS de 2017. Perquè ha
paregut que vostè coneixia aquestes xifres per primera vegada,
és vera que jo avui les he donades actualitzades, però el Govern
així com les va tenint i així com va tenint les liquidacions, va
fent les corresponents notes de premsa, que es publiquen totes
lògicament a la web del BOIB.

Quant a la web específica de l’impost de turisme sostenible,
efectivament, aquesta web és una web provisional la que tenim
actualment, que s’ha fet amb mitjans propis, no tenia pressupost
assignat, mitjans propis de la conselleria, sense pressupost
assignat i evidentment la idea és fer un equip multidisciplinar
que faci totes les tasques de comunicació que la llei ens
atribueix, la llei ens obliga -sembla que al Sr. Jerez li sap greu
que es dediquin recursos a la informació i a la transparència-,
però és que la Llei de l’impost de turisme sostenible ens obliga,
això requereix un equip multidisciplinar. I a partir del 2018
tendrem les eines suficients per poder donar aquestes respostes
que tothom demana. De fet, hi ha en el pressupost una previsió
d’una inversió de 150.000 euros, concretament de la web. Ho
dic perquè aquestes qüestions s’han fet amb recursos propis,
però evidentment s’ha de fer d’una manera professional, d’una
manera adequada i no són barates, costa 150.000 euros. Per
tant, per al 2018 la tendrem.

Fins ara no tenim la informació de manera centralitzada,
cada òrgan executor té la informació, vostè lamentava no
haver-la bolcada a la web, a part que la web es du en aquests
moments de manera provisional, sense un pressupost assignat
i sense una inversió assignada, ni recursos assignats. També li
he de dir que cada òrgan executor, o sigui Govern, perquè
aquests primers projectes no tenen ajuntaments, en el cas dels
nous projectes ajuntaments són els que tenen la informació. Per
tant, nosaltres el que hem fet ara ha estat una labor de recaptar
aquesta informació. Però a partir de 2018 ja ho farà l’Agència
de Turisme de les Illes Balears, això que el Sr. Jerez lamenta
tant, però tant el seguiment com la informació, com veure com
està cada projecte es centralitzarà a l’Agència de Turisme de
les Illes. És absolutament imprescindible i necessari, per
eficiència, lògicament, per transparència, que sigui així. I per
això s’ha creat la secció 37 en els pressuposts, perquè estigui
allà centralitzada tota la recaptació, llavors evidentment aquesta
recaptació es passarà a cada un dels òrgans executors.

I lògicament els òrgans executors, sigui conselleria, sigui
consell insular, sigui ajuntament, seran els que duran tots i cada
un d’aquests projectes, que no s’escaparan a la fiscalització Sr.
Jerez, pot estar ben tranquil. Primer perquè cada projecte du la
seva pròpia tramitació i fiscalització, cada projecte evidentment

si ha de passar per la Comissió Balear de Medi Ambient, si ha
de tenir llicència municipal, si necessita fiscalització prèvia per
part d’intervenció, o de pressuposts, o de l’organisme que sigui.
I llavors evidentment perquè tota la gestió de l’Agència de
Turisme de les Illes Balears està subjecte a fiscalització
posterior.

Per tant, en aquests moments tot passarà per allà on toca.
Però la gestió en aquests moments cada vegada és més
complexa. Pensau que en aquests moments tot el que fa
referència al pla anual de 2016 i el pla anual de 2017 s’ha dut
a terme per les secretaries generals de la Conselleria d’Hisenda,
de la Conselleria de Turisme i de la Conselleria de Presidència,
juntament amb el suport de la Direcció General de Pressuposts
i de l’Agència de Turisme de les Illes Balears i de la
Intervenció General de la comunitat autònoma, que no estaven
preparades per a això, que no tenen els recursos i les eines
disponibles per a això. Per tant, el que es farà és que la feina,
la feina tècnica, la feina de moure papers, la feina de fer
informes, la feina en definitiva, qualcú l’havia de fer.

El Sr. Jerez proposa que sigui l’Agència de Turisme de les
Illes Balears, l’Agència de Turisme de les Illes Balears no
serveix per a això, o està preparada per a això, no és
l’organisme que té competències amb això; qui tenia
competències amb això era Diversitat 21, que ja va gestionar
l’ecotaxa en el seu dia i Diversitat 21 avui per avui està
integrada dins l’Agència de Turisme de les Illes Balears.
L’Agència de Turisme, sense increment de personal, per tant,
amb eficiència i estalvi de recursos perquè amb els propis
recursos de què disposa ho pot dur a terme, evidentment durà
aquest seguiment. Seguiment que és supervisió i control de
l’execució dels projectes i llavors passar tota la informació a la
comissió i al ple, que són les que prenen les decisions
polítiques, on hi ha representació de totes les administracions,
de les organitzacions sindicals, empresarials, Universitat de les
Illes Balears, associacions ecologistes. Aquests són els que
adjudiquen, aquests són els que prenen la decisió final.

Per tant, les decisions no seran de l’ATB, sinó que el que
farà serà com dic, aquesta supervisió i control de l’execució i
tenir lògicament la informació puntualment. I qui executarà
llavors serà la Conselleria de Medi Ambient, el Consell
d’Eivissa, o l’Ajuntament de Palma, o l’Ajuntament de Santa
Eulària, qui tengui adjudicat el projecte. Que evidentment
haurà donant informació puntual a l’Agència de Turisme de les
Illes Balears, perquè l’agència pugui dur aquest control i
aquesta supervisió. Així és com es farà i per tant, l’eficiència es
demanava no crear un organisme nou, si ja en teníem un que
amb els recursos que té ho podia fer, veig que el PP s’hagués
estimat més crear un organisme nou, o donar les competències
a un organisme que no està preparat per això, ni té els recursos
necessaris per això. 

Nosaltres ens hem estimat més actuar amb eficiència i
estalvi de recursos, donar-ho a un organisme ja existent, no
crear un organisme nou i evidentment era absolutament
imprescindible. Pensau que s’aniran acumulant els plans i el
seguiment, perquè molts d’aquests projectes, com hem vist,
s’aniran duent d’un any per l’altre i s’aniran passant per tant,
segurament d’aquí 2, 3 anys encara estarem executant alguns
dels projectes que s’han adjudicat enguany, per la seva
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complexitat. I pensau l’any que ve que ja s’afegiran pla anual
de 2018, 120 milions més, el 2019, pla anual del 2019, 120
milions més. Per tant, la complexitat de seguiment d’això no es
podia dur sense recursos adequats, com ho fèiem ara. 

Per tant, crec que anam millorant la gestió i això és
absolutament de lògica, d’eficiència i de funcionament.

I, per descomptat, llavors també li vull recordar, Sr. Jerez,
que dins les competències de l’Agència de Turisme de les Illes
Balears, que en seguirà tenint de promoció encara que estiguin
passades als consells, el gruix serà dels consells, però en
seguirà duent, i de les estratègiques i les de... producte, etc., li
vull recordar que dels més de quaranta treballadors de
l’Agència de Turisme de les Illes Balears, deu o dotze són els
que fan promoció, la resta fan altres tasques, perquè sembla que
promoció ho fa el 80% del personal i que per tant no té sentit.
Evidentment si vol el detall, apart que companys seus han
gestionar l’Agència de Turisme i ho coneixen perfectament i
per tant ho pot demanar a l’anterior gerent Sr. Marcial que li
contarà perfectament com estava distribuïda i quines eren les
feines que es feien.

Evidentment, amb tot això aconseguirem -com he dit abans-
aquesta transparència, aquesta accessibilitat de tots i cadascun
dels projectes, aquesta informació i aquest seguiment que ara
és més complicat de dur a terme perquè no està centralitzada en
l’Agència de Turisme de les Illes Balears, sinó que es du -com
he dit abans- per distints organismes que duen altres tasques.

Preocupava a la Sra. Portaveu de Ciudadanos el tema dels
projectes plurianuals. Jo li explicaré com està el tema. Primer,
tots els projecte que estan adjudicats per a enguany 2017 i no
acabin..., bé, n’hi ha que ja tenen previsió d’execució en dos,
tres anys, ara explicaré quins són, dos, tres, fins i tot quatre
anys, per la seva complexitat tècnica i perquè són llargs, però
en qualsevol cas tots els projectes que no s’acabin al 2017 els
doblers es passaran del 2017 al 2018. 

Això encara ho facilitarà molt més tenir una secció a posta,
la secció 37, i que sigui una entitat pública empresarial l’ATB
i no la mateixa conselleria la que ho faci, passar doblers d’un
any per l’altre es pot fer quan és precisament una gestió que
durà a terme l’ATB, és una altra de les qüestions pràctiques que
ens fan dur aquesta solució i no aquestes solucions
improvisades que ens proposa el Partit Popular.

Per tant, no es perden aquests doblers en qualsevol cas i
evidentment som els primers interessats que s’executin el més
aviat possible, el que passa és que n’hi ha -com he dit abans-
que per la seva complexitat tècnica, pels permisos que es
necessiten, com he dit abans alguns estan pendents de permisos
municipals, de permisos de la Comissió Balear de Medi
Ambient, de licitacions que han quedat desertes o a les quals
s’han presentat recursos, etc. 

Això són els tràmits administratius que no ens podem botar,
hi ha una seguretat jurídica, hi ha una legislació de contractació
que és absolutament estricta i, per tant, hem de seguir tots i
cadascun d’aquests processos i això farà, per tant, que una part
del que està adjudicat dins el 2017 s’hagi de dur dins el 2018,

però s’adjudicarà, es farà dins el 2018 perquè passaran els
recursos d’una banda a l’altra.

Del pla del 2017, no ja del pla del 2016 dels 30 milions,
sinó del pla del 2017, de 64 milions que s’han adjudicat són un
total de 70 projectes, d’aquests 70 n’hi ha 62 que són nous,
però n’hi ha 8 que corresponen a projectes que es varen aprovar
en la convocatòria de 2016, però que tenien caràcter plurianual
i que ara al pla de 2017 se li afegeixen recursos, que eren els
que vostè em demanava.

Concretament són: l’Institut de Recerca de les Illes Balears,
que a més dels 60.000 que he comentat que tenen de la primera
convocatòria per al 2018, té 240.000 euros més; la xarxa
d’estacions d’investigació de les Illes Balears que té 815.000
euros més adjudicats; el centre nàutic del Polígon de Son
Castelló, que, a més dels doblers que tenia adjudicats a la
primera convocatòria, té 1.468.000 euros més a la pròxima... al
2018. Efectivament, l’EDAR de Porreres, que la primera
adjudicació es va fer per 1.331.000 i ara al segon any té
1.331.000 euros més, parlam de projectes molt complexos, de
projectes que duen molta tramitació i per tant, s’hi afegeix.

L’EDAR de Camp de Mar també està igual i al pròxim any
se li adjudiquen 1.742.000 euros. A la conducció de Maria de
la Salut a Petra s’adjudiquen 8.873.000 euros més; al
ferrocarril, 500.000 euros més, i a l’Orquestra Simfònica,
600.000 euros més, perquè es puguin acabar tots i cadascun
d’aquests projectes.

Això fa un total de 15.570.000 dels 64, dels 64 que hem
adjudicat al 2017 per a dur a terme al 2018, hi ha 15.570.000
que corresponen a vuit projectes que ja estan en marxa en la
primera convocatòria i que tenen més recursos.

Bàsicament he contestat ja al Sr. Jerez el tema de l’ATB.

El portaveu de Podem em deia si podíem..., bé, jo tenia una
petició de compareixença, no una petició de documentació,
com sap vostès poden fer peticions de documentació, poden fer
preguntes orals en Ple, poden fer preguntes escrites, a mi
m’havien demanat una compareixença, jo he vengut a complir
el que el mandat parlamentari m’havia demanat,
compareixença, evidentment. I ja li he dit que tot el tema de
transparència i de participació, en el qual estic totalment
d’acord, tant en les seves paraules com en les de la Sra. Olga
Ballester com... crec que tots els portaveus han fet incidència
en la necessitat que hi hagi el màxim de transparència. Per això,
com li he dit abans, al 2018 hi dedicam recursos, milloram
l’eficiència en centralitzar a través de l’ATB i aquests desfases
que es puguin haver produït en la publicació, informació i
transparència estaran totalment solucionats.

Quant a tenir resultats imminents i ja, Sr. Salvador, fem el
que -com he dit abans- la seguretat jurídica i els tràmits
administratius ens permeten dur a terme. Hi ha molts d’aquests
projectes -com he dit abans- que són plurianuals, que són molt
complexos i evidentment es van fent. Li vull recordar que en
dos anys i quatre mesos de legislatura s’ha tramitat i aprovat la
Llei de l’impost de turisme sostenible; s’ha tramitat i aprovat el
reglament de desenvolupament; s’ha començat a aplicar
l’impost en l’estiu de 2016; s’ha fet el pla anual de 2016 on
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s’han adjudicat projectes per valor de 30 milions d’euros dels
quals, si comptam els que estan executats i acabats, ja n’hi ha
un 82,5% -un 82,5%- en deu mesos, perquè es varen publicar
dia 28 de gener de 2017, no ho oblidem, en deu mesos ja tenim
el 82,5% dels projectes o acabats o en execució. I s’ha aprovat
el pla anual de 2017 on s’han adjudicat projectes per valor de
64 milions a executar a partir de 2018.

Jo entenc que vostè digui “resultats imminents i ja”, jo li dic
que aquí hi ha un full de coses fetes, que rere això hi ha una
feinada de polítics, de tècnics, de funcionaris, de directors
generals, de secretaris generals i de multitud de conselleries
que estan... i administracions que duen a terme tots i cadascun
d’aquests projectes.

Per tant, evidentment, compartesc -com he dit abans-, ja per
acabar, aquesta necessitat del màxim de transparència i
d’informació i per això durem a terme a través de l’Agència de
Turisme de les Illes Balears i de la... i de l’ajuda evidentment
tant de la Conselleria de Turisme com de les conselleries
d’Hisenda i de Presidència totes i cadascuna de les tasques
perquè això pugui ser perfectament... diguem, complint el que
la llei ens marca en aquest aspecte.

Moltes gràcies.

(La Sra. Vicepresidenta substitueix la Sra. Presidenta en la
direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicepresident. Ara passam al torn de rèplica i...
per tant el Grup Parlamentari Mixt, la Sra. Olga Ballester té la
paraula per un temps de cinc minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidenta. Gracias, Sr. Barceló, por las
explicaciones. En primer lugar, o sea..., usted nos comenta
sobre lo que le he preguntado de todo lo no invertido de estos
30 millones este año 2017, que es el 75% porque solamente un
4% está finalizado, cosa que también es normal porque pueden
ser proyectos largos, pero ahora nos ha explicado, por fin, que
todo ese dinero de los 30 millones de euros que no se ha
invertido se va a invertir en el 2018, porque se va a estudiar un
procedimiento para pasar esas cantidades al presupuesto de
2018. Así lo tengo entendido, que se va a hacer una partida que
dice que es complicada porque aun no se ha hecho, pero que se
va a hacer, si no lo... si nos lo puede explicar bien.

Y si, por favor, procedimiento que se haga, si se puede
colgar en la web de transparencia, es decir, por favor, si se
pueden colgar aquellos proyectos que no están finalizados... en
2018 lo que se va a finalizar que se cuelgue también porque, le
recuerdo, ni un solo proyecto, ni un solo proyecto tiene el link
del proyecto en si mismo, y ni uno solo tiene ninguna
información y no se ha finalizado ninguno y son 30 millones.
Nos gustaría, por favor, que se colgara toda la información de
cada proyecto, todo lo ejecutado de lo presupuestado y que
efectivamente ese dinero que se puso para 2017 es el mismo
que se va a hacer en 2018.

Segundo. En cuanto a la EDAR de Porreres, mire, la EDAR
de Camp de Mar pone que el importe total del proyecto es
3.484.000 euros, para 2017 se le dio 1.700.000 euros, y para
2018 se le ha dado 1.700.000 euros, lo cual es... bueno, uno
dice, no sé dónde está el de 2016 porque no se ha hecho nada,
pero al menos coincide porque son dos sumas que luego dan el
importe total. Pero en la EDAR de Porreres el importe del
proyecto es 1.331.000 euros, el importe total, y en 2016 ya se
le dio 1.331.000 euros y aquí en 2018 se le vuelve a dar
1.331.000 euros. Nos gustaría que nos lo explicara. 

Después comentarle a la Sra. Campomar, que nos ha
contado que estaba muy contenta porque ya se podía hacer una
muy buena evaluación de la eficacia del impuesto, yo, igual que
el Sr. Borràs, a mí me gustaría comentarles que serán ellos, será
el Grupo MÉS y el Grupo del PSOE, porque nosotros
realmente no podemos valorar absolutamente nada porque no
hay ni una sola información de los proyectos, de lo invertido y
de lo realizado, en ninguno de los 46 proyectos adjudicados en
2016. 

Entonces, el Sr. Borràs ha pedido a ver si nos podían enviar
a todos los grupos esta información, yo le pediría al Sr. Barceló
que por favor no nos lo envíe a todos los grupos, envíelo a la
página web de transparencia para que todos los grupos con un
clic lo podamos ver, porque eso es duplicar trabajo pudiéndolo
enviar a todos ya directamente. Nos gustaría que se publicara
el proyecto en si, la licitación, las empresas que se han
presentado, a quién se ha adjudicado y cómo van las obras de
ejecución. Nos gustaría saber todo esto, porque de hecho es una
información que deben tener porque nos la acaba de explicar,
información que nos tenemos que creer, que le creemos, pero
que queremos que se publique.

También comentar que realmente si las funciones de la
ATB son establecer les mecanismos de seguimiento y
evaluación que permitan comprobar el grado de cumplimiento
de la implantación de las actuaciones, pues, y están todas las
hojas en blanco, pues, la verdad es que tampoco no ha hecho
mucho trabajo la ATB. 

Por lo tanto, bueno, si nos pudiera explicar esta... no sé,
estas cuentas raras de la depuradora de Porreres.

Y me gustaría que de esta comparecencia saliera que, por
favor, en breve podamos tener todos los datos colgados en la
página web específica, porque usted ha comentado, no, también
se ha colgado la referencia a Hacienda, también... mire, la ley
de 2013 de transparencia dice que ha de ser una transparencia
de fácil acceso al ciudadano, si ustedes crean una página web
específica para el Impuesto de turismo sostenible no tienen que
mandar al ciudadano a buscarlas a las otras consellerias, para
eso está esa página de transparencia. Por lo tanto, nos gustaría
que hubiera pestañas para abrir datos de Hacienda y lo que
usted nos ha contado el ciudadano lo pudiera tener a mano, y
sobre cada proyecto en la misma página del proyecto poner los
links de donde se está haciendo la licitación y los concursos y
todo. Y para la próxima página que hagan para los proyectos de
2017 por favor si pueden hacerlo bien. 

Nada más, espero la respuesta de ese proceso de paso de las
cantidades presupuestadas para 2017 que no se ha hecho la
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inversión, ¿cómo se van a mantener para que esas inversiones
con esas cantidades se hagan en el 2018?, ¿si lo van a
publicitar?

Y después... y después, -ahora se me ha ido el santo al
cielo-, no, exacto, lo de la depuradora de Porreres, por favor.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Ballester. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula el Sr. Jerez, per un temps de cinc minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies per les seves
explicacions, Sr. Conseller, encara que no ens acaben de
convèncer, com tampoc no ens van convèncer les que vostè va
manifestar en l’exposició que va fer presentant el seu
pressupost.

En qualsevol cas, nosaltres, ja li dic i ho deu saber, fem un
seguiment sobre la recaptació de l’impost, sobre els projectes,
li hauran arribat a la seva conselleria preguntes relacionades
amb la sol·licitud de còpia de tots i cada un dels projectes, i
també feim un seguiment sobre l’avaluació que fa la pròpia
Comissió de Turisme Sostenible sobre l’aprovació d’aquests
pressuposts.

Hem fet esmenes també als pressuposts i esmenes en el
sentit que he explicat abans, jo crec que efectivament aquests
projectes han de retornar a l’origen i quan parl de l’origen parl
d’allà on havien de partir. I d’allà on havien de partir és
precisament de les conselleries que toca, dels ajuntaments i dels
consells insulars. Per tant, veurà vostè que nosaltres hem buidat
l’ATB, o és el que pretenem, a fi que els projectes s’instal·lin
a tots i cada un dels òrgans que entenem que efectivament han
d’estar. Per tant, crec que encara tenen l’oportunitat per
rectificar en aquest sentit i aprovar les esmenes que nosaltres
els hem presentat. 

Parla vostè que nosaltres diem que ha de ser l’ATIB. Miri,
jo no sé si haurà de ser l’ATIB o no, però la que no ha de ser
és l’ATB, això sí que ho tenim clar, la que no ha de ser és
l’ATB. Més fàcil hauria estat confeccionar un pressupost on el
punt de partida fos una transferència o bé de la Conselleria
d’Hisenda o bé ja assignar directament a la conselleria que toca
el projecte corresponent, cosa que en aquest cas no s’ha fet. 

I parla vostè d’una fiscalització posterior, és que jo no vull
una fiscalització posterior, jo vull una fiscalització prèvia, vull
una fiscalització prèvia, i també una fiscalització posterior,
però aquí ens botam una d’aquestes dues fiscalitzacions que és
precisament la fiscalització prèvia.

No vull insistir més en aquesta qüestió, ja dic que estam
fent un seguiment, hem fet esmenes, en fi, seguirem sobre
aquesta qüestió.

Agraesc als portaveus el to que han emprat a l’hora de
dirigir-se a la meva persona, jo no venc a discutir amb ells,

venc a parlar amb vostè, però sí que és cert que crec que el Sr.
Borràs ha triat el pitjor dels escenaris possibles per retreure a
aquest portaveu qüestions relacionades amb la corrupció o
qüestions relacionades amb persones que estan en aquest
moment empresonades, que no són aquí i no es poden defensar.
I dic que vostè ha triat el pitjor dels escenaris, Sr. Borràs,
perquè som davant del conseller de Turisme, som davant d’una
persona que molts pensen que ja hauria de ser a ca seva, Sr.
Borràs. S’equivoca vostè quan ha fet les manifestacions que ha
fet perquè som davant d’una persona que és considerada
l’element més incòmode d’aquest govern, Sr. Borràs. Som
davant d’una persona, li dic a vostè i no li dic al conseller, que
no sabem si acabarà la legislatura. I som davant d’una persona
que lidera la conselleria que hi ha dues dimissions importants,
pel que tots sabem, a l’ATB i la directora general que vostè va
estendre en aquesta comissió ponts de plata en la intervenció
que va tenir aquí fa pocs dies i que fa poques hores ha estat
declarant a un jutjat per tractes de favor.

Jo no volia parlar d’això, vostè m’ha obligat, vostè m’ha
obligat. Per tant, vagi amb seny en quins escenaris vostè
planteja segons quines coses perquè tot té retorn. No volia
acabar així, Sr. President... Sr. Barceló, però en qualsevol cas
m’he vist obligat. 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. 

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Només agrair-li una vegada
més al Sr. Barceló, i només dos comentaris molt ràpidament
sobre el que jo li volia transmetre i sobretot al funcionament,
per una banda, si a vostè en aquest cas, com havíem dit abans,
se’l demana una compareixença en aquest cas vostè porta o va
a donar una quantitat important de nombres o d’informació
això agilita, facilita tant la seva tasca com la nostra. Era un
suggeriment per a pròximes compareixences, no només la seva,
sinó d’altres possibles persones que compareguin en aquesta
comissió.

Després també la meva reflexió que jo volia comentar eren
les expectatives que havia creat l’impost de turisme sostenible
en el sentit que sabem perfectament moltes, moltes necessitats,
que avui en aquesta compareixença no ha sortit la falta de
finançament des de Madrid, però bé, això ja sabem
perfectament que hem d’utilitzar aquest impost per fer la  feina
que pertoca, però avui no tocava parlar d’això.

La meva reflexió era sobretot sobre el tema de la
simplificació administrativa, Sr. Biel Barceló, no estava posant
en dubte, és obvi que sempre es pot fer més com dirien alguns
diputats o diputades, sabem perfectament les dificultats que
està tenint la seva conselleria, l’encoratgem a fer feina,
d’acord?, però sí que aquesta simplificació de veure i sobretot
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la complexitat, com vostè ha comentat, de veure que altres
institucions, altres administracions són part de les que han de
desenvolupar o... aquests projectes.

Per tant, el tràmit en si ja és llarg, després la complexitat i
bé, el que voldríem és que fos..., veure realment que aquest
impacte teòric que té el turisme... al nostre dia, idò, a part que
sigui un plurianual, però sí que la ciutadania pugui veure la
utilitat d’aquest impost i que no determinats partits utilitzin
sempre una queixa dient sempre que no volen aquest impost,
que no volen aquest impost, idò bé, tal vegada hem de demanar
al Partit Popular que demani més sous al Sr. Mariano Rajoy, a
Madrid.

Moltes gràcies.

 LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Aguilera. Pel Grup MÉS per Mallorca té la
paraula la Sra. Campomar, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies. Molt breument, perquè no volia intervenir quasi,
però bé, només li vull dir, Sra. Ballester, que sí, que em reiter
en la satisfacció d’aquest impost de turisme sostenible, la
rapidesa com s’ha implantat en tota..., i jo crec que em reiter en
la satisfacció de tota la informació que ens ha donat aquí el
vicepresident i el seu detall, perquè... és que jo, ja li he volgut...
no ho sé, és que vostè diu: “el que no s’ha invertit”, és que no
sé quin concepte té vostè de l’administració.

Quan s’acaba d’invertir en una cosa, si vostè té un concepte,
quan s’ha acabat d’executar un projecte, d’acord, és que ja li ho
hem dit: aquests projectes, els doblers s’han posat a disposició
de les administracions a partir del febrer de 2017 i tenen tot el
seu procediment cadascun... diguem, de tramitació i
d’execució, cadascú al seu ritme en funció del projecte i en
funció dels tècnics que han posat aquestes bases de licitació.

És clar, jo crec que vostè té una confusió i quan diu: “quina
part es passarà”, jo crec que... i això, veig que el Sr. Jerez ha
insistit que aquests imposts haurien de ser, diguem, a cadascuna
de les conselleries o a cadascuna, etc., idò crec que... -i crec
que el vicepresident ho ha dit- el fet que estiguéssim dins una
partida del sector instrumental facilitarà precisament que
aquests imposts es puguin desenvolupar en plurianuals d’una
forma finalista, que és la prevista i que estava prevista i que...
quan parlam d’una administració que es deu a uns pressuposts
anuals i que, diguem..., moltes vegades aquestes... les quantitats
s’han de gastar, les quantitats previstes s’han de gastar sempre
dins el mateix any impossibilita molt aquesta execució i aquest
retorn d’aquests romanents, no?, d’aquesta part que dins aquest
any no s’ha pogut executar. 

Crec que això precisament, el fet que s’hagi... es gestioni
dins l’ATB ho facilitarà i ho facilitarà de cara a les
administracions, diferents administracions.

En el que no estic de cap manera d’acord amb el Sr. Jerez
és en la rebaixa de la fiscalitat perquè jo, ja vull repetir el que
ja he dit abans, cada administració tendrà la seva fiscalització

prèvia i fiscalitzarà els seus projectes i crec que hem de confiar
en això, jo almanco confiï en això com ja li he dit abans.

Estic d’acord en el... en part del que ha dit el Sr. Aguilera
en el sentit que no hem parlat de finançament, i jo crec que sí
hagués estat una bona oportunitat. Jo en un primer moment en
volia parlar, crec que és reiteratiu parlar que moltes d’aquestes
qüestions que hem debatut avui, de si hauríem de fer aquestes
inversions amb recursos propis o no, es deriven d’aquesta
manca de finançament just en aquesta comunitat autònoma,
d’aquest infrafinançament el qual ens imposa el Partit Popular
del Govern estatal. Per tant, crec que és això.

I és veritat que l’Impost de turisme sostenible genera unes
expectatives immediates de resposta, no?, i això és cert, però
aquestes expectatives immediates crec que a vegades són
difícils de veure, però en aquest impost i en aquesta nova
tramitació, en aquest nou impost perquè pensem que ja teníem
un impost i tant de bo no...., el Partit Popular no l’hagués
eliminat i mirau quants de doblers, ja ho hem dit moltes
vegades, quants de doblers tendríem en aquesta comunitat
invertits en medi ambient.

I malgrat que això no ha pogut ser, sí que és veritat que hi
ha un canvi, crec que important, que no només s’ha prioritzat
la inversió com a... com a inversió, diguem..., material, no?,
sinó també en manteniment d’espais naturals -com hem dit- per
a la inclusió, en vigilància de reserves marines, en temes,
diguem..., crec que molt importants i aquest (...) crec que és el
que dóna aquest aspecte d’immediatesa i de percepció
ciutadana que aquest impost de turisme sostenible és positiu per
a tots els ciutadans de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Campomar. Té la paraula pel Grup
Parlamentari Socialista el Sr. Borràs per un temps de cinc
minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, gràcies, presidenta. Sr. Barceló, estic absolutament
còmode debatent amb vostè i esper estar còmode molt de
temps.

Evidentment..., si actuar d’una manera àgil, ràpida prenent
decisions es pot qüestionar més enllà d’haver pres aquestes
mateixes decisions, crec que és entendre molt poc com
funciona un govern. Vostè ha actuat amb decisió quan ha hagut
d’actuar i per tant, res més a afegir i veurem, a més, com
acaben les coses. 

Jo he parlat de fets jutjats, fets sentenciats, fets de persones
condemnades. I parlant de persones condemnades, no ho volia
fer, però ja que hi som, vull dir, on seu vostè, exactament en
aquesta mateix cadira fa... dia 4 de novembre hi asseia el Sr.
Jaume Matas i aquí el portaveu del Partit Popular li oferia el
seu temps, li cedia el seu temps literalment “per si té alguna
cosa a afegir en defensa de la seva pròpia honorabilitat”, al Sr.

 



TURISME / Núm. 43 / 30 de novembre de 2017 575

Matas, li deia: parli vostè de la seva pròpia honorabilitat. Vull
dir, per tant, crec que el Diari de Sessions parla per ell tot sol.

En tot cas, som davant d’un dany col·lateral de la sortida
del Grup Popular del Sr. Gijón, que ha fet que el Sr. Jerez ara
sigui portaveu de la Comissió de Turisme, i açò són les
circumstàncies que són.

Però en tot cas el que sí li agraesc és la feina d’explicació
que ha fet, li agraesc la seva feina com a conseller i l’esforç per
tirar endavant un projecte progressista per al bé de totes les
ciutadanes i ciutadans de les Illes Balears. Estic convençut que
aquest projecte continuarà i continuarà vostè formant part
d’aquest projecte durant molt de temps, perquè evidentment la
seva gestió mereix ser acabada i que duri molt de temps.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Borràs. Contrarèplica del vicepresident i
conseller d’Innovació, Recerca i Turisme Sr. Barceló.

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

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Una vegada més agrair les
intervencions dels distints portaveus, dels grups parlamentaris.

Sra. Ballester, efectivament, si el projecte ja està adjudicat
i no s’ha acabat el 2017 es seguirà invertint el que no s’hagi
invertint dins el 2018, fins i tot anys posteriors. Són doblers per
tant, que no es tudaran.

En tot cas, si em demana quina tècnica pressupostària hem
utilitzat, perquè això és habitual en tots i cada un dels projectes,
no només de l’ITS, en qualsevol, li puc dir que la disposició
addicional desena del projecte de llei de pressuposts per al
2018, on detalla el procés de com es passaran els doblers no
executats el 2017, com es passaran en el 2018. I també està
especificat el tema del control d’intervenció, que tant preocupa
al Sr. Jerez.

Sr. Jerez, no és que hi haurà una fiscalització posterior en
detriment d’una prèvia, és que hi haurà la prèvia i hi haurà la
posterior, perquè li puc assegurar que més control no n’hi
haurà. Cada un dels projectes du els controls necessaris que
cada administració aplica, més llavors la supervisió que es fa de
tota la feina que fa l’ATB. 

Per tant, com he dit, cada projecte és fiscalitzat per les
entitats que corresponen, que desenvolupen els projectes i
llavors evidentment la supervisió que també farà l’ATB i la
supervisió que es fa per part de la fiscalització externa a l’ATB.
Per tant, no serà doble, serà triple la fiscalització que es durà a
terme. No es preocupi que per aquí no hi haurà cap tipus de
problemàtica. 

Vostè segueix insistint en què s’ha de retornar a cada
conselleria els doblers, etc. Bé, evidentment és una fórmula, és
molt respectable, però nosaltres hem considerat que aquesta era

més ineficaç, que duia tota una sèrie de traves administratives.
Estic segur que si vostè ho consultés als seus directors generals
de pressuposts, al seu interventor, li dirien tot el contrari i si no,
al temps. Però és molt respectable, nosaltres hem considerat
que és molt més eficient fer-ho així i evidentment així ho fem,
perquè ja tenim l’experiència d’enguany de com ha anat i
evidentment volem resoldre les problemàtiques que es puguin
haver generat i per això el 2018.

La Sra. Ballester m’insistia en el tema de la informació, de
la web. Jo li he explicat, tots els recursos i el pressupost està
per al 2018. Ara estam fent el que podem amb els recursos que
tenim, que no hi ha cap recurs posat a posta per a aquesta
situació. En el pressupost del 2018 aquesta qüestió sí que es
resol i evidentment posarem a la web tota la informació. Alerta,
vostè ens demana qüestions que ja van en qüestió a la licitació
de cada un dels projectes que cada conselleria tramita. El nostre
compromís de posar aquesta informació no va tan enllà, perquè
és una licitació que ha de fer cada conselleria, o consell insular,
o ajuntament, fan la publicació d’aquesta licitació perquè a més
té l’obligació de fer-la i du el seu camí i cada projecte té el seu
camí. Això sí, recollim en tot cas els suggeriments que vostè fa
i li puc dir, per exemple d’incorporar les dades d’hisenda, ho
podem mirar evidentment quan es tregui a concurs la nova web,
que hisenda també bolqui les seves dades allà.

En qualsevol cas jo insistesc, l’Agència de Turisme de les
Illes Balears tendrà aquests recursos, el pressupost i aquesta
encomana a partir de l’aprovació de la Llei de pressuposts, per
tant, a partir de dia 1 de gener del 2018, que és quan ens podem
comprometre per tant, que es podrà dur a terme d’una manera
ja perfecte. Ara, com he dit abans, ho fem el millor que es pot
fer amb els recursos que hi ha disponibles.

Per cert, l’EDAR de Porreres. Efectivament, l’EDAR de
Porreres té un pressupost global de 2,6 milions d’euros i se li
ha adjudicat amb el pla de 2016, 1,3, pla del 2016 per dur a
terme dins el 2017, i dins el pla del 2017 per dur a terme dins
el 2018, 1,3 més. Aquesta és la informació de què nosaltres
disposam, 2,6 en total, se li ha donat cada any 1,3. I s’anirà
executant entre el 2017 i 2018. Si hi ha un problema
d’informació, evidentment mirarem de resoldre’l, recollim la
seva qüestió que diu.

I bé, ja per acabar, a part de tornar agrair a tots els
portaveus el to i el suport en el cas que l’hagin donat, també
afegir-me, que diversos portaveus ho han dit, el tema dels
recursos. El Sr. Jerez indicava que es financen polítiques que
s’haurien de finançar amb recursos propis de les conselleries,
però és que la situació que tenim és la que tenim, Sr. Jerez, no
hi ha un règim especial aprovat, hi ha un sistema de
finançament que és insuficient i, per tant... I li vull recordar
també una cosa fonamental, que a vegades ens n’oblidam.
L’impost de turisme sostenible són recursos propis de la
comunitat autònoma, perquè a vegades parlam de l’impost com
si fossin recursos que vénen del ministeri, que vénen d’Europa.
No, no, no senyors, és un impost que ha posat la comunitat
autònoma, són recursos que gestiona, recapta la comunitat
autònoma i, per tant, són recursos propis. Una altra cosa és que
s’hagi decidit que siguin finalistes, però no ho oblidem, no ho
oblidem. Per tant, en aquest sentit... i evidentment esperam, a
pesar de tot, que es millori l’impost.
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I ja per acabar, perquè encara que es dirigís al Sr. Damià
Borràs, jo evidentment som aquí davant i escolt, li puc
assegurar, Sr. Jerez, que el Vicepresident i conseller que li
parla acabarà aquesta legislatura.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Sense més assumptes a tractar s’aixeca la
sessió. I agrair una vegada més al vicepresident i a tot el seu
equip que ens han acompanyat, la seva compareixença avui a
la seva comissió.

Gràcies.
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