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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia a tothom. Començam la sessió d’avui i, en primer
lloc, demanaria si es produeixen substitucions.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Sí, presidenta, Miquel Vidal substitueix Antònia Perelló.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Sí, Sra. President, Conxa Obrador substitueix Bel Oliver.

EL SR. GÓMEZ I PÉREZ:

Antonio Gómez sustituye a Maria José Ribas.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Marta Maicas substituirà Salva Aguilera.

I.1) Compareixença RGE núm. 17145/17, sol·licitada pel
Grup Parlamentari Popular, pel procediment d’urgència,
de la nova vicepresidenta i consellera d’Innovació, Recerca
i Turisme, per informar sobre les línies programàtiques de
la seva conselleria que pensa desenvolupar durant el seu
mandat.

I.2) Compareixença RGE núm. 17146/17, a iniciativa
pròpia de la vicepresidenta i consellera d’Innovació,
Recerca i Turisme, per tal d’informar sobre les directrius
generals de l’acció de govern que desenvoluparà en les
seves àrees de responsabilitat, d’acord amb el programa
polític del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al debat de l’ordre del dia d’avui que consisteix en
les compareixences RGE núm. 17145/17, sol·licitada pel Grup
Parlamentari Popular, pel procediment d’urgència, de la nova
vicepresidenta i consellera d’Innovació, Recerca i Turisme, per
informar sobre les línies programàtiques de la seva conselleria
que pensa desenvolupar durant el seu mandat, i RGE núm.
17146/17, a iniciativa pròpia de la vicepresidenta i consellera
d’Innovació, Recerca i Turisme, per tal d’informar sobre les
directrius generals de l’acció de govern que desenvoluparà en
les seves àrees de responsabilitat, d’acord amb el programa
polític del Govern. 

En el segon punt hi ha una adopció d’acord respecte de la
sol·licitud de compareixença RGE núm. 15326/17, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, del nou director de l’Agència
de Turisme de les Illes Balears, ATB, per tal d’informar sobre
el programa i les actuacions que pensa desenvolupar durant el
seu mandat.

Assisteix la vicepresidenta i consellera d’Innovació,
Recerca i Turisme, la Sra. Isabel Busquets i Hidalgo,
acompanyada de les següents persones: Sr. Josep Mallol
Vicens, secretari general de Vicepresidència; del Sr. Lluís
Enric Apesteguia Ripoll, cap de gabinet de Vicepresidència; Sr.
Jaume Alzamora i Riera, director gerent de l’Agència de

Turisme de les Illes Balears; de la Sra. Irene Moya Pais, gerent
adjunt de l’ATB; del Sr. Felix Schmidle Leibold, cap de
departament d’Ordenació i Planificació Turística.

Es proposa que, si tothom hi està d’acord, el debat de les
compareixences RGE núm. 17145/17 i 17146/17 es facin de
manera conjunta.

Per tant, té la paraula la Sra. Vicepresidenta i Consellera
d’Innovació, Recerca i Turisme, la Sra. Isabel Busquets, per tal
de fer la seva exposició oral sense limitació de temps.

Moltes gràcies.

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

Moltes gràcies, presidenta, bon dia a tots i a totes.
Comparesc avui a aquesta comissió parlamentària com a
vicepresidenta del Govern, a petició pròpia i a petició també
del Grup Popular, per explicar quins són els objectius que ens
marcam en aquest darrer tram de la legislatura en curs. 

Com que la Vicepresidència i Conselleria d’Innovació,
Recerca i Turisme abasta àrees que corresponen tant a la
Comissió de Turisme com a la Comissió d’Economia d’aquesta
casa compareixeré a les dues comissions per detallar els
objectius en funció de cada matèria.

En primer lloc, però, vull emmarcar l’acció concreta de la
conselleria de la qual som titular en el conjunt de l’acció
política d’aquest govern. La primera qüestió que hem
d’explicar és quin és el model de país pel qual fem feina, en
concret quin és el model econòmic productiu de generació de
prosperitat i llocs de feina que volem per a aquest país que som
les Illes Balears. Aquest govern promou des del primer moment
de la legislatura una nova definició del model econòmic de les
Illes Balears, aquest nou model es basa en dues premisses: en
primer lloc, un progrés econòmic fonamentat en el diàleg i en
la concertació social que generi prosperitat compartida i
garanteixi els drets socials i econòmics de tota la ciutadania. En
segon lloc, una economia més diversificada i més competitiva
que es continuï donant suport a aquells punts en què som més
forts i que alhora sigui capaç de reinventar-se per  projectar-se
cap al futur; impulsant un model turístic millor basat en el
concepte de turisme sostenible orientat cap a la qualitat i no cap
a la quantitat, com ho havia estat els darrers anys; que generi
menys impacte en el territori i que consumeixi menys recursos,
al mateix temps que guanyi competitivitat; impulsant la
innovació i la recerca com a motors del creixement dels nous
sectors econòmics vinculats a la societat del coneixement i a les
indústries emergents; impulsant la indústria exportadora en el
marc del Pla d’indústria que ja hem posat en marxa.

Aquest govern té un projecte de país de futur i el fa realitat,
les Illes Balears com a illes sostenibles. 

Per això, fem un exercici de retrospectiva, quin és el model
que aquest govern es va trobar ja fa més de dos anys i mig? El
model de creixement dels darrers anys en aquest país havia
estat centrat excessivament en la reproducció del turisme de

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201717145
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201717146


TURISME / Núm. 46 / 22 de febrer de 2018 593

masses basat en la quantitat i no en la qualitat, model que a la
llarga té conseqüències socials, laborals i mediambientals poc
desitjables. 

Si ho miram amb perspectiva històrica és innegable la
tendència que hi ha hagut en la reducció de les taxes de
creixement de la productivitat dels factors de treball i capital.
També hem pogut constatar una pèrdua relativa de benestar
econòmic mesurat per l’evolució de la renda per càpita, que en
les darreres dècades ha tengut una tendència a la baixa.
L’evolució ha estat evident, hem passat del primer lloc de
l’Estat en renda per càpita en els anys vuitanta, quan venien a
les Illes 6 milions de turistes, a situar-nos a prop de la mitjana
estatal, quan ens visiten més de 16 milions de turistes cada any.
Si amb molts menys turistes teníem una renda per càpita molt
superior a l’actual vol dir que alguna cosa havíem de repensar
en el model turístic i econòmic del nostre país. Front a un
model excessivament dependent del turisme de masses, que
produïa desigualtat i precarietat i que impactava negativament
en el medi ambient, aquest govern fa feina per un model que
generi prosperitat compartida, perquè creiem fermament que els
beneficis de l’activitat econòmica, i especialment del turisme,
no han de quedar en unes poques mans sinó que s’han de
repartir millor i han d’arribar al conjunt de la societat.

També fem feina en un model que sigui equilibrat i
realment sostenible, i quan parlam de sostenibilitat sempre ho
fem des de tres punts de vista: el mediambiental, l’econòmic i
el social.

El nostre projecte de país és el d’illes sostenibles, cada
vegada hi ha més sectors de la població que són conscients de
la necessitat de redefinir el model econòmic que volem per a la
nostra terra. Des de les institucions i des del conjunt de la
societat civil posam les bases per redifinir amb un ampli
consens cap on cal orientar el futur. 

El Govern té un projecte estratègic que debatem i
dissenyam col·lectivament entre tots i totes, les Balears com a
illes europees sostenibles. Aquest projecte consisteix a definir
el model econòmic social i ecològic que pensam que és
necessari per a les Illes, proposar uns eixos d’actuació
permanents, assenyalar objectius concrets i avaluables, establir
mecanismes democràtics de seguiment i avaluació i garantir la
informació i la implicació màxima de la ciutadania tant en el
disseny del model com en la seva progressiva aplicació.

Per això, desenvolupam el pacte per la competitivitat,
l’ocupació de qualitat i el progrés social a través de la
concertació i del diàleg social, que el mes de maig de l’any
passat va aprovar i impulsar 13 plans i 10 mesures
estratègiques per millorar l’economia i el benestar de les Illes
Balears amb una estimació pressupostària de més de 1.500
milions d’euros en un horitzó que abasta fins a l’any 2020.

Aquest govern està implicat en el foment d’una economia
justa i sostenible, és a dir, en una economia pensada per a les
persones i adaptada a la realitat física dels costs i de les
oportunitats de la insularitat, en uns models de consum més
responsables i justos garantint les necessitats bàsiques de la
població, establint uns serveis públics bàsics gratuïts,
universals i de qualitat, implementant una fiscalitat justa i

proporcional que pugui garantir la cobertura de les necessitats
públiques i amb el foment d’unes institucions d’autogovern
democràtiques, descentralitzades, eficients i controlades amb
instruments que possibilitin una gran participació ciutadana. 

Les Illes Balears, per la seva trajectòria, ubicació i
coneixement, aspiram a ser un model singular d’arxipèlag
regió, un país format per quatre illes solidari amb el planeta,
just amb els habitants i amb capacitat sostenible per atendre els
visitants, un país diferenciat en el context de la Mediterrània,
obert a la col·laboració internacional i especialment sensible a
intervenir solidàriament en el conjunt de la regió mediterrània,
un país en què treballam perquè la recuperació econòmica
esdevingui una autèntica oportunitat per millorar la vida de les
persones i per millorar el conjunt del nostre ecosistema insular,
un model que rompi la imatge negativa de la balearització i
aporti una visió positiva de la nostra terra i que sigui un motiu
d’orgull de la ciutadania.

Durant aquests dos primers anys i mig de legislatura aquest
govern ha desenvolupat una ingent tasca en matèria turística per
avançar cap a un model més equilibrat i sostenible.

Amb l’aprovació de l’impost de turisme sostenible, després
de la pionera experiència de l’ecotaxa, aquest govern ha
recuperat un impost d’estades turístiques, ara anomenat impost
de turisme sostenible, que permet redistribuir una part dels
beneficis de l’activitat turística en el conjunt de la societat, amb
projectes per millorar el medi ambient, per recuperar el
patrimoni històric i cultural, per avançar cap a un turisme
sostenible de qualitat en temporada baixa, per desenvolupar la
innovació i la recerca com a motors de desestacionalització, per
millorar la formació i l’ocupació.

La temporada turística ens deixa xifres que demostren que
qui s’hi oposava o tenia por d’aquest impost estava ben
equivocat, però no només la temporada alta, també el darrer
trimestre de l’any passat on ja s’han començat a notar els
efectes del pla d’aquest govern per aconseguir un turisme
sostenible i l’aposta decidida per la qualitat.

Hem estat el primer govern d’aquesta terra que no ha
invertit ni un euro a promocionar les Illes durant l’estiu i hem
demostrat que l’estratègia Better in winter funciona, allargam
la temporada, generam prosperitat compartida, cream llocs de
feina més estables i avançam cap a un model més equilibrat i
sostenible.

Les xifres del darrer trimestre de l’any passat d’arribada de
turistes i també de despesa són molt positives. Com deia, han
augmentat els turistes arribats entre octubre i desembre a les
Illes i també la despesa que fan. El darrer trimestre 2017 ens
han visitat uns 5,8% més de persones que a l’any anterior i
sobretot augmenta la despesa turística a l’hivern, un 12%, si
revisam les dades, entre 2016 i 2017.

Això són doblers que queden a les Illes i són llocs de feina
més estables, amb l’arribada de turistes també durant l’hivern
aconseguim que les persones contractades al sector turístic
tenguin feina durant més mesos l’any; una millora que hem de
sumar a les previstes al nou conveni d’hoteleria, un fet històric
que vull recalcar. Aquelles persones que fan feina durant els
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mesos de temporada baixa ja han vist reflectit a les seves
nòmines un primer increment que arribarà al 5% aquest 2018
i que arribarà al 17% en quatre anys. Això gràcies a un acord
històric entre els sindicats i la patronal i la gestió d’aquest
govern perquè un treballador amb unes millors condicions de
treball i un millor sou significa també un millor producte
turístic.

Funciona, idò, l’estratègia del Better in winter nascuda per
impulsar el turisme de les Illes entre els mesos d’octubre a maig
i donar a conèixer al turista tot el que Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera poden oferir durant aquesta època de
l’any, això davant la necessitat de moderar els pics d’estiu. En
definitiva, volem que els turistes venguin de manera més
repartida al llarg de l’any pel bé de tota la ciutadania i de la
nostra sostenibilitat ambiental, econòmica i social com a illa i
com a producte.

Reprenc ara les millores que ha implicat l’impost de turisme
sostenible. Lluny de ser una barrera per a l’arribada de
visitants, l’impost de turisme sostenible ha esdevingut clau per
al repartiment de la riquesa, que també tenim per objectiu a
aquest govern.

Gràcies a la recaptació de l’impost recuperam i milloram el
patrimoni de les Illes, precisament enguany que és l’Any
Europeu del Patrimoni Cultural impulsam projectes com la
recuperació del Camí de Cavalls a Menorca, una illa on també
rehabilitarem el Convent de Sant Diego, conegut com el Pati de
Sa Lluna. Gràcies a la recaptació de l’impost ens assegurarem
que les murades d’Alcúdia a Mallorca, del Castell de Santa
Àgueda a Ferreries a Menorca perdurin en el temps, i gràcies
a l’adquisició de Sa Senieta a Formentera també vetllam per al
patrimoni cultural que és història viva de la nostra viva de la
nostra terra.

Això sense oblidar el patrimoni mediambiental del nostre
país que també es veurà beneficiat de les inversions de l’impost
de turisme sostenible. Així idò vetllarem per les praderies de
posidònia oceànica i millorarem la gestió mediambiental de la
Serra de Tramuntana, entre molts d’altres projectes.

D’altra banda, aquest govern ha afrontat com mai ningú no
ho havia fet abans el lloguer turístic i ho ha fet amb una
regulació ambiciosa i adaptada a la realitat de les Illes, a la
condició d’arxipèlag, però també tenint en compte les
peculiaritats de cada illa i fins i tot de cada municipi, perquè les
ciutats i els pobles del nostre país han de ser un lloc on l’accés
a l’habitatge estigui garantit i la coexistència amb l’activitat
turística sigui possible.

Estic parlant, efectivament, de les zonificacions que en
exercici de les seves competències estan realitzant els consells
amb informes dels ajuntaments i l’Ajuntament de Palma. La
irrupció d’internet ha ampliat el negoci turístic a tots els nivells.
Com tots els canvis suposa un repte que implica dificultats i
oportunitats. La facilitat per promocionar un habitatge com a
lloguer de vacances requeria que es plantejàs una regulació
limitadora allà on suposava un problema i garantista on
suposava una possibilitat de riquesa compartida per tal de no
morir d’èxit.

Hem deixat enrere les limitacions generalistes i no
justificades en què ens trobàrem i hem posat damunt la taula
una normativa adaptable a les diferents realitats i sobretot
aplicable. Precisament internet també ha estat l’eina que ha
delatat qui es bota la llei. Així, i com a mostra de determinació
per fer complir la legislació hem sancionat amb 300.000 euros
a Airbnb, per comercialitzar places turístiques sense tenir
llicència, perquè la seguretat jurídica, senyors diputats i
senyores diputades, és aprovar lleis per fer-les complir.

I és que només una regulació clara ens pot permetre saber
del què parlam i evitar que aquest volum fora de control
augmenti i això és el que hem fet a la nostra llei. L’aprovació
de la llei que regula el lloguer turístic estableix per primera
vegada en la història d’aquestes illes un sostre real de places
turístiques, constituït per les places existents més la borsa
disponible.

I aprofit per presentar avui xifres que demostren que la ruta
marcada ens permet ja recollir fruits, en sis mesos de vigència
de la llei ja podem dir que hem donat de baixa 574 habitatges
que sumen un total de 3.620 places que ja no aniran a la borsa
sinó que desapareixeran.

Amb aquest govern va entrar, a més, en vigor a l’estiu del
2017 una moratòria d’habitatges turístics que impedeix la
incorporació de nous allotjaments fins a la zonificació dels
consells i de l’Ajuntament de Palma.

També aquest govern, a través de la Vicepresidència i
Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme, ha acabat amb les
excepcions que permeten seguir augmentant l’oferta
d’allotjament hoteler. Som un territori limitat i per tant, no
podem créixer il·limitadament. Hem establert un sostre de
places turístiques que baixa naturalment i que ens situa al
decreixement i la sostenibilitat.

Avui, per primera vegada en la història de les Illes Balears,
podem afirmar que amb la llei actual en aquest país no hi haurà
més places turístiques de les que hi ha ara, de la mateixa
manera que es pot assegurar amb rotunditat que el camí emprès
pel sector per elevar la seva qualitat i augmentar el seu respecte
a l’entorn és l’únic que ens transitarà d’ara endavant.

També hem col·laborat amb diferents administracions i
entitats per fer complir la llei i per evitar l’oferta il·legal i el
turisme incívic, sobretot a zones que ho necessiten
especialment.

Al compte de feina feta també podem presentar el Decret
Llei 1/2016, que va corregir els aspectes més desenvolupistes
de la llei Delgado, i hem aconseguit posar fre a l’urbanisme a
la carta de la llei Delgado, sense malmetre l’economia de les
illes i impedir la possibilitat de fer millores als hotels en cap
cas.

Amb la nostra vocació municipalista fem ja en la
convocatòria del 2018 del Consorci de borsa d’allotjaments
turístics. El 2017 el consorci ha aportat 16 milions d’euros als
50 projectes que han presentat 35 ajuntaments de les illes, de
tots els colors polítics. Com exemple, a principi d’aquest mes
hem conegut, de primera mà, a Alcúdia els projectes de reforma
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dels espais públics dels carrers Teodor Canet, Artà i Hostaleria.
A Sant Joan, i gràcies als doblers que aportarà la Conselleria de
Turisme, es rehabilitarà l’edifici fossars de Consolació, amb la
rehabilitació de les cobertes i les cel·les. Són només uns
exemples de com una bona gestió dels ingressos que implica el
turisme, poden millorar la vida dels ciutadans i les ciutadanes
i els espais on habiten. Enguany ja podem anunciar que la
convocatòria serà de 8 milions d’euros.

A la feina feta, que no és poca, haurem d’afegir la tasca que
durem a terme fins a finals de legislatura. En compliment dels
acords pel canvi i atenent les demandes dels consells insulars,
completarem el traspàs de competències de promoció i
ordenació turística. Per això l’Agència de Turisme de les Illes
Balears viu una de les transformacions més importants dels
darrers anys. Per al proper dilluns 26 hi ha convocada una
sessió de la Comissió Mixta Govern-consells insulars per al
debat, i esperam també que per a l’aprovació, del text definitiu
de traspàs als consells de les funcions i els serveis inherents a
la promoció turística, que actualment du a terme l’ATB. També
s’aprovarà la millora del traspàs de promoció al Consell
d’Eivissa.

Per tal que els consells puguin assumir aquesta
competència, el Govern els distribuirà 6.766.993 euros. En
aquesta transferència de funcions s’inclou quantia fixa a favor
de cada consell insular, 675.000 euros, que recull els costs
generals o fixos associats a les funcions i als serveis
corresponents. En aquest cas, Eivissa, ho recordaran, és una
excepció ja que va rebre part d’aquesta dotació. Això fa un
total de 2.700.000 euros de quota fixa.

No només hem atès les reivindicacions, algunes històriques
dels consells, sinó que els hem donat encara més pes polític i
perquè puguin dur a terme les seves funcions hem dotat
aquestes competències amb 1 milió de cost efectiu. A més, per
tal de facilitar la prestació de les funcions, es preveu una
dotació addicional de 7 milions d’euros, que s’han de distribuir
entre els consells insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera durant el període de 2018 a 2022. 

Així, l’ATB es reestructura i es reorganitza i se li atorguen
noves funcions. La més important serà el seguiment i avaluació
de l’execució dels projectes finançats amb l’impost de turisme
sostenible. L’agència gestionarà els recursos del fons d’impuls
al turisme sostenible i lliurarà aquest fons a les entitats
promotores dels projectes que s’aprovin en el marc del pla
anual de l’impuls de turisme sostenible. Una vegada tancat el
traspàs efectiu de promoció als consells, començarem a
treballar per transferir l’ordenació al Consell de Mallorca.

Així mateix, hem fet molta feina dins la conselleria per
poder presentar ben aviat la modificació de la Llei de turisme.
Mantenim el nostre compromís de regular el tot inclòs, una
activitat que s’ha de fer compatible amb l’oferta
complementària, que no ha de llevar valor i qualitat al nostre
producte turístic i que no ha d’alterar la qualitat de vida dels
residents de la zona on es du a terme. Estam immersos en un
procés de feina interna, però també cercarem el consens amb
els diferents agents socials i econòmics implicats, així com amb
els consells i ajuntaments i els grups polítics. La nostra intenció

és poder-los presentar la proposta durant aquest primer
semestre de 2018.

El Consell de Govern va ratificar el passat 9 de febrer el Pla
d’acció 2018 de L’ATB, en què s’hi estableixen els principals
objectius marcats per a aquest any, entre els quals podem
destacar els següents: consolidar la temporada d’hivern per a un
major equilibri de l’activitat turística, s’ha de promoure el
Better in winter per combatre l’estacionalitat; contribuir a un
major repartiment sectorial i territorial dels ingressos derivats
del turisme, això fomentarà una sostenibilitat social, econòmica
i mediambiental; estructurar i millorar els productes turístics de
les Illes Balears per diversificar l’oferta i posar en valor nous
productes; conèixer millor la demanda i el posicionament de les
Illes Balears als mercats exteriors; millorar la qualitat turística;
millorar la col·laboració dins el sector públic i entre el sector
públic i el sector privat; i aconseguir augmentar la despesa
mitjana per turista i els dies d’estada.

L’ATB, juntament amb la Direcció General de Turisme,
s’encarregarà també el 2018 de supervisar els projectes
aprovats a les diferents convocatòries 2013, 2014 i 2017 del
Consorci borsa d’allotjaments turístics de Mallorca.

I voldria acabar amb una reflexió final. El nostre país
necessita diàleg, consens i un govern que governi pensant en
tota la ciutadania i no al servei d’uns pocs, i que, al mateix
temps tengui una visió a llarg termini de quin ha de ser el futur
d’aquest país. En això estam, aquest Govern aposta
decididament per redefinir el model econòmic d’aquesta terra,
per poder construir entre tots i totes la societat moderna, justa
i innovadora a què aspira la majoria de la ciutadania. El meu
compromís és continuar per aquest camí.

Moltes gràcies i rest a la vostra disposició per a les
reflexions i preguntes que vulgueu compartir.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, vicepresidenta. Senyors portaveus, volen la
suspensió de la sessió per un temps de 45 minuts, o volen
seguir? Supòs que volen seguir, no? No hi ha cap inconvenient.

Sra. Vicepresidenta i consellera d’Innovació, Recerca i
Turisme, pot contestar globalment totes les preguntes o
observacions formulades, o també individualment, vostè què
prefereix?

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

Contestaré globalment. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per tant, passam al grup d’intervencions i
per al Grup Parlamentari Popular té la paraula el diputat Sr.
Jerez, per un temps de deu minuts.
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EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Consellera de Turisme, benvinguda a aquesta Comissió de
Turisme del Parlament de les Illes Balears, salutació que fem
extensiva també a l’equip que avui l’acompanya en aquesta
compareixença. 

Nosaltres hem escoltat amb atenció la seva intervenció, ens
hauria agradat que hagués entrat més en detall, estam ja massa
acostumats a escoltar constantment generalitats en relació al
turisme cada vegada que intervé un conseller, aquesta vegada
no ha estat una excepció. Però, en qualsevol cas, com que
tenim temps de debatre tot el que vostè ha comentat, doncs
farem això, intentarem entrar en el detall i crec que en els
detalls hi ha el bessó de la qüestió.

Voldria començar per un tema que consideram que no és
menor, però sí que és cert que ens preocupa perquè crec que és
interessant i del qual el Sr. Barceló ja va anunciar a la darrera
intervenció que va tenir en aquesta Comissió de Turisme, i és
del sistema o l’eina, la ferramenta de Tourist data, crec que és
una ferramenta important; es va dir que aquesta eina
començaria a aplicar-se a finals del 2017, una eina per tenir una
comunicació més fluïda entre administració i administrat, a
disposició dels consells insulars, que facilitaria els tràmits
telemàtics, el seguiment d’expedients. A mi m’agradaria saber
com es troba aquesta aplicació informàtica, m’agradaria saber
a quin nivell d’operabilitat està aquesta aplicació informàtica.
M’agradaria saber l’ús que se n’ha fet i de quina manera
s’accedeix a aquesta aplicació informàtica, i totes les funcions
que aquesta aplicació informàtica ara desplega per complir els
objectius que el seu predecessor va anunciar en aquesta
comissió, una visió general d’aquesta eina, que és una eina, si
funciona, important.

En segon lloc, m’agradaria fer referència també a l’ATB.
Vostè sap que nosaltres hem estat crítics, hem estat crítics amb
l’Agència de Turisme, entre altres coses per la forma que ara li
volen dar de repartidora; vull dir que nosaltres no estam
d’acord amb això, ja ho vàrem manifestar a la nostra
intervenció en el debat de pressupostos; pensam que està
escapant a un circuit de fiscalització al qual hauria d’estar
sotmès el repartiment dels fons que provenen de l’impost de
turisme sostenible. Per tant nosaltres insistirem en això, i sí que
és cert que vàrem estar certament decebuts amb la intervenció
del seu antecessor quan no ens va justificar prou el perquè la
Conselleria d’Hisenda no era la que ho havia de mecanitzar, no
vàrem estar convençuts del que en aquell moment ens estava
dient, perquè crec que no va saber justificar-ho amb suficiència,
va dir que no tenia capacitat i aquí es va quedar, quan la
Conselleria d’Hisenda té capacitat, n’estic segur, per a això, i
moltes coses més, de fet; tots sabem que tramita altres tipus de
subvencions, fons europeus per exemple, i no sabem per què no
pot utilitzar tota la mecànica i l’estructura que té per, primer,
sotmetre’s al control de la fiscalització de la Intervenció de la
comunitat autònoma i, en segon lloc, per fer aquesta
redistribució. Però en qualsevol cas m’agradaria que em digués
en aquest moment, donat que ja s’ha fet la recaptació de 2016
s’han assignat quanties als projectes, i també ha tengut lloc la
recaptació de l’any 2017, quants de projectes de 2016 estan
executats, ja en la seva..., complerts?; quants estan en vies de

ser completats en origen de la recaptació de l’any 2016?; i
quantes transferències s’han fet a aquells ens que han presentat
projectes l’any 2017?

I en segon lloc, i en relació amb l’ATB, anunciava també el
Sr. Barceló que estaven preparant una modificació dels estatuts
fundacionals; m’agradaria saber si això s’ha produït, si no s’ha
produït, si està en vies de produir-se, i en quin sentit pensen
vostès modificar els estatuts fundacionals de l’Agència balear
de Turisme.

Una altra qüestió en la qual ens agradaria entrar en detall,
i crec que té una bona oportunitat per fer-ho vostè també, és la
reforma de la Llei de turisme que vostès pretenen. Vostè s’ha
quedat en el tot inclòs, però nosaltres la sensació que tenim és
que aquesta llei no es quedarà només en el tot inclòs, crec que
aquesta llei que vostès preparen anirà més enllà, tendrà més
profunditat, perquè entre altres coses així ho va anunciar també
el seu antecessor en el seu moment, el Sr. Barceló. Per tant ens
agradaria saber, en relació amb aquesta reforma que vostès en
aquest moment tramen, m’agradaria saber com està l’esborrany,
com està l’avantprojecte, en quin estat el tenen; quins avanços
han fet; amb qui s’estan reunint, amb qui estan parlant, amb qui
estan consensuant aquest text; nosaltres hem tengut reunions
amb el sector turístic i de moment sembla ser que tenen poc
coneixement del que els pot afectar o de quins mals s’han de
defensar aquesta vegada. Per tant ens agradaria saber,
m’agradaria que ens digués en quin estat està i què pretenen. I
si vostès pretenen cosa distinta, també, a regular el tot inclòs;
amb què ens sorprendran aquesta vegada vostès?, perquè el Sr.
Barceló deia que s’inclourien clàusules socials en relació amb
la contractació de personal als hotels; deia el Sr. Barceló que
s’inclourien clàusules laborals, clàusules mediambientals. A mi
m’agradaria que vostè m’ho confirmàs perquè crec que el
sector ha de tenir perfecta coneixença de tota aquesta qüestió.

I ara m’agradaria passar al capítol de les inversions de la
clàusula addicional tercera de la Llei 8/2012. Vostè ho sap,
hem estat crítics també en aquesta qüestió perquè entenem...,
no és que ho entenguem, és que és una dada objectiva, que hi
ha hagut una paralització de la inversió a les Illes Balears com
a conseqüència de la reforma de la Llei turística i en particular
la que ha promogut la llei Frankenstein. Vostès presumeixen -
ho han fet a FITUR- de totes aquelles reformes que s’han
produït a la planta hotelera que han permès incrementar de
categoria, però, clar, tot això es produeix amb projectes que es
varen presentar amb anterioritat a l’aprovació de la llei
Frankenstein, com a conseqüència d’un efecte cridada, això en
bona part va ser així. Ens agradaria que ens digués, a partir del
18 de juliol, quants de projectes s’han presentat, a quina
tipologia d’establiment afecta i quines millores pretenen. Li ho
hem demanat per escrit, vostè ho sap, li ho hem demanat per
escrit i d’una forma molt detallada hem volgut que ens ho
contestàs per escrit; ja hem rebut contestació i què ens diu
vostè? “No, és que, miri, és que resulta que... el que vostè em
demana, donat que els consells insulars tenen competències en
ordenació nosaltres no li ho podem dir; adreci’s als consells”;
això és el que m’ha dit vostè, a Menorca i a Eivissa. Bé, idò ens
hem adreçat als consells insulars, ja em contestaran, però en
qualsevol cas vostè deu tenir coneixement o hauria de tenir
coneixement de tot allò que s’ha presentat i que afecta a la
reforma de la planta hotelera. Però el que no m’ha contestat és
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d’aquells projectes que s’han presentat a illes en què la
competència en matèria d’ordenació turística no la té el consell
insular; això no m’ho ha dit, encara, i parl de l’illa de Mallorca.
Per tant té vostè avui una oportunitat de poder dir-me a l’illa de
Mallorca quants de projectes hi ha presentats.

I en relació amb la zonificació, clar, en relació amb la
zonificació tots sabem el que ha passat i a conseqüència de què
ha passat: la llei Frankenstein. Vostè ve aquí i parla de
redistribució de la riquesa, vostè parla aquí de models
compartits, que el turisme ha d’arribar a tothom, i resulta que
els efectes de la llei Frankenstein el que estan fent és provocar
una discriminació important entre iguals, i això és una
evidència, i no li ho dic només jo, és que li ho diuen fins i tot
batles de la seva formació política a distints ajuntaments. Per
tant a nosaltres primer ens agradaria saber quin nivell
d’intervenció pensa el Govern de les Illes Balears posar en
pràctica per intentar pal·liar tots els efectes que en aquest
moment està produint la llei Frankenstein, una llei que
evidentment causa una discriminació importantíssima i no ha
zonificat amb una lògica i un sentit coherents.

Em parla vostè de les competències en matèria de promoció
turística, de transferències als consells insulars; em diu que el
dia 26 hi ha una reunió prevista. Em parla de la millora en el
Consell Insular d’Eivissa. M’agradaria que m’explicàs en què
consisteix aquesta millora, perquè si pensen portar a terme la
transferència...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Jerez, per favor.

EL SR. JEREZ I JUAN:

... d’acord amb les xifres que hem conegut, difícilment podem
trobar que es produeixi una millora en la dotació econòmica al
Consell Insular d’Eivissa en particular, que té ara mateix
transferida la competència en matèria de promoció turística.

I fins ara tot això és el que li volíem comentar, posar de
relleu, posar de manifest, i esperaré que vostè em contesti i la
segona intervenció intentaré aclarir qualsevol qüestió que no
m’hagi quedat clara de la seva intervenció posterior.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Jerez. Ara passam al torn del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, amb el Sr. Jarabo.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Gràcies, presidenta. Sigui benvinguda, Sra. Vicepresidenta,
i sigui benvingut també tot el seu equip, i esper que hi hagi sort
i encerts en aquesta etapa, fonamental no només per a la seva
vida sinó també per al futur de la nostra comunitat, o sigui que
la seva responsabilitat crec que és important i s’ha de posar de
relleu.

Bé, ja hem vist, tant a la interpel·lació com a la moció que
va fer el Partit Popular en el ple d’aquest parlament, que no hi
ha un model turístic alternatiu per part del Partit Popular, i les
preguntes que han fet avui, com hem vist, també són aquestes
generalitats amb què començava la seva intervenció. Això per
una banda.

Ens agrada, no hi ha gaire alternativa. Sabem que sí que hi
ha una alternativa que seria encara més destructiva amb el
nostre territori i amb aquest, en principi, model més sostenible
que es vol impulsar des de la seva conselleria, però més ens
preocupa, efectivament, que hi hagi un excessiu consens en el
fet que no és possible una altra política turística, i que no hi
hagi més crítica des del Partit Popular d’entrada també ens
alegra però ens preocupa. És una contradicció que crec que
s’entén bé. 

I ho diem perquè nosaltres hem estat molt crítics amb
l’anterior vicepresidència, amb l’anterior conseller de Turisme.
No repetirem, evidentment, totes les nostres crítiques, però sí
crec que d’alguna manera s’haurien de reconèixer algunes
errades en política turística, no només en l’elecció de
determinades persones per ocupar els càrrecs de rellevància
dins la conselleria, sinó perquè evidentment un govern
progressista que hagi patit les denúncies des dels sectors i els
moviments ecologistes d’aquesta comunitat, en principi afins a
aquest govern, evidentment ens ha de preocupar i crec que
força a corregir algunes de les polítiques que s’han fet.

A partir de les idees que vostè ens ha enumerat,
evidentment que hem de treballar per un model de país més
sostenible, que hi ha d’haver diàleg, que hi ha d’haver
concertació, que s’ha de fomentar la qualitat enfront de la
quantitat..., però crec que les errades hi són, d’entrada el que
ens agradaria és un reconeixement que aquest rècord de turistes
que vivim any rere any i que sembla que es tornarà a repetir
durant aquest any, de quina manera preocupa a la conselleria?
Sap que nosaltres vam ser dels primers a denunciar els efectes
d’aquesta saturació turística que patíem, no hi va haver un
reconeixement inicial per part de la conselleria, crec que això
ha generat molts dels problemes posteriors entre el seu
diagnòstic de situació i la nostra perspectiva, jo crec que això
ja s’ha superat, hi ha un reconeixement d’aquesta saturació,
congestió, massificació o hipertròfia turística, com li vulguem
dir, que evidentment ha provocat una alarma ecològica i que té
unes conseqüències. Sempre ho hem dit, hi ha uns recursos
hídrics sobreexplotats, hi ha una gentrificació a les nostres
ciutats, també a determinats municipis; hi ha hagut una pujada
també de preus del lloguer i també de compra, una pressió que
patim no només aquí sinó a tot l’Estat, però al ser el nostre
territori més limitat i al no haver exercit unes polítiques
transversals entre les diferents conselleries per afrontar aquest
repte, desprès una bona diagnosi, ens preocupa i sí que
voldríem saber de quina manera s’afrontaran en aquesta nova
etapa des de la conselleria totes aquestes problemàtiques.

Sap que hi ha un concepte que s’està repetint des del món
ecologista, que és el de turisme de baix impacte enfront del
turisme sostenible. Voldria saber d’alguna manera com rep
vostè aquest concepte i si vol treballar en ell. 
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Quant a diversificació de model, que vostè també hi ha
insistit, és evident que el monocultiu del turisme ens ha
provocat una reducció de la renda per càpita. De quina manera
es treballarà transversalment també amb altres conselleries?;
vostè ho ha mencionat però molt per damunt; de quina manera
es treballarà amb Treball?, de quina manera dins la seva
mateixa conselleria es treballarà amb la Direcció General de
Recerca per fomentar formació i que hi pugui haver més
inversions públiques en el sector de la recerca?; de quina
manera es treballarà també amb Medi Ambient?, on hi ha
moltes empreses també del sector mediambiental que
considerem que tenen un futur també de diversificació
rellevant; així com des del sector també de la creació, on hi
hauria d’haver una major relació, entenem nosaltres, també
amb la Conselleria de Cultura. Com es treballarà
transversalment tot això?

Ha parlat vostè de tres conceptes quant a prosperitat
compartida, que li he de dir que evidentment estam totalment
d’acord. Hi ha tres vessants, que són el mediambiental,
l’econòmic i el social. La dificultat i on crec que hi pot haver
discrepàncies entre el nostre grup i la seva conselleria és en
l’equilibri que hi ha d’haver entre aquests tres vessants. Ens
agradaria saber de quina manera pretén ponderar vostè aquest
equilibri, quan hem vist per exemple que sí que s’ha assolit un
bon acord quant a l’increment salarial en el sector de la
restauració, però sí que sabem també que el rècord de turistes
ha anat vinculat a una precarització dins el món turístic molt
important que crec que també compartim. Per tant de quina
manera també aquí afrontarem una major capacitat, idò bé, de
vigilància de... de la problemàtica laboral dins el sector turístic,
però també, evidentment, de la sobreexplotació, diríem, de les
habitacions per part de determinats hotelers? Sé que s’han
iniciat algunes campanyes, ja durant l’anterior època; ens
agradaria saber si s’intensificaran en aquesta nova etapa
aquestes campanyes de sobresaturació hotelera i de quina
manera s’afrontarà el que és una problemàtica històrica
d’aquesta comunitat com són, bé, totes aquestes habitacions
fantasma que hi ha a la nostra comunitat.

L’hem de felicitar per aquest primer inici de procediment
sancionador a Airbnb. M’ha agradat aquesta informació que
vostè ha comentat, aquestes 3.620 places, crec recordar, que
vostè ha destacat que desapareixeran. Ens agradaria saber de
quina manera afrontarà des de la seva conselleria aquest
procediment, que entenem que no serà fàcil perquè aquesta
companyia entenem que dificultarà en tot el possible que es
pugui pagar aquesta quantitat; ens agradaria saber jurídicament
com s’afronta també tot això, perquè evidentment entenem que
hi hauria d’haver una col·laboració entre l’empresa i la
conselleria, entenem que el sector públic ha de controlar molt
bé aquesta invasió que s’exerceix des de companyies que poden
estar provocant frau fiscal o directament intenten esquivar la
nostra legislació. Per això, insistim, li donam l’enhorabona per
la valentia d’iniciar aquest procediment.

Ens ha agradat també que vostè parli de decreixement. Crec
que és evident -no ho ha esmentat- que sense límits no hi ha
futur, però, bé, crec que ha deixat caure aquesta idea que
entenem que és compartida per vostè, i que s’enfronta
evidentment a les crítiques de turismefòbia per part del Partit
Popular, per part del ministre Nadal, etc., que sense cap tipus

de model alternatiu turístic que no sigui el d’un major
desenvolupament a nosaltres ens agrada que hi hagi un
reconeixement de la situació i que ara ja sembla ser que fins i
tot el mateix ministre parla també de saturació a la nostra
comunitat, en uns termes que evidentment no compartim i amb
unes acusacions que tampoc no compartim, evidentment, però
sí que ens agradaria saber com serà la seva relació amb el
ministeri per intentar arribar a una diagnosi comuna i poder
treballar conjuntament en aquestes problemàtiques que entenem
que han de ser compartides a partir d’un mateix diagnòstic.

Sí que ens agradaria que entràs més en detall quant a la
transferència als consells de la competència de promoció
turística, i en aquest sentit -ho ha mencionat abans el Sr. Jerez-
sí que ens agradaria saber com es reordenarà l’ATB a l’hora de
coordinar, perquè entenem que ho ha de seguir coordinant,
aquesta promoció turística, de quina manera respondrà a les
possibles mancances que hi ha des dels consells insulars. I no
m’ha quedat clara la xifra amb la qual pretén traslladar aquesta
competència; ha parlat de 6 milions, crec que després ha fet
com la divisió..., ens agradaria que ens pogués acabar de
concretar bé quina és la pretensió, i si considera, evidentment,
que els consells en aquestes negociacions que tindran
consideraran si és necessària o no aquesta quantitat.

Evidentment ens preocupa -ho hem dit abans- aquesta
pèrdua de drets laborals, que evidentment no correspon a la
conselleria, sense competències en aquest sentit, però sí com
afrontarà, evidentment, aquestes dificultats laborals, com
afrontarà el problema concret de les cambreres de pis, com es
treballarà conjuntament, entenem nosaltres també, amb la
Conselleria de Treball; com es treballarà amb els sindicats, si
serà des de la conselleria, i entenem que com que ha de ser un
tasca i un esforç transversal...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Sí, acab. ...que no, diguéssim, pugui traslladar només aquest
esforç a una altra conselleria, sinó que evidentment entenem
nosaltres que ha de ser tot el Govern que tengui una implicació
màxima a reduir els impactes de reformes laborals o altres
polítiques que ens vénen des de l’Estat.

Per la resta... després ja en torn de contrarèplica
continuarem. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Jarabo. Passam al Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca, que té la paraula el diputat Sr. Reus, per un
temps de deu minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, presidenta. Benvinguda, vicepresidenta, i el seu
equip en aquesta primera compareixença a la Comissió de
Turisme. 
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Vull començar fent un esment al nivell de detall que ha
demanat el Sr. Jerez de la compareixença, un nivell de detall
que quasi al Sr. Jerez només li ha faltat demanar que si un
picapedrer entra dins un hotel vostè ho ha de saber. Vull dir, Sr.
Jerez, els projectes que es presenten a un consell insular que té
les competències d’ordenació turística, vull dir, ni passen ni
deixen de passar per la conselleria. Per tant, demanar a la
consellera el nivell de detall perquè tengui coneixement fins i
tot de les llicències d’obres que es presenten per reformar els
hotels em sembla que és un... és excessiu.

Crec que les dades que ha donat, i n’ha donades diverses,
demostren que les polítiques que s’han impulsat i que
s’impulsen aquesta legislatura per part de MÉS per Mallorca en
el Govern de les Illes Balears donen fruits. Per una banda, amb
una regulació de lloguer turístic que fins ara la legislació
anterior prohibia el lloguer, per exemple, a plurifamiliars, però
que no donava cap eina per al seu control, i ara tenim una
legislació que és, com vostè deia també i recordava, que es fa
complir amb la introducció del requisit d’incloure el número de
registre a l’anunci i altres previsions de la llei, que fan que a dia
d’avui aquell que no acompleix la llei, en aquest cas, per
exemple, Airbnb, se’l sancioni de manera exemplar, en aquest
cas, per no acomplir la llei.

També el Sr. Jarabo deia benvinguda la idea del
decreixement, la idea del decreixement és a la Llei turística que
vàrem aprovar, a la modificació de la Llei 8/2012, i per això
mateix celebram també que la consellera ha anunciat que s’han
donat de baixa 3.620 places, que s’han donat de baixa perquè
és una previsió de la modificació de la Llei turística, en concret
l’article 91, que aquelles places que s’han donat d’alta
excepcionades per la multitud d’excepcions que hi havia fins al
moment, en el moment que es donin de baixa no s’integren en
la borsa i, per tant, anam cap al decreixement. No és una idea
nova, és una idea que ha impulsat aquest govern ja amb la
modificació de la Llei turística i que celebram que doni ja els
seus resultats.

També, el mateix fet de l’eliminació de les excepcions fa
que la borsa que, diguem, gestiona el Consorci de la borsa
pugui tenir també doblers i es puguin plantejar inversions, com
ha anunciat també la consellera, cosa que celebram, en aquest
cas per a la borsa de Mallorca, que es puguin plantejar
inversions de 8 milions d’euros per a l’any que ve, i aquesta
legislatura ja s’hauran posat en mans dels ajuntaments 24
milions d’euros als ajuntaments de Mallorca per a millores en
el seu municipi, que és una quantitat gens menyspreable. 

També constatam l’èxit de Better in winter amb les dades
també concretes que s’han donat, 5,8% més de viatgers els
mesos d’hivern i un 12% més de despesa, en aquest cas crec
que es referia al darrer trimestre del 2017, són dades crec que
espectaculars i que només d’aquesta manera creiem que
podrem tenir, com deia la vicepresidenta, feina més estable i
condicions laborals millors per als nostres treballadors. Vull
dir, el fet turístic i la gran estacionalitat que hem patit ens ha
dut a un treball moltes vegades precari i també a unes pensions
de les més baixes de l’Estat. Només combatent aquest fet
estacional amb temporades més llargues durà a feines de més
qualitat i a pensions millors. 

El tema de les reformes, amb el tema de les reformes hi ha
molta demagògia, vull dir, la llei, la nova llei no va provocar
cap allau de projectes, evidentment, aquí hi havia una llei de
2012 amb un termini de cinc anys, que estava previst en la
mateixa llei de 2012, un termini de cinc anys que acabava el
juliol de 2017, per tant, la nova llei no va provocar cap allau,
el que va provocar una allau, en tot cas, era un termini que
s’havia fixat que acabava i que s’havia fixat el 2012. Però
també vull recordar que d’ençà de gener de 2016 les condicions
no eren les mateixes, les condicions es varen canviar per part
d’aquest govern, amb el Decret llei 1/2016. I què va dir en
aquell moment l’oposició? Doncs que aquells canvis que
introduíem amb el Decret Llei 1/2016 farien que no hi hagués
cap reforma, que això seria un desastre, que s’acabaria la
inversió, i resulta que l’allau ha vengut després del decret llei.
Per tant, quasi quasi, tal vegada ens podríem donar
l’enhorabona, perquè els canvis que es varen fer amb el Decret
Llei 1/2016 no varen paralitzar la inversió, com vostès varen
anunciar, sinó que han arribat molts més projectes.

En tot cas, és evident, i ja ho vàrem discutir en el plenari
l’altra setmana, que les normatives pel tema de les reformes són
normatives excepcionals i conjunturals i, per tant, no es pot
pretendre que una normativa excepcional i conjuntural en un
temps determinat sigui estable en el temps i produeixi un nivell
d’inversió estable en el temps, sinó que són mesures que a un
moment determinat de crisi es varen preveure per promoure la
inversió. 

Jo no tenc cap més observació a fer, només agrair-li les
dades que ens ha donat i animar-la a continuar en la mateixa
línia perquè les dades que ha donat i la informació que ens ha
donat demostren que la línia política que s’ha seguit fins ara
dóna els seus fruits.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Reus. Ara pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula el Sr. Melià, per un
temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. També el nostre grup
parlamentari dóna la benvinguda en aquesta primera
compareixença a la consellera i a tot el seu equip. 

La veritat és que nosaltres fem una valoració negativa de la
gestió, en general, d’aquest temps de la seva conselleria.
Pensam que, més enllà de la retòrica buida que ens ha explicat
a tota la introducció, la part més llarga de la seva intervenció,
al final estam davant d’una conselleria sense projecte i
paralitzada, paralitzada en els reptes fonamentals que té el
nostre producte turístic.

Per què no té projecte? Perquè vostès parlen de
diversificació del model econòmic i jo li deman: després de
gairebé tres anys de gestió del seu pacte de progrés hi ha més
diversificació econòmica avui a les Illes Balears o n’hi ha
manco? Depenem més del turisme o depenem manco? Perquè
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el que nosaltres veiem és que les indústries tanquen, empreses
tanquen que no es dediquen al turisme i les empreses que van
bé són les turístiques. Alguna cosa no deu funcionar en la seva
política de diversificació econòmica quan els fets no
corroboren les seves paraules. Però és que li posaré un altre
exemple de la seva manca de projecte perquè, és clar, aquí
vostè ha parlat de decreixement, és el seu model el
decreixement turístic? Es veu, pel que diu el portaveu del seu
partit i el portaveu de Podem aquest deu ser el camí, però
després vostè està molt contenta que venguin més turistes, i ens
diu que les xifres són molt positives. En què quedam? Si vostès
volen decréixer, no haurien d’estar contents de què venguessin
més turistes.

És clar, nosaltres no hi estam en aquest model de
decreixement, no hi estam de cap manera, nosaltres estam en el
model d’estabilització en temporada alta i de creixement en
temporada baixa, això és el model d’El Pi. No és el seu model,
el seu model és el decreixement, ho ha dit, molt clarament, ens
agradaria que concretassin en què consisteix aquest
decreixement. Quants de turistes han de deixar de venir?
Perquè aquestes places que vostè braveja que han donat de
baixa seran places que no vendran ni a l’hivern ni a l’estiu, no
vendran turistes. És aquest el seu model, entenc. O no em
queda clar, vostès no saben explicar quin és el seu model.

Però després ens parla de l’estacionalització, tercer
exemple. Vostès ens diuen que volen desestacionalitzar, es veu
que amb això no estan d’acord amb el grup que li dóna suport
parlamentari, que es diu Podem, perquè Podem no vol
desestacionalitzar i no vol més turistes en temporada alta. Però
vostès es veu que sí que volen turistes en temporada baixa.
Però prioritzen una modalitat de lloguer turístic de 60 dies, que
al final acabarà tenint com a conseqüència un increment de
l’estacionalitat. Quina és la coherència d’aquest plantejament?
Cap ni una. 

Per tant, vivim sense projecte, vivim en la contradicció i
vivim en la paralització, perquè vostè, més enllà d’aquesta frase
que queda molt bé i de vegades tots els polítics de vegades ho
diem: “hem fet una llei ambiciosa”; tan ambiciosa la llei de
lloguer turístic, que l’únic que ha fet, com a efecte real i
pràctic, és una moratòria, això és el que vostès han fet. I sap
què passarà aquesta legislatura? Que vostès, que són tan valents
i tan ambiciosos afrontant el lloguer turístic o el tot inclòs,
hauran passat quatre estius, els quatre estius on vostès hauran
governat que no hi haurà hagut ni una regulació de lloguer
turístic, ni una regulació del tot inclòs. Quines coses, eh! Això
sí que és ambició i ser pràctics. Però aquesta és la realitat de les
coses, no hi haurà cap temporada turística que s’hagin pogut
donar d’alta lloguers turístics, estades turístiques en habitatges
amb una normativa del Govern actual. I el tot inclòs
evidentment no entrarà en vigor la seva futurible llei, que ja
veurem quan arribi, abans d’aquest estiu. Per tant, no hi haurà
hagut cap estiu amb regulació del tot inclòs, que en teoria era
una de les coses que a vostès els preocupaven tant.

Per tant, en lloguer turístic paralització, moratòria, cap nova
alta en aquest model turístic, en aquest producte turístic.

Però també paralització total en modernització hotelera,
vostès viuen de rendes. El seu canvi normatiu amb aquesta Llei

Frankenstein, els ho vàrem dir per activa i per passiva, seria
dolent i vostès, que diuen, és clar, retòricament diuen: apostam
per la qualitat, però al final l’únic que han fet és posar
entrebancs perquè aquells propietaris d’establiments que volien
incrementar la qualitat dels seus establiments ho poguessin fer.
Evidentment, molt bé no anam, perquè la qüestió és que les
reformes d’hotels cauen.

I estic d’acord amb el Sr. Jerez, vostè és la consellera de les
Illes Balears i vostè ha de saber quin increment de categoria hi
ha, quina informació té? Quina inversió es fa en els nostres
productes turístics? O vostè no sap res d’això? És clar, si vostè
no sap res de quina inversió i quin increment de qualitat hi ha
en els nostres establiments turístics, ja em dirà per què serveix
la Conselleria de Turisme del Govern de les Illes Balears? Molt
malament tenen enfocada la seva utilitat.

Les reformes no van bé, van a la baixa absolutament, i
vostès haurien de tenir un estudi permanentment actualitzat de
l’estat de modernització dels nostres establiments turístics, i no
tirar pilotes fora, que és el que fan. 

Promoció turística. Vostès estan molt contents de la seva
promoció turística, però nosaltres no hi estam, perquè els
agradi o no els agradi, que jo crec que no els agrada, però
m’agradaria que m’ho diguessin, els agradi o no els agradi, el
producte principal turístic de les Illes Balears és el sol i platja
i és la temporada alta. I El Pi pretén que les Illes Balears
continuïn sent líders en aquest segment del mercat turístic.
M’agradaria saber si vostès també pretenen que les Illes
Balears continuïn sent líders en aquest segment del mercat
turístic. No em queda gens clar que ho vulguin continuar
essent, el que em queda clar és que no fan ni una gota de
promoció per a aquest segment, que és el principal i el que
dóna més riquesa a les Illes Balears, això sí que em queda clar.
La qual cosa a nosaltres no ens sembla encertat, perquè ens
sembla molt encertat promocionar l’hivern, però també pensam
que s’ha de complementar amb la voluntat de mantenir el
lideratge a l’estiu.

I és clar, ens parla d’aquesta sanció tan anunciada i
publicitada d’Airbnb, dels 350.000 euros, vostè ha dit, he entès,
que han posat la sanció. Han posat la sanció o han iniciat
l’expedient? Vostè ha dit que han posat la sanció, m’agradaria
que m’aclarís en quin moment procedimental ens trobam, si han
iniciat l’expedient o han posat la sanció.

Temes estratègics que vostè ni ha assenyalat, ni ha
comentat. Es veu que els rent a car, que són competència de la
seva conselleria, no són importants per a vostè, no els ha
dedicat ni una paraula. Tot i els compromisos aprovats per
unanimitat en aquest Parlament, vostès continuen passant
olímpicament dels rent a car i de fer una bona regulació; es veu
que només per a Formentera. Formentera té un poc de sort,
però la resta som uns desgraciats que no tenim possibilitats de
tenir una bona regulació de rent a car.

I les connexions aèries. Les connexions aèries són bàsiques
per estirar la temporada turística i vostè tampoc no ha dit res,
i evidentment no depèn de vostè la competència d’aeroports,
etc., però vostè té eines per fomentar la connectivitat aèria i ha
de poder incidir i ha de fer una actuació política perquè les
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connexions aèries a totes les illes siguin una realitat i, per tant,
ens permetin tenir més temporada turística, si és que el seu
objectiu és tenir més temporada turística, que ja fins i tot d’això
en tenim alguns dubtes.

Per tant, nosaltres pensam que la seva conselleria té reptes
fonamentals on vostès encara no tenen unes respostes definides:
el lloguer turístic, la modernització hotelera. Pensam que la
seva modificació futura d’aquesta llei, que supòs que anirà més
enllà del tot inclòs, esperem que canviï la regulació sobre la
modernització hotelera, perquè és evident que amb la regulació
actual anam de capa caiguda i no aconseguim que els hotels
pugin de categoria.

I li vull recordar, -i acab Sra. Presidenta, i acab-, li vull
recordar, perquè ho fet reiteradament, ja sé que estic predicant
en el desert, que aquesta política es va iniciar amb el segon
pacte de progrés, que ha estat una política de molt d’èxit, que
hi ha gran quantitat d’hotels que han pujat de categoria, això
vol dir més qualitat i també vol dir més sous, perquè són més
treballadors i millor pagats. Però vostès, no sé per què, han
agafat mania fins i tot a aquesta política de modernització
hotelera.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Passam al Grup Parlamentari
MÉS per Menorca, té la paraula el Sr. Castells, per un temps de
deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. I moltes gràcies també Sra.
Vicepresidenta. Jo ja vaig tenir ocasió de felicitar-la
personalment i de donar-li l’enhorabona, però vull fer-ho també
parlamentàriament i li desitjo doncs molts d’encerts en aquest
període fins al final de legislatura com a mínim, que exercirà la
vicepresidència, a vostè i a tot el seu equip.

Vostè ha començat amb una paradoxa, que és com podem
haver multiplicat el nombre de turistes i haver disminuït la
riquesa, i això evidentment les causes són molt complexes. Jo
seria molt agosarat pretendre que fos científic el resum que ara
faré, però sí que és un resum polític-sociològic i és que hem
estat exportadors de turisme i hem estat importadors de
precarietat. És a dir, hem basat aquests milions de turistes que
teníem els anys 80, aquest model multiplicat ens ha portat això,
ens hem convertit en importadors de mà d’obra no qualificada,
mal pagada i, és clar, quan parlem en termes de PIB per càpita,
doncs és clar, hem de tenir en compte aquesta riquesa que
generem com es distribueix i evidentment aquest model genera
ingrés, però no genera riquesa, si entenem per riquesa doncs
evidentment el conjunt de les persones que vivim en aquestes
illes. 

Per tant, jo com que comparteixo amb vostè aquesta
diagnosi, també estic totalment d’acord amb aquest..., no sé si
és el nou lema del Govern, la sostenibilitat mediambiental,
econòmica i social, que jo crec que és una idea que estava
subjacent evidentment en els programes de govern, però vostè

hi ha fet molt d’èmfasi, i trobo que com a resum d’una política
i per donar sentit i cohesió a tota una política, doncs és
encertada, no? I nosaltres com a grup polític evidentment hi
estem d’acord i per això donam suport a aquest programa de
govern.

Tot i així, aquesta idea de sostenibilitat hauríem de
completar-la, perquè bé, sostenibilitat poden ser moltes coses
amb les quals potser no hi estaríem d’acord i, per tant, jo crec
que hem d’omplir-la de contingut aquesta sostenibilitat i hem
d’explicar quin tipus de sostenibilitat volem en termes de
qualitat de vida, en termes d’equitat, perquè també seria
sostenible un model que, per exemple, no ens agradaria i hi pot
haver polítiques dirigides a fer sostenible aquest model que no
ens agrada, intentant que hi hagi una major disponibilitat de
recursos, una major explotació de recursos i, per tant, crec que
hem de tenir clar que aquesta sostenibilitat passa per aquests
conceptes de qualitat de vida, d’equitat i de respecte al medi
ambient.

Abans de passar a preguntes concretes, vull fer uns apunts
sobre alguns dels temes que vostè ha comentat. Molt
ràpidament, vostè ha fet una diagnosi de la situació amb unes
dades agregades de vinguda de turistes, d’increment de la
despesa per turista i jo li demanaria que no oblidi que en el
nostre territori les interpretacions basades en dades agregades
poden ser enganyoses perquè tenim realitats molt diferents,
cadascuna de les illes és una realitat molt diferent i vostè pot
donar unes dades agregades fent un discurs i aquesta visió pot
tapar-li la vista sobre realitats totalment diferents que es poden
donar a cadascuna de les nostres illes.

I també vull fer un apunt, precisament a un comentari que
li ha fet el Sr. Melià, des d’un punt de vista crític, i jo, tot i que
no comparteixo en absolut la visió global que ell ha fet, sí que
hi ha un punt que és el de la coherència, i ha posat un exemple
en el tema del lloguer durant seixanta dies i el tema del
decreixement. Jo crec que de vegades sí que he trobat, tot i que,
com ja li he dit, nosaltres hem donat suport a les polítiques que
ha portat endavant la conselleria, sí que penso que de vegades
no ens ha de tremolar el pols i hem de ser coherents fins a les
últimes conseqüències; jo, per exemple, particularment, i el
meu grup ho ha dit, la fórmula del lloguer d’habitatge principal
durant seixanta dies considerem que és un error, és un error i és
una falta de coherència. En aquest cas, estic d’acord amb el Sr.
Melià que és una falta de coherència, però em sembla que
precisament... ho dic en el sentit que aquesta figura no hauria
d’existir perquè... és a dir, va en contra precisament del discurs
que estem fent de la sostenibilitat.

Abans de passar a les preguntes concretes, vostè s’ha referit
als projectes de llei aprovats de l’impost de turisme sostenible
i del lloguer turístic, com a una ingent tasca. I jo estic d’acord
amb vostè, és a dir, evidentment que tenim molts de reptes a
fer, i jo crec que en l’any i escaig que li queda de mandat pugui
encara completar aquest programa, però crec que són dues lleis
que justifiquen una legislatura. No dic que em conformi amb
això, si es poden fer més coses, millor, però crec que, amb els
problemes que ha tingut aquesta conselleria, que tots coneixem,
que haguem estat capaços d’haver aprovat aquests dos
projectes de llei tan importants i amb un impacte social tan
important, em sembla... que és un èxit que no es pot
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desmerèixer de cap de les maneres, vostè és del nostre grup
polític, ha donat suport a grans trets a aquests dos projectes de
llei, crec que són importants i evidentment no podem viure de
rendes, hem de fer més coses, però seria... injust no reconèixer
la importància, i en aquest sentit també, li ho vaig reconèixer al
vicepresident Barceló doncs l’empenta política que havia tingut
per tirar endavant aquests projectes.

Però insistesc en el comentari que feia abans, estaria bé que
no ens tremolés el pols i que fóssim coherents en les línies
marcades amb aquestes lleis.

I ara que parlo de la coherència de la Llei turística vull fer
un excurs, ja em perdonaran, però tant el Sr. Jerez com el Sr.
Melià, han utilitzat aquest concepte de la llei Frankenstein, i jo
només els vull explicar que, bé, segurament a ells els fa molta
gràcia, però vull explicar, vull recordar que el concepte aquest
de llei Frankenstein el va encunyar precisament el seu
antecessor, el Sr. Barceló, precisament per criticar el que
després es va corregir: criticar que a una llei de 2017 havia
quedat un article del 2012, això era l’efecte Frankenstein. I
precisament el que va fer el Govern a través d’un decret llei,
que després va validar el Parlament, va ser eliminar l’efecte
Frankenstein, és a dir, llevar aquest dit que havia quedat del
2016 i posar el del 2017. Per tant, a veure, renovin una mica les
metàfores perquè aquest tema... ja està superat, vull dir, una
mica més...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... d’imaginació perquè la llei precisament ja no és
Frankenstein, era Frankenstein i ja no ho és. Només és un
suggeriment, és un suggeriment perquè vostès puguin lluir més
imaginació i originalitat, perquè aquesta metàfora està molt
gastada ja... perfecte, a veure si és veritat.

Aleshores, passant a comentaris concrets, i respecte dels
plans de futur i... li he de dir que a nosaltres el canvi
d’orientació de l’ATB ens sembla molt encertat, perquè ens
semblaria totalment absurd que continués en vigor una
estructura que ha perdut la seva raó de ser pel traspàs de la
competència en promoció turística. Per tant, em sembla que...
totalment és... criticar per criticar.

Passant al moll de l’os, que és el repte que crec que té més
important vostè al davant i que és la modificació de la Llei de
turisme, m’agradaria, algun altre portaveu ja li ho ha explicat,
que concretés més en termes de calendari perquè realment el
final de legislatura se’ns tira al damunt i jo veig ja amb cert
escepticisme la possibilitat que s’aprovin dins la legislatura
projectes que no estiguin ja molt avançats, i realment seria una
llàstima que aquest no pogués fer-se realitat, pels molts reptes
que tenim sobre la taula.

El Sr. Melià ha fet referència al lloguer de cotxes, jo també
hi volia fer referència; hem fet referència també al tot inclòs,
que he entès, pel que vostè deia, que el tenia present en aquesta
modificació de la Llei de turisme. I jo volia afegir un altre punt,
em sembla que el Sr. Jarabo també hi ha fet referència, que és
amb aquesta modificació de la Llei de turisme com pensen
introduir tota una sèrie de reivindicacions que s’han fet durant

la legislatura i que al Parlament ens n’hem fet ressò, sobre les
condicions laborals del sector. 

I aquí estic pensant en la possibilitat d’introduir, com tants
d’altres sectors econòmics introdueixen, ràtios de qualitat, per
exemple, de qualitat en el servei i també de qualitat en la
prestació del servei, en aquest cas de ràtios per exemple de
nombre de cambreres d’hotel a..., perdó, nombre d’habitacions
per cambreres d’hotel per exemple, que seria perfectament
possible introduir-ho, més encara ara que hem creat un Institut
de Salut Laboral, i ja tenim dades ja sobre el cost laboral que
té l’explotació d’aquestes treballadores.

I després també un element que es va perdre al seu moment
i que potser podríem començar a plantejar-nos d’introduir i que
seria coherent amb totes les polítiques que hem fet, que és la
possibilitat que, a partir d’una determinada dimensió, els
establiments hotelers assumeixin de forma internalitzada o
externalitzada l’allotjament del seu personal, perquè sabem que
l’estacionalitat és encara un element del nostre model i, per
tant..., i crec que seria una mesura que contribuiria molt
positivament a reduir aquesta precarietat de la qual parlava al
principi.

I aquests són els temes que li plantejo. Gràcies, Sra.
Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Passam al torn del Grup
Parlamentari Mixt, té la paraula la Sra. Seijas, per un temps de
deu minuts.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, Sra.
Vicepresidenta, Sra. Busquets, bienvenida a esta comisión,
también bienvenido todo su equipo y gracias por estar aquí hoy
dando estas explicaciones.

Sra. Busquets, su realidad me recuerda aquel libro de
Aldous Huxley Un mundo feliz y me gustaría que este mundo
fuera ese mundo feliz, pero dista mucho de... de esta obra
literaria, empezando porque... vamos a ver, usted está
acometiendo la conselleria, después ya pasar dos... o dos
tercios de la legislatura, este discurso me parecería perfecto
para un principio de legislatura, toda la declaración de
intenciones, pero estamos a... ya terminando la legislatura, es
el mismo partido el que está ocupando la Conselleria de
Turismo... y bueno, pues... quiero créermela, pero cuesta un
poco, ¿no?, desde esta posición en la que estoy.

A priori no le voy a pedir una auditoria de la Agencia de
Turismo de Baleares como hizo Podemos, pero sí mi
preocupación es cómo va a llevar a cabo todo lo que... todo
lo... su declaración de intenciones o bueno, su proyecto, el
desarrollo de su proyecto que acaba de exponer aquí en la
primera parte de esta comisión, cómo lo va a llevar a cabo,
cómo va a llevar a cabo eso.

Lo del techo real está todavía por probar. No... no... no sé
qué podemos esperar, si va a ser valiente con su propio credo
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ideológico o vamos a continuar con la masificación y la
depredación territorial que hemos visto hasta ahora, mientras
lo beneficios empresariales crecen exponencialmente. ¿Cómo
piensa conciliar la exigencia del beneficio ilimitado del gran
empresario frente al desarrollo sostenible, Sra. Busquets?

Las clases trabajadoras padecen unos salarios estancados y
precarios que han de soportar una subida del precio de la vida
que implica que un mileurista, que ya es un privilegiado en la
sociedad en la que vivimos, haya de invertir el 70% del sueldo
en el alquiler de su vivienda, por mucho que les pese a los
consellers de Turismo esa es la realidad y no hay maquinaria
propagandística que pueda negarlo, no son capaces de poner un
techo habitacional por más zonificación asimétrica que
planteen. 

Con lo cual, queda claro que el trabajador no puede y el
empresario sí. La ciudadanía sabe los problemas que nos
ocasiona este peligroso monocultivo y ya nos han dado señales
claras de ello, cabe recordar el manifiesto de “fins aquí hem
arribat”, que rezaba que el turismo ha sido un chantaje a la
población mallorquina, un hartazgo social que crea la
degradación de la omnipresente actividad turística, un
sentimiento cada vez más arraigado en nuestra sociedad. 

Mientras el Plan de diversificación productiva que
prometieron en campaña electoral sigue sin aparecer, en eso
coincido con lo que comentaba el Sr. Melià, porque me permito
recordarle que la diversificación productiva se entendía como
un cambio del modelo, es decir, que no seguíamos como
siempre. Sin embargo, parece que hemos substituido la
prometida diversificación por el mero eslogan Better in winter,
és decir que mejor en invierno, ¿no?, pero esta campaña con la
que se justifica que hacen intentos de cambiar el rumbo, ya que
dicen promover el turismo cultural, el deportivo, el eco
medioambiental y el de bienestar no parece que sea la
prometida panacea. Parece complicado que una simple
expresión de deseo publicitario se cristalice en un cambio de
modelo turístico y mucho menos en un proceso diversificador
del citado monocultivo.

Lo que sí parece es que es una coartada para poder
descansar la conciencia, cerrar los ojos ante un modelo
depredador del territorio, masificado, que agota nuestros
recursos más preciados, como es el agua, o que satura nuestra
capacidad de gestionar los residuos, un modelo en definitiva
diseñado para los visitantes y no para los ciudadanos. 

Sra. Busquets, ¿vamos este año a... que estamos al pueblo,
a la población de nuestras islas a restringirle el agua para que
los campos de golf estén regados? ¿Esa... ese es lo que... al
modelo que estamos yendo, a un modelo que no le basta la
explotación de los recursos naturales sino que también se
fundamenta en la explotación de las clases trabajadoras y
populares? Espero que con usted los tiempos de todo por el
turismo pasen a un segundo plano, honestamente lo creo de
corazón. Evidentemente, los tiempos de todo por el empresario
turístico también.

Seamos realistas, Sra. Busquets, lo que usted ha expuesto
hoy aquí implica enfrentarse al poderoso lobby hotelero, ¿que
alianzas tiene usted para ello? ¿Está dispuesta a hacerlo

realmente? Con esto no quiero caer en el simplismo de que la
actividad turística sea el diablo, sabemos lo que le debemos al
desarrollo económico de esta comunidad, pero también
sabemos del estancamiento social y del retroceso ambiental y
ecológico que padecemos, destrucción de un territorio único y
de un valor incalculable, sobreexplotación del espacio público,
playas y espacios naturales, masificación por encima de
nuestras posibilidades, una movilidad dominada por las flotas
invasoras de los coches de alquiler, ¿vamos a ponerle coto al
rent a car este verano, Sra. Busquets, o esperamos al 2030?

Una movilidad, una subida desproporcionada del precio del
habitatge o la gentrificación de los barrios. Salarios y
condiciones precarias para un precio de vida desorbitado, un
sistema sostenido por colectivos como las Kellys que asumen
cargas imposibles de trabajo mientras se las compensa con
propinas irrisorias.

Un gasto público al servicio de los grandes beneficiarios de
esta actividad económica, ponemos buses desde el aeropuerto
a los pueblos que sólo benefician al turismo low cost, pero sin
embargo para los ciudadanos que están aquí todo el año y que
vienen a trabajar no tenemos un horario de tren que permita a
los que salen a las diez de la noche llegar a sus casas. Lo
mismo con el transporte... con trenes, autobuses, etc., están más
destinados al turista que a los que estamos aquí todo el año. 

Después, otra cosa que a mí me preocupó muchísimo. Bajo
la masificación y (...) vivimos bajo un peligro económico
constante, la dependencia adictiva de este monocultivo, sobre
todo que estamos basados sólo en la actividad económica
dependiente de precios baratos y las tendencias incontrolables
como aquellas declaraciones suyas en las que señaló que el
próximo verano podría reducirse el número de turistas que
llegan a Baleares porque algunos de estos competidores, como
Turquía y Egipto, se están recuperando. Es decir, que estamos
a merced de como soplan los vientos. Pues, puestos a
especular, imáginese que tenemos un desastre aquí ecológico,
como el Prestige, y que nuestras costas se bañaran de fuel, ¿de
qué viviríamos, Sra. Busquets?

En definitiva, sólo quería saber si usted pretende seguir
muriendo de éxito o si por el contrario piensa desarrollar
políticas de transformación del modelo que incorpore el valor
añadido que se necesita en la actividad turística, reduciendo el
cupo de sol y playa para pasar a un modelo de turismo,
llamémosle cultural, donde la aplicación del I+D+I genere un
tejido económico diversificado en torno a la actividad turística. 

Espero su respuesta tanto a estos planteamientos como a
otros que han hecho los diferentes grupos parlamentarios y en
la réplica nos volvemos a ver.

Gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Seijas. Ara passam al torn del Grup
Parlamentari Socialista, el Sr. Borràs, per un temps de deu
minuts.
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EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, gràcies, presidenta. Benvinguda, Sra. Vicepresidenta,
Consellera de Turisme i Innovació. Ens oblidam de la cama que
crec que en el futur és més important de la seva conselleria, que
és la Innovació, però vostè és consellera d’Innovació i també
és molt important dins la política i n’haurem de parlar.

D’entrada una constatació de fets, perquè he sentit que
alguns portaveus donen la legislatura per amortitzada i queda
el 30% de legislatura i el 30% d’una legislatura hi ha molt de
camp per fer política, per fer bona política, no? Els partits
normalment es decideixen en la darrera mitja hora de partit, a
més, que estic convençut que aquest partit no acabarà el maig
de l’any que ve sinó que serà un partit que tendrà continuïtat
quatre anys més, un govern que tendrà més llarga durada. 

Una altra constatació, si una cosa ens ensenya la història de
l’agricultura, que té més de 21 segles, és que només hi ha hagut
canvis de cultiu a la brava, un canvi d’un monocultiu d’una
finca a un altre tipus de cultiu, quan hi ha hagut una plaga
d’alguna cosa, una pesta. I quan hi ha hagut aquesta plaga
normalment qui es mor de fam són els treballadors no els
propietaris de la terra. Per tant, per canviar del monocultiu que
tenim a un triple conreu diversificat i diferent hem d’anar molt
en compte, perquè si no qui rebrà no és el sector, que diu el Sr.
Jerez, sinó els treballadors d’aquest sector, que són tan sector
com el sector que diu el Sr. Jerez, perquè les empreses les fan
els empresaris i els treballadors, perquè jo no he vist cap
treballador encara que no sigui fonamental a l’hora de fer
funcionar una empresa, eh!, una empresa només d’empresaris
no existeix, no funciona, no va.

Per tant, els consensos, els consensos s’han de fer amb totes
les parts de l’empresa, amb tot el sector, és a dir, treballadors
i empresaris. El sector turístic és molt més que el sector hoteler
i fins i tot és molt més que els empleats i els treballadors
d’hostaleria, és molt més ampli i afecta molts de sectors i, si no,
no discutiríem moltes coses que suren aquí darrera del debat
que tenim.

És cert que vostè hauria pogut parlar amb més detall
d’algunes coses, no?, em record que aquí teníem intervencions,
el Sr. Jerez com que és un dels més... du més mili que jo, és
més experimentat que jo com a diputat, tendrà més memòria
que jo, que s’han dit moltes coses amb molt de detall, el Sr.
Jerez ho ha dit, que hauria d’haver parlat vostè de l’aplicació
informàtica que va anunciar el Sr. Barceló i el que és important,
si funciona. Ens podríem demanar com és que a l’any 2018
hem de parlar d’una eina informàtica a la Conselleria de
Turisme? Com és que n’hem de parlar avui?, que jo crec que
Windows fa una estona que existeix, però encara a la
conselleria vostè se l’ha trobada funcionant amb fitxes manuals,
no?, per donar de baixa un hotel que li demanen xifres, quan fa
un any no se sabia quants hotels hi havia en actiu a les Illes
Balears perquè estaven en fitxes manuals i no es donaven ni tan
sols de baixa.

Però si funciona, però si funciona aquesta, esperem que
funcioni, perquè vostè... aquí es parlava en detall, en detall, de
quants arbres no es tallarien, no es tallarien gràcies a
l’Aparador turístic, sabien quants de milers d’arbres

s’estalviaren en fulletons turístics gràcies a l’Aparador turístic.
I es donaven les xifres data d’arbres perquè eren 300.000 no 23
arbres, no ho record bé, però era un nombre molt detallat. La
realitat és que l’any 2018 els arbres es continuen tallant,
l’Aparador turístic continua no funcionant després de més de 2
milions de despesa. Això és el detall que supòs que li reclama
el Sr. Jerez. 

L’ATB, l’ATB també té una història, és clar, el Sr. Jerez
diu que l’ATB no té fiscalització de la comunitat, que es pensa
que hi ha un Rasputín a l’ATB que controla les despeses? No,
el Rasputín forma part de la història de l’IBATUR, que iba a
Rasputín a hacer turismo, a Moscou. Vull dir que aquest és
l’autèntic Rasputín, i per açò comprenc que el Sr. Jerez no es
fiï de la fiscalització de l’ATB, quan realment la fiscalització
de l’ATB té el mateix fiscal en la intervenció de la comunitat
autònoma que si ho fes vostè directament, la fiscalització és
exactament la mateixa.

I si en una cosa sí que té raó el Sr. Melià és evidentment
que les disposicions o els decrets o la normativa per a
modernització d’hotels és de gener de 2009, del decret Nadal,
que també té una història, i es feia, es va fer sempre s’ha
argumentat que era per, en moments de crisi, ajudar el sector de
la construcció, açò era l’argument, i ha tingut el decret Nadal,
gener de 2009; la Llei 4/2010, també coneguda com llei
Barceló, de Joana Barceló; Llei 8/2012, del Sr. Delgado, la llei
de doble moral; i el Decret llei 1/2016. I a part de totes
aquestes normes, els hotelers o els empresaris d’hostaleria
poden modernitzar els seus hotels quan vulguin sempre que
s’acullin al planejament municipal que els regula, perquè
aquestes normes l’únic que han fet és donar avantatges per
saltar-se, entre cometes, les normes en els projectes de
modernització dels hotels, perquè qualsevol projecte de
modernització dels hotels, com per modernitzar una casa o
qualsevol edifici, és que si s’acullen a la normativa municipal
es pot fer en qualsevol moment, però aquí fem excepcions en
nom de millorar la feina en el sector de la construcció per poder
incentivar..., és a dir, donam una pastanaga al sector hoteler
perquè tingués més arguments que els purs de modernització
dels seus establiments a l’hora de fer aquestes coses.

Per tant amb totes aquestes normes no es poden modernitzar
els hotels, i aquí tenen avantatges, que evidentment... i tots hem
defensat aquests avantatges perquè significaven millor qualitat,
com ha dit el Sr. Melià, i hi estic d’acord; millor ocupació, hi
estic d’acord; i evidentment diguéssim les petits excepcions que
es feien, o grans excepcions que es feien, dins la balança eren
acceptables a canvi dels beneficis que reportaven. I, beneficis,
en continuen tenint per poder modernitzar els seus establiments
els hotelers, però l’efecte crida, la pastanaga, hi és des de gener
de 2009, és a dir que duim 19 anys modernitzant, i si hi ha algú
que no ha menjat prou pastanaga en deu anys potser és perquè
no vol una pastanaga sinó que vol una cosa que la societat no
pot estar en condicions d’oferir-li. Aquesta és la realitat de les
coses, com diria el Sr. Melià, que li agrada molt, quan intervé,
definir que aquesta és la realitat de les coses.

Li han plantejat la reforma de la Llei de turisme, i jo la
veritat és que després del debat d’avui i després del debat que
vaig poder sentir fa quinze dies en el ple, aquí hi ha molt poca
divergència entre el que planteja el Partit Popular, el que
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planteja (...) i el que està fent aquest govern, perquè si els
problemes són que l’ITS l’han de decidir més els ajuntaments,
el 33% dels beneficis són dels ajuntaments, que haguéssim de
tornar a la disposició (...) d’hotels de la llei de 2012, i que la
zonificació la decideixen els ajuntaments, si açò són els
problemes, i que els rent a car siguin elèctrics..., si aquests són
les divergències de model turístic amb el Govern en podem
parlar, en podem parlar, perquè potser hem arribat al moment
del gran consens social i polític en aquesta comunitat i deim:
bé, pactam tots aquests punts, la zonificació que la facin els
ajuntaments, que l’ITS el 33% siguin projectes directament
municipals i que tengui més vot la FELIB en les decisions, i
que els rent a car siguin elèctrics, si amb açò un canvi de
govern d’aquí a vuit anys, dotze, que es pogués produir
continuen en el mateix camí que ara igual val la pena parlar-ne,
però jo crec que la realitat és diferent. 

Evidentment, com amb la llei Delgado, una cosa és el que
es diu i una altra cosa després és el que es fa, perquè, és clar,
quan escoltes portaveus del Partit Popular aquí en el Parlament,
a Menorca, a Eivissa... tothom faria una llei d’allotjaments
turístics diferent, absolutament diferent; el que tenim és un cor
desafinat, vull dir que cadascú canta la seva, amb gent que
demana els plurifamiliars, gent que no i, clar, com que venim
d’una llei de doble moral, és a dir, que prohibia però
immediatament deia “no ho sancionarem, per tant feis”, doble
moral, les conseqüències que tenim hem arribat aquí, i de futur
m’agradaria saber, dins aquest compromís model turístic que
anuncia el Sr. Jerez, si hi està d’acord i si hi està d’acord tot el
Partit Popular. O com amb la Llei 8/2012 hi ha més excepcions
que norma, que hi ha moltes més excepcions que norma que en
qualsevol altra llei inspirada, propiciada pel Partit Popular,
perquè evidentment l’excepció no pot fer la norma, sinó que la
norma..., l’excepció ha de ser algun moment, alguna qüestió
puntual, com era l’any 2009 el decret de modernització de..., la
clàusula de modernització dels hotels, i que l’any 2018 encara
es troba insuficient per part d’algun portaveu.

Per tant, Sra. Consellera, si les divergències són aquestes
que s’han expressat aquí jo crec que hi ha territori per parlar,
consensuar, i en tot cas el sector, el sector turístic, som tots i
totes, a no ser que vulguem un turisme d’espardenya, és a dir,
que venguin molts turistes però que vagin a peu perquè limitem
els rent a car però no l’entrada de turistes.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Borràs. Per tant ara passam a la
contestació de la vicepresidenta i consellera d’Innovació,
Recerca i Turisme, Sra. Bel Busquets. Té la paraula sense límit
de temps.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Srs.
Diputats, Sres. Diputades, per totes les preguntes formulades,
que permetran entrar en el nivell de detall que demanau.

Bé, per una banda, el Tourist data. Ja ho ha suggerit el Sr.
Borràs: el que hauria de sorprendre és que en una comunitat
amb la potència turística que té haguem d’arribar a l’any 2018
sense una eina de qualitat per poder gestionar tot el turisme. És
sorprenent però és així, i enguany tendrem per primera vegada
en marxa aquesta eina. Com està?, com està ara? Les estades
turístiques de vacances ja estan bolcades íntegrament al nou
programa; s’inclouen, a més, figures no contemplades en el
catàleg que hi havia i també ja estan bolcades, com els rent a
car, els party boats, etc., i la previsió és que el nou catàleg entri
a ser operatiu els propers mesos. També tenim la previsió de fer
una operativitat per fases per tal que el rendiment sigui òptim,
perquè és una eina de gestió i no ha d’aturar tots els tràmits que
puguem tenir, i per descomptat el punt final serà activar els
tràmits telemàtics per a la ciutadania, per tal d’evitar, com hem
parlat, tota aquesta gran generació de paper.

Quant a l’ATB sí que hi ha una certa sensació que pareix
que no se sap..., una suspicàcia que allò és una repartidora o
alguna cosa per l’estil. Recordin vostès que varen acomiadar
personal de l’ATB, per tant en tot cas varen emmagrir la gestió;
i també recordi que com a empresa del sector públic passa una
auditoria cada any, que és pública, que la pot consultar i que si
hi ha algun tipus de suspicàcia simplement ha de demanar la
documentació i la hi farem arribar. L’ATB no repartirà l’impost
de turisme sostenible sinó que s’encarregarà de la gestió que
haurà decidit prèviament la Comissió de l’impost de turisme
sostenible. Estarà present durant el procés, tant de l’adjudicació
com després del pagament, i tot aquest procés tendrà un control
financer permanent que vàrem aprovar divendres passat en el
Consell de Govern juntament amb la Conselleria d’Hisenda.
Per tant serà la primera entitat del Govern que tendrà un control
financer permanent.

Els projectes de 2016 ja el vicepresident Barceló va fer una
explicació detallada fa dos mesos. Els projectes de 2017 encara
no s’han adjudicat. I pel que fa als nous estatuts, s’estan
tramitant, perquè en el moment en què s’hagi fet la
transferència de competències puguin estar vigents; aquests
nous estatuts, per descomptat, no tendran la promoció turística,
que es transfereix als consells, i marcaran l’estratègia de l’ATB
i aquesta gestió de l’impost de turisme sostenible.

Quant a la llei, la segona modificació de la Llei de turisme
és un compromís públic que varen adquirir els partits signants
dels acords pel canvi, i varen adquirir el compromís de la
revisió de la regulació del tot inclòs amb diferents criteris i
punts de vista. En aquest moment estam treballant un esborrany
de projecte de llei que estam a una setmana o a deu dies per
enviar-lo, compartir-lo amb els consells, perquè són competents
en ordenació turística, excepte el Consell de Mallorca, com bé
saben, i amb els sectors econòmics i socials. Després d’aquesta
voluntat de compartir l’esborrany el convertirem ja en un
projecte de llei i el farem arribar al debat dels grups
parlamentaris; per tant, per descomptat i com no pot ser d’altra
manera, els grups parlamentaris participaran amb la relació
d’esmenes i després l’aprovació d’aquest esborrany.

Quant a la transferència, que ha posat en dubte si Eivissa
tendria una millora en la transferència, i també..., bé, després
ho explicaré, en tot cas, quan contesti..., o puc explicar tot el
que fa referència a transferències, que així aprofitaré per
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contestar també al Sr. Jarabo, que ho ha demanat. La
transferència consta d’un cost efectiu que hem calculat en un
total de 6.766.993 euros, que repartit per illes a Mallorca són
3.445.971; a Menorca és 1.165.897; a Eivissa és 1.406.025,
tenint en compte que aquí ja hi ha una part transferida l’any
2015; i a Formentera, 749.100 euros. A més a més,
addicionalment, hi ha 7 milions d’euros que seran repartits
entre els anys 2018 i 2022, en què Mallorca comptarà amb
3.564.626 euros; Menorca, 1.206.042; Eivissa, 1.454.438; i
Formentera, 774.894. Pel que fa a Eivissa, de cost efectiu el
decret de l’any 2015 tenia 1.128.811; l’actual ascendeix a
1.406.025; aquí hi ha una diferència, ja, i a més a més
l’addicional, que seria 1.454.600 euros entre 2018 i 2022, dóna
una millora per al Consell d’Eivissa de més d’1,5 milions
d’euros. Si això no és una millora, Sr. Jerez, ja em dirà el que
és.

Quant a les inversions en projectes de modernització
d’establiments turístics, atenent-se a la disposició addicional
quarta presentat des de dia 18 de juliol de 2017, entre 18 de
juliol de 2017 i 21 de juliol hi ha 38 expedients, i encara les
dades més concretes. L’any 2015 hi va  haver 263 projectes
amb una quantitat total de 375 milions; l’any 2016, 108
projectes, 133 milions; i l’any 2017, 172 projectes, 234
milions. Que vostès diguin que s’ha paralitzat la inversió és
sorprenent, amb aquestes xifres, i per tant banda s’ha de tenir
en compte que aquests projectes de modernització no
comencen ni acaben en un minut, sobretot si ho hem tengut a
prop tots sabem que les inversions se solen fet efectives en
diversos anys i per tant les empreses han d’anar pagant aquestes
reformes en diversos anys; si durant uns anys hi ha hagut molta
d’inversió és normal que en un moment donat hi hagi un cert
alentiment per tal d’anar satisfent les quanties que s’han
invertit.

Quant a la zonificació, ja li ho vaig contestar en pregunta
parlamentària i li ho torn repetir, aquest govern no interferirà
en les competències que tenen els consells. Si la zonificació
està en mans dels consells i de l’Ajuntament de Palma per la
capitalitat així serà i serà respectat per aquest govern. I a més
a més això és una garantia i una fortalesa d’aquesta llei.
Recordin que la llei feta pel Govern de Canàries va ser
recorreguda perquè va voler delimitar i zonificar a la mateixa
llei, i per tant va trepitjar les competències dels cabildos. El
mateix govern de Canàries, a la fira de turisme de Madrid,
FITUR, es va posar en contacte amb nosaltres per veure com
havíem desenvolupat aquesta llei per aprofitar aquestes
fortaleses.

Quant a Podem, que també diverses preguntes, algunes no
sé si ja les he contestades, pel que fa a les transferències crec
que sí, aquest govern té un projecte transversal. Moltes de les
preguntes que m’ha fet són preguntes no pròpies només de
Turisme sinó que responen a la transversalitat d’aquest govern,
i és una estratègia que s’ha marcat el Govern, caminar cap a
aquest nou model econòmic. Aquest nou model econòmic no es
canvia del dia a la nit, per descomptat; per això també la nostra
voluntat de poder continuar governant almenys una legislatura
més, per poder veure efectius també els resultats d’aquest
procés de transformació. Puc destacar projectes del Govern que
han caminat cap a aquestes millores en el medi ambient; sense
els acords pel canvi no tendríem una ampliació del Parc Natural

de S’Albufera que anunciàrem dissabte passat, o no tendríem
que Es Trenc seria parc natural. De tots és coneguda la millora
de les condicions laborals dels treballadors, molt treballat des
de la Conselleria de Treball, i en concret he parlat de la millora
de les condicions de treballadors i treballadores del món del
turisme. De tots és conegut també que aquest govern té un
projecte transversal de millora en la innovació, en què en
aquest pressupost de 2018 hi ha 21 milions d’euros repartits de
manera transversal en tot el Govern perquè és una prioritat de
govern, perquè la innovació, l’economia, el coneixement ajudi
a estirar d’aquest carro, i també recordem que els projectes de
l’ITS van encaminats a respondre a totes aquestes qüestions
que vostè m’ha dit perquè hi ha projectes de l’ITS per a millora
de l’ocupació, projectes de l’ITS per a millora del medi
ambient, projectes de l’ITS... que responen a la conservació del
nostre patrimoni cultural, històric i cultural.

Quant a MÉS per Mallorca, donar les gràcies al Sr. Antoni
Reus pel suport a les polítiques, com no podia ser d’una altra
manera, desenvolupades. De fet, i és claríssim que aquest
govern ha passat de les polítiques de la barra lliure, del créixer
il·limitadament, al govern de la sostenibilitat perquè assumim
un repte claríssim del moviments socials ecologistes que... i de
la societat en general que havia arribat a un moment en què
deia: “no podem créixer més”. I per tant, aquesta ha estat
l’aposta.

Les polítiques que hem dut a terme donen fruit, mal que els
pesi, les xifres en parlen, no sé si és que no m’han escoltat,
però si diem que tenim una estratègia que és Better in winter
que, a més a més d’oferir un nou producte turístic, a més a més
garanteix unes millores laborals en les condicions laborals dels
treballadors i treballadores, això és una estratègia d’èxit; i si, a
més a més, les xifres que donam avalen que aquesta política
funciona més que més, no sé on hi ha el dubte. Si tenim que a
la tardor augmentam un 6% de turistes i a més a més
augmenten la despesa en un 12%, vol dir que l’estratègia Better
in winter funciona. 

És així i n’hem de treure pit i n’hem d’estar orgullosos,
perquè a més a més no és que haguem d’estar orgullosos com
a gestors, sinó perquè reverteix immediatament en la
ciutadania.

Sr. Melià, ho he contestat ara també fa un moment, aquest
canvi de model econòmic per descomptat no és immediat, com
tot a la vida, els canvis de model no són immediats, però sí que
el canvi de model econòmic és un leitmotiv i per allò que
treballam des del Govern de manera transversal, des de totes les
àrees.

No..., per descomptat, discrep absolutament que és una
conselleria paralitzada, una conselleria que ha dut endavant
dues lleis que fins al moment no s’havien desenvolupat. La Llei
d’impost de turisme sostenible que defens, i defens amb
fermesa que val per una legislatura, i a més a més aquest impost
de turisme sostenible mereix la garantia i el suport ampli de la
societat, des de tots els sectors, no ha tengut una resposta en
contra. És assumit, és cert que és un impost que avui en dia està
estès arreu d’Europa, a ciutats i a altres països i que també
respon a una demanda social. Que hi hagi qüestionament en
com després va adreçada la quantitat recaptada per aquest
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impost, bé, és -com ha explicat el Sr. Borràs- un tema menor.
El que està clar és que l’impost de turisme sostenible és aquí i
hi és per quedar, per descomptat.

Qüestió sobre la llei que vostè parla que la Llei de lloguer
turístic, que vàrem ser valents per posar-la endavant, l’anterior
govern va amagar el cap davall l’ala i no va afrontar en cap
moment la seva regulació, aquesta llei no prioritza en cap
moment el lloguer de 60 dies. És una modalitat, i és una
modalitat que ara en aquests moments s’utilitza aquesta
modalitat que hi ha i que sembla que cap aquí apunta la
zonificació de Mallorca, perquè els altres consells encara no
s’han pronunciat sobre quina serà la zonificació, i referm i
repetesc que aquest govern respectarà la distribució de
competències i, per tant, respectarà les decisions que prenguin
els consells.

Quant a si tenim dades actualitzades o si no tenim dades
actualitzades sobre les millores als establiments o la
modernització dels establiments turístics, hi he fet referència
ara fa poc temps, i sí tenim dades actualitzades en que el 90%
dels establiments turístics estan modernitzats.

Quant als rent a car, està fet l’estudi i vull aclarir que ara,
en aquests moments, just tenim la competència de donar d’alta
les empreses. A la futura llei inclourem l’obligació de declarar
la quantitat de vehicles de què disposen aquestes empreses.

I... és cert, la darrera qüestió és sobre les connexions aèries,
també hi fem feina en aquest aspecte. Hem mantingut reunions
bilaterals amb AENA nacional i amb Turespaña per millorar la
connectivitat internacional i de llarga distància. Tenim previsió
d’assistir a congressos específics per primera vegada, a
congressos específics en connectivitat a Europa, els coneguts
Routers 2018 i també en l’àmbit internacional que és el Routers
Canton 2018, o sigui que sí que tenim el projecte d’accedir a
nous mercats treballant aquesta connectivitat.

Contestant també a MÉS per Menorca, també gràcies per la
seva intervenció, parlant de la Llei de turisme, ja li ho he dit, no
puc donar un calendari clar, però en poques setmanes sí que
aquest esborrany serà treballat conjuntament amb els consells
i, per tant, podrem revisar tots els aspectes que té aquesta llei.

I crec que, per acabar, Sra. Seijas, jo, per descomptat no
visc en un mundo feliz, no, som en política per transformar la
realitat i som en política per millorar aquest món. Ara, tampoc
no som n’Embrujada que movia el nas i ho arreglava tot. Som
aquí per treballar de valent, per treballar en aquesta estratègia
que tenim tan clara, establint objectius, objectius compartits
entre tot el Govern, establint accions.

I no sé si m’ha escoltat, però la Llei de lloguer turístic,
vostè m’ha parlat molt del sostre de places i de com limitar-les,
la Llei de lloguer turístic establia per primera vegada aquest
sostre de places turístiques, aquí som, no per tornar enrere, aquí
som i ja avui també he anunciat aquest decreixement de més de
3.000 places. 

Ni la conselleria ni el Govern que represent no hem apostat
en cap moment pels camps de golf, no sé això de si
continuaran... no és la nostra aposta, com he dit que tampoc no

hem fet cap inversió, ni un euro d’inversió en turisme de sol i
platja.

I simplement, a les dades em remet, hem descendit els pics
d’estiu en un 6% i si miram per exemple les dades de
novembre, hem augmentat en turistes el mes de novembre un
12% i la seva despesa en un 24%. A les dades em remet,
aquesta és la nostra aposta.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Vicepresidenta. Passam al torn de
rèplica i pel Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr.
Jerez, per un temps de cinc minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sra.
Consellera. És clar que sí que vull entrar en el detall, vostès
vénen aquí a fer anuncies, parlen en particular de Tourist data,
diuen que ha d’estar implantat a l’any 2017, arriba el 2018, i no
ho està, i nosaltres no li podem preguntar per quin nivell de
funcionament en aquest moment té el Tourist data, no podem
entrar en aquests detalls perquè aquells detalls molesten, no?
Doncs no, jo vénc aquí a preguntar-li coses que vostè hauria de
saber i no les sap perquè el Tourist data, ho acaba vostè de
manifestar, encara no està en marxa, encara que a l’any 2017
prometien vostès que estaria en marxa.

Per tant, això l’únic que fa és confirmar el que anunciava el
Sr. Melià, que està tot per fer i acabarem la legislatura encara
amb tot per fer; que vostès han tengut han tengut quatre anys
per fer les coses i en queda un i mig i encara està tot per fer. I
aquesta és una de les demostracions més clares que el que
vostès anuncien aquí, i anuncien posar-ho en pràctica al llarg
del 2017, encara em diu vostè que està per fer i que,
possiblement al llarg d’un seguit de mesos, estarà en ple
funcionament i que només hi han bolcat informació, i que
només hi han bolcat informació. Jo li demanaria que quan facin
aquests anuncis, ho anunciïn una vegada que el sistema es trobi
en marxa, perquè crea una sèrie d’expectatives i després ens fan
entrar en el detall.

I jo no dic que vostè ho hagi de saber tot, que possiblement
ho hauria de fer si vol ser una digna consellera de Turisme,
però per això té els seus assessors, si no ho sap, que li passin
papers, com bé han fet, a fi que doni una resposta detallada del
que aquí es demana, perquè per això és vostè aquí.

En relació a Better in winter, jo crec que és una bona
campanya, no me’n amagaré de dir-ho, ho he dit aquí i ho he dit
en ple, el que passa és que és una campanya que té un impacte
desigual, i això és cert, té un impacte distint. A mi m’agradaria
que vostè em digués aquest impacte que ha tengut Better in
winter com ha estat en relació a les distintes illes, perquè ha
tengut un impacte molt major a l’illa de Mallorca, sense cap
tipus de dubtes. I compartesc l’opinió del Sr. Melià, quan diu
que les freqüències en matèria de vols són extremadament
importants a l’hora d’incrementar el turisme a l’hivern a les
distintes illes. Per tant, jo crec que aquí és on s’ha d’incidir,
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està molt bé la campanya, però la campanya no té cap tipus
d’efectes a determinats indrets, a determinades illes si no es
potencia la connectivitat.

I estic content que vostè em digui, passats dos anys llargs de
legislatura, que, per primera vegada acudiran a una trobada de
connectivitat, estic content que vostè em digui això passats dos
anys i mig, això demostra la seva política, interès i intensitat a
l’hora d’intentar desestacionalitzar el turisme a altres indrets.
Vostè ho ha dit, “per primera vegada, -dos anys i mig després
d’haver encetat la legislatura- acudirem a una trobada de
connectivitat”.

Diu vostè que s’han donat de baixa una sèrie d’establiments
turístics com a conseqüència de la llei Frankenstein. A mi
m’agradaria que vostè em digués si és com a conseqüència de
la llei Frankenstein, o s’han donat de baixa per altres qüestions.
Perquè, és clar, sembla ser que vostè ve aquí a bravejar que
s’han donat de baixa, estan reduint places. Però per què s’han
donat de baixa? Els han donat de baixa d’ofici? S’han donat de
baixa perquè no acomplien els requisits inicials per poder estar
d’alta, que és cosa distinta, que és cosa ben distinta; per tant, no
havien estat d’alta mai, a no ser que fos a través de la
declaració responsable? M’agradaria que això m’ho concretàs,
m’ho digués, perquè tenc la sensació que vénen vostès aquí a
salvar el món, quan precisament això tal vegada és un efecte
absolutament normal i natural del moviment turístic.

Em diu vostè que l’ATB no és una repartidora. Ho és, ho és,
ho és, encara que vostè no ho vulgui reconèixer, l’Agència de
Turisme Balear s’ha convertit en això. Perquè, una vegada que
vostè transfereix les competències en matèria de promoció
turística als distints consells insulars, si no tengués aquesta
competència, aquesta facultat, l’ATB hauria de plantejar-se què
fer-ne. Per tant, a l’ATB se li ha de donar contingut, a efectes
del que pugui passar en el futur, i això és la clara justificació
del pretext pel qual vostès volen donar-li a l’ATB tota aquesta
competència, que entenem que no té de residir precisament a la
Conselleria de Turisme.

I acab amb una qüestió que havia formulat el Sr. Melià, no
és que em vulgui apropiar d’això, però sí que és veritat que
tenia pensat fer-ho a l’inici, no ho he fet pel temps; és clar, han
sancionat vostès a Airbnb, els han sancionat o han obert un
expedient sancionador? Que és distint, és cosa distinta. Perquè
jo, és cert, els veig bravejar fins i tot a Twitter: “hemos ido
contra los poderosos” perquè hem sancionat Airbnb. Jo
pregaria que confirmàs això i que, si no és així, vostè digui’m
que de moment el procediment administratiu es troba pendent
que aquesta plataforma presenti un document de descàrrec o
d’al·legacions, o un recurs, perquè fa la sensació que,
efectivament, aquí la presumpció la marquen vostès i la
converteixen constantment en acusacions.

Poca cosa més, Sra. Consellera. I esperem que em contesti
i esperem que ho faci d’acord amb el que li he plantejat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. JARABO I VICENTE:

Sí, gràcies, presidenta. I gràcies Sra. Vicepresidenta per les
seves respostes, malgrat no hagi contestat totes les meves
reclamacions. Per tant, tornaré a insistir-hi en algunes.

Hi havia una qüestió important per a nosaltres, quan vostè
parla de prosperitat compartida i establia aquestes tres línies
importants, o aquests tres temes, el mediambiental, l’econòmic
i el social, li he demanat una reflexió sobre com pensa
equilibrar aquests tres vessants, com pensa ponderar d’alguna
manera la importància de tots, tots són importants evidentment,
i de quina manera això es podria veure reflectit en la
modificació de la Llei de Turisme. Encara que algun altre
portaveu n’ha fet referència, sabem que en els acords pel canvi,
la qüestió de modificar..., (...), abordar com s’ha de regular de
nou el tot inclòs.

Saber també, no m’ha quedat clar, si s’abordarà també dins
aquesta modificació el tema dels rent a car, o si anirà a una
altra llei. Entenem que sí que podria ser aquí i entenem que hi
ha competències, o responsabilitats compartides entre la seva
conselleria i la Conselleria de Territori, evidentment.

I també, fonamental per a nosaltres, en aquesta modificació
de la llei, si s’ha plantejat efectivament, que pugui aportar
clàusules socials, és obligat per llei, però de quina manera es
pot afrontar el tema de la precarietat, no només de les
cambreres de pisos, sinó també de la resta de treballadors, en
aquesta modificació de la llei, de la qual no tenim cap dubte
que s’aprovarà enguany, o no l’hauríem de tenir. M’agradaria
que confirmés que efectivament serà així, que enguany quedarà
abordada i esperem que tramitada i aprovada aquesta
modificació de la Llei de Turisme. No ens donin males notícies
i ens la passi a aquest futur de renovació d’aquest Govern, que
sabem que serà així, hem de ser optimistes evidentment, però
convendria aplanar el terreny ja des d’enguany, com ha dit el
Sr. Borràs, hi ha temps encara en aquesta legislatura i ho hem
d’aprofitar.

Gràcies per la informació concreta de les transferències que
es faran als diferents consells. Ha comentat també la qüestió del
control financer permanent que hi haurà, entenc, des de la
Conselleria d’Hisenda al treball de l’ATB. No m’ha acabat de
respondre exactament al que li demanava de com es coordinarà
tot això. Però bé, no només la coordinació, sinó també les
transferències, ja hi haurà temps, o sigui aquesta la podríem
deixar per a un altre moment.

Respondre al Sr. Melià que parla que nosaltres no volem
desestacionalitzar, crec que és evident que volem
desestacionalitzar i que hem donat suport a la campanya Better
in winter, amb l’excel·lent interpretació d’Alex Tejedor; la
qüestió rau en les implicacions i en les conseqüències que pot
tenir la desestacionalització, crec que això també ens ho
hauríem de plantejar, amb les implicacions que té també, com
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deia el Sr. Castells, allò dels 60 dies, que donam suport, però
evidentment tot això plegat evidentment pot provocar un
increment encara superior dels turistes que vénen durant els
mesos d’estiu, i això sí que ens genera una sèrie de problemes
que evidentment hem de conciliar, però ho dic perquè quedi del
tot clar.

I no farem referències a distopies de móns feliços o no, però
sí que li desitjam, evidentment, que, atesa la seva
responsabilitat, depenem del seu futur i entenem que és
compartit també que tots depenem mútuament els uns dels
altres i recordar una vegada més aquesta notable responsabilitat
que vostè té ara mateix, i que esperam que durant aquesta nova
etapa, doncs, la col·laboració entre el nostre grup i la seva
conselleria millori evidentment el que hem viscut durant l’etapa
anterior.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Jarabo. Passam al torn del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr. Reus, per un temps de
cinc minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Sí, gràcies, presidenta. Gràcies, vicepresidenta per les seves
explicacions. Vull fer referència a una qüestió, que és el pes. El
Sr. Melià ha dit una cosa que té raó i a la vegada és injusta,
no?, té raó el Sr. Melià quan fa referència al pes del turisme
dins l’economia, vull dir, el pes del turisme dins l’economia
evidentment si ho miram en percentatge del PIB és bestial i
amb una tendència evidentment aquests anys que ha patit un
fort increment per diverses circumstàncies, una, perquè la
tendència a tot el món és l’increment del turisme, és una
tendència mundial no només aquí, i l’altra també, perquè dins
del nostre entorn més proper del mediterrani altres destinacions
han patit conseqüències indesitjables del terrorisme o d’altres
qüestions i, per tant, hem assistit a uns anys on el turisme per
aquestes dues circumstàncies ha crescut molt.

Per tant, qualsevol mesura que es pogués posar en marxa,
per això dic que té raó, en el sentit que el pes del turisme
segurament s’ha incrementat, no ha disminuït el percentatge del
PIB de turisme aquesta legislatura, però és injust perquè jo crec
que cap govern no havia fet tant mai per intentar promocionar
altres sectors. Vull dir, és innegable que s’ha apostat per la
recerca, s’ha posat en marxa una facultat de Medicina, un repte
que tenia aquesta comunitat autònoma, des de fa molts d’anys
que estava aparcat i que a la fi s’ha posat en marxa una facultat
de Medicina, que ha permès també acreditar l’IdISBa i tenir
accés a més recursos per a investigació sanitària. És innegable
que s’han multiplicat els recursos que es destinen a beques, a
recerca, a innovació per a empreses. S’ha posat en marxa
recentment, a més, un pla d’indústria dotat amb recursos. Els
doblers que venien d’Europa per a investigació, la RIS3, que
s’havia orientat la passada legislatura a la investigació turística
s’han reorientat durant aquesta legislatura per tal que s’orientàs
cap a investigació no relacionada amb el turisme. Doblers de
l’impost turístic que serveixen per apostar per altres sectors,
entre altres coses, per exemple, l’FP de reparació

d’embarcacions nàutiques o l’aposta pel canvi de model
energètic, amb 4,5 milions d’euros pel tema de la mobilitat
elèctrica.

Per tant, crec que cap govern no havia fet tant por potenciar
altres sectors i per invertir en indústria, en innovació. Per tant,
tenint raó amb el plantejament crec que és un plantejament molt
injust de cara a la feina que s’ha fet, que ha fet aquest govern
en pro de la diversificació econòmica.

Només volia fer aquesta observació. Moltes gràcies, una
altra vegada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Reus. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula el Sr. Melià, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, li he fet una pregunta
molt concreta que no m’ha contestat, i és molt fàcil de
contestar: a Airbnb l’han iniciat o l’han sancionat? Molt fàcil
de contestar.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Eh? Ho sé? No. Ha dit aquí en compareixença
parlamentària que l’han sancionat, això son les seves paraules
textuals. Què sé jo, jo sé el que diu la consellera! Això és el que
sé, però bé, li deman un aclariment en aquest sentit i veig que
no me’l fa, li ho torn a reiterar, supòs que tenc el meu dret de
reiterar-li.

El canvi de model no és immediat, efectivament, no és
immediat i supòs que després de sentir les paraules dels
diversos portaveus que donen suport al Govern, com que vostès
pensen governar indefinidament, supòs que el canvi de govern
es produirà d’aquí a 150 anys aproximadament, però per ara
duim tres anys de... gairebé tres anys de legislatura i aquest
canvi brilla per la seva absència, jo constat això.

Sr. Borràs, queda un 30%, però el que no queda és cap
temporada turística, perquè la que vendrà, que és la darrera
d’aquest govern actual, la darrera serà la d’enguany, aquesta
darrera temporada no durà regulació de tot inclòs, no n’hi haurà
perquè ni han començat a tramitar el projecte de llei, no hi
haurà regulació de tot inclòs. I no hi haurà normativa aplicable
realment de lloguer turística, perquè encara estan vostès
zonificant, no hi haurà gent que es donarà d’alta i complirà tots
els requisits. Per tant, tota la seva regulació no es produirà en
la seva legislatura, em sap greu dir-li, però crec que si no li
agrada que digui que és la realitat, li diré que és la meva humil
opinió, però és el que pens davant l’evolució de les coses.

Vostès diuen, hem fet la Llei de l’ecotaxa i ja hem complit,
és un projecte de legislatura. Bé, idò el que han de fer és
retirar-se i dir, bé, com que ja hem complit i ja ho hem fet tot,
saps què?, ens retirarem perquè aquest ha estat un gran
projecte. I nosaltres, que vàrem salvar l’ecotaxa, perquè a
alguns els agrada fer memòria, jo també faré memòria, i el

 



610 TURISME / Núm. 46 / 22 de febrer de 2018 

Grup Parlamentari Podem era el que volia que el projecte de
llei s’estavellàs, i El Pi el va salvar; en el que no estam d’acord
és amb la seva pujada de l’ecotaxa, absolutament immotivada,
infonamentada i sense haver permès que aquest projecte se
solidificàs, que era el que els corresponia. Per tant, vostès
mateixos han acabat tirant pedres a la teulada de la seva gran
acció en aquesta matèria d’acord amb les seves afirmacions. 

Modernització turística. Sr. Borràs, per intentar clarificar el
programa, jo crec que l’aposta per la modernització turística
del decret llei Nadal, de la llei Joana Barceló, etc., no només
era per donar una empenta al sector de la construcció, no
només; era per donar una empenta al sector de la construcció
i també per aconseguir millorar la qualitat dels nostres
establiment, per a les dues coses, no? Perquè vostè em parla
només de la primera i era per a les dues coses. I aquesta
segona, que és molt important, continua essent vigent i continua
essent absolutament imprescindible, de fet diria que les dues
són vigents i imprescindibles, però bé, sobretot per centrar-nos
en aquesta, que crec que no ofereix tanta discussió, li diré que
continua essent absolutament necessari continuar impulsant la
modernització dels nostres establiments turístics, i la seva
regulació atura la modernització. I no hi ha un alentiment,
perquè els establiments turístics s’han de modernitzar
contínuament al llarg del temps, no es modernitzen una única
vegada.

La consellera em diu, el 90% estan actualitzats; vol dir que
el 90% dels establiments han fet obres a través d’aquestes
mesures extraordinàries? O que han suposat el procés de
modernització, que són dues coses diferents. Això és una
pregunta que em formul. 

Rent a cars, em diu que, és clar, és que l’únic que podem
fer és donar-los d’alta. Bé, l’únic que han volgut fer, l’únic que
han volgut fer, perquè quan es va tramitar la fantàstica llei de
personatge gratament recordat de la ciència ficció, a aquest
projecte de llei el nostre grup parlamentari va presentar una
esmena per recuperar tota la regulació sobre els rent a cars que
havia estat anul·lada del decret del reglament de turisme. I
vostès el que varen fer va ser votar-hi en contra, perquè el que
no volien era tenir més responsabilitats amb els rent a cars,
perquè això és el que han fet, això són els seus fets.

Per tant, vostès només han volgut fer això amb els rent a
cars. I fins i tot han incomplert els mandats parlamentaris de fer
estudis respecte d’això. Per tant, vostès s’han rentat les mans
absolutament del tema de rent a cars, crec que estic constatant
fets, supòs que em diran que també estic fent valoracions.

Sr. Reus, no sé si som injust...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant Sr. Melià per favor.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Les dades, i vostè mateix ho constata, la realitat quina és?
La realitat és una, jo l’aplaudesc i els don l’enhorabona de la
Facultat de Medicina, els vàrem donar suport des del primer

dia. El seu problema és que els seus socis estan en contra de la
Facultat de Medicina, ja em diran el bullit que tenen armat!

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Ara passam al torn del Grup
Parlamentari MÉS per Menorca. Té la paraula el Sr. Castells,
per un temps de cinc minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. No en faré ús.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sra. Presidenta. Sra. Busquets, es cierto que el
gasto turístico ha subido en Menorca un 15% en 2017, pero los
que se dejan el dinero, casi el doble que el turista nacional, son
los turistas de los países nórdicos, que evidentemente vienen
por el sol y playa. Es decir, que este crecimiento no se debe a
ninguna política de sostenibilidad.

Concretamente, las políticas diversificadoras de lo que es...,
concretamente..., lo que le pido, lo que le pediría si puede ser,
porque lo ha evadido en toda la réplica que ha hecho a los
diferentes grupos parlamentarios, que concretase las políticas
diversificadoras y de calidad sostenible frente a la realidad que
tenemos ahora mismo. 

Y también me gustaría saber si en el tema de Menorca..., en
el tema que sólo esté operando Vueling, de Menorca a
Barcelona y que se hayan perdido 10.000 usuarios desde que
sólo opera Vueling, si tienen prevista alguna acción al respecto.

Otra de las cuestiones que me gustaría dejarle encima de la
mesa es si usted sabe decir el porcentaje de contratación por
sector económico o ramo laboral, porque esto sí que sería un
dato que daría luz, a ver si efectivamente realiza políticas de
diversificación que lleguen a la clase trabajadora, y no dejarse
en datos de anuncio.

Y después tampoco vi que contestara lo de la regulación del
todo incluido, si realmente van a..., en Calvià ya se ha tenido
que suprimir el alcohol, ¿están dispuestos a terminar con el
turismo de borrachera?

Otro tema que usted comentaba, de que los trabajadores,
que se ha subido el sueldo y demás, lo que le supone a una kelly
esta..., con tanto enrenou que le han dado a este convenio
colectivo, que curiosamente se ha renovado en el mes de
octubre, cuando caducaba en abril, le supone 30 euros al mes,
pero esta señora sigue con la carga de trabajo; el mismo
empresario no aumenta sus plantillas cuando hay gente de baja;
no tienen más días libres. Es decir que el problema que tiene
este colectivo, como muchos otros, este es porque lo conozco
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más y he hablado más con ellos últimamente, no es mejorar su
carga de trabajo, que es lo que realmente el lo que nos pedían,
que se regulara la carga de trabajo, porque es lo que las tiene
machacadas. Esto es lo que... y a esto no se ve que estemos
ahora mismo la clase política intentando dar solución.

Respecto al 1.400.000 destinados a Menorca del reparto
que anuncian, me viene a recuerdo las bestretes que con
retroactividad están reclamando el consell. Pero lo que nos
interesa saber es la letra pequeña, estos presupuestos deberían
estar destinados exclusivamente al desarrollo sostenible y no
que sea una financiación que sirva para sacar pecho, pero que
al final se alejen de las propias lineas maestras que anuncia en
su proyecto político.

Insisto, la sostenibilidad no puede ser un lema y debe
reflejarse también socialmente. Usted habla de un nuevo
producto turístico y el planteamiento de izquierdas es
transformar el modelo turístico y eso exige más concreción. De
momento parece que en propaganda y reelaboración del
producto de siempre sustituyen a propuestas que sean evidentes
en lo que a la transformación del modelo se refiero. Insisto,
crecemos en el gasto turístico, pero son los turistas que vienen
a por el sol y por la playa.

Respecto a los rent a car. Sabemos que hay limitaciones
legales para controlar este sector, pero si dedican a hacer
desdoblamientos de carreteras, evidentemente invitamos a que
el cupo siga creciendo. ¿Son estas políticas las de la izquierda?

Baja el porcentaje en verano, sube en invierno y se
congratulan de ser los primeros en intentar aplicar un techo de
plazas. Todo esto está muy bien, son datos que nos hablan de
una realidad fría y distante de los programas reales de la gente.
Manifestaciones y colectivos proliferan en contra de las
políticas realizadas que se antojan insuficientes ante el
agotamiento del modelo. Yo seguiré con esa gente, Sra.
Busquets, y con esos colectivos para transformar la realidad y
le espero encontrar en ese camino y no en unas vacaciones en
el Caribe, como anteriormente se ha visto.

Y nada más. Gracias por todo.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Seijas. Ara té el torn el Grup Parlamentari
Socialista amb el Sr. Borràs, per un temps de cinc minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, gràcies, presidenta. Sra. Consellera, no estam en un món
feliç evidentment, però no sigui embruixada, perquè de polítics
que han mogut massa el nas n’hem tingut massa en aquesta
comunitat, movien el nas i no precisament per millorar les
coses, sinó per ja ens entenem vostè i jo.

Com deia el senyor baró Jerez de Montesquieu, vostè ha de
pactar la Llei de turisme amb el sector, després ha de venir aquí
i dir, com que la tenc pactada amb el sector, vostès l’han de
beneir, senyors diputats, l’ha d’acatar tothom i tal dia farà un
any. Açò és com ha funcionat fins ara el procés legislatiu i ho
sentíem a dir aquí al Sr. Delgado, al Sr. Company, diverses

vegades, hem pactat la Llei agrària amb els empresaris
agrícoles, hem pactat la llei, la LOUS amb el sector de la
construcció i els promotors immobiliaris (...). És com han de
funcionar les coses.

Però fins i tot el baró Jerez de Montesquieu entra en
contradicció, perquè, és clar, li critica tot el que vostè fa, però
després diu: “han passat tres anys i està tot per fer”. Com
quedam? I de què es queixa si està tot per fer, si veníem del
cosmos Popular? A la legislatura passada havíem de passar del
caos al cosmos, vam arribar al cosmos, amb el Sr. Bauzá, i ara
es queixa que estigui tot per fer. No sé què és el que està per
fer, però evidentment..., és clar, tal vegada és aquest 10%
d’hotels que necessiten encara més estímuls per a
modernització turística.

I és cert, com diu el Sr. Melià, que evidentment l’únic motiu
o argument no era donar vida al sector de la construcció, sinó
que també s’havia de modernitzar la planta hotelera. Però
també és cert, com diu també el Sr. Melià, la planta hotelera
s’ha de modernitzar permanentment perquè necessitam adaptar-
nos sempre a les noves demandes del sector turístic. Però, és
clar, si cada ampliació de la planta hotelera significa créixer la
planta hotelera per amunt, per alt i per ample, després no hi
cabrem dins la parcel·la hotelera, perquè evidentment hi ha
d’haver altres arguments per poder créixer en qualitat, sense
créixer constantment amb creixements basats en modificacions
de caràcter urbanístic. Es poden modernitzar sense créixer en
metres quadrats, simplement millorant serveis i per aquí és per
on hem d’anar en el futur.

I si després del 2009 fins ara hi ha un 10% de la planta que
no ha iniciat la seva modernització, també s’ho han de fer mirar
aquest 10% de planta hotelera del per què no s’ha modernitzat.
Quin estímul més volen que de tots aquests constants estímuls
que s’han produït? És com també passa amb els claveguerams
de moltes zones, de moltes urbanitzacions, etc., que han d’anar
sempre provocant estímuls per fer complir les normatives.

Connectivitat. No sé si el Sr. Jerez li demana subvencions
a les companyies aèries, no sé si és açò que li demana. Perquè
si es tracta de polítiques de taxes aèries, competència d’AENA,
si es tracta d’oferir millores en slots, millores per poder
treballar millor les companyies a les illes, competència
d’AENA. O demana subvencions? Perquè si demana
subvencions que ho digui, si hem de tornar a la política de
subvencionar les places aèries. Si es tracta d’açò, parlem clar,
perquè si no què ha d’anar vostè a seduir amb el seu nas
d’embruixada els CEO de les companyies aèries perquè
venguin? Que digui quina és la seva via per millorar la
connectivitat aèria, perquè potser votant el 75% a Madrid, de
descompte, millorarà la connectivitat aèria i se n’aprofitaven
també turistes, perquè evidentment si creix la demanda interna
de transport dels ciutadans de les Illes creixerà l’oferta aèria de
les Illes, i per tant els no residents també tindran més
oportunitats de venir.

I si fem més declaracions de servei públic i en millors
condicions igual també estimularem la vinguda de turistes
perquè hi haurà més oferta de connectivitat. I les companyies
també afavoriran les connexions amb els hubs de Barcelona i
Madrid de transport internacional. Tot i així ens interessa
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millor connectivitat internacional directa a l’hivern, hi estam
tots d’acord, però per a açò fa falta política de taxes efectiva i
real, i fa falta que AENA no pensi només en negoci sinó que ha
de generar negoci a les Illes. O hi ha aquest camí, o el camí de
la subvenció. No sé si és el camí que demana el Sr. Jerez,
perquè, si no, que jo reclami a Madrid.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Borràs, per favor.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Estic acabant, Sra. Presidenta. Si està tot per fer, Sra.
Consellera, és perquè veníem de molts de problemes, per
tant...; si tot el que està per fer, a més, són les propostes que
vam votar fa quinze dies del Partit Popular crec que té poca
feina, té poca feina, però realment en té molta, i aquesta feina
l’ha de fer pensant que el sector turístic no és aquell que per
activa i per passiva ha defensat aquí el Partit Popular, sinó que
és el conjunt de les Illes Balears, perquè hem de canviar el
model productiu però mentrestant hem de pensar que el sector
turístic som tots, i sembla que vostè pot intervenir en la política
econòmica però no pot intervenir després en la política laboral,
perquè quan el Govern participa o fa de mediador en convenis
li diuen que no importa quan no els demanen, però en canvi sí
que li demanen que intervengui en altres qüestions que són més
pròpies de resoldre per part dels empresaris i els treballadors.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Borràs. Acabat el debat passam al torn de
contrarèplica de la Sra. Vicepresidenta. Té la paraula.

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

Moltes gràcies, presidenta. Sr. Jerez, si estava tan interessat
en el Tourist data, l’anterior legislatura per què no la va posar
en marxa?, i ja la tendríem en marxa i la gestionaríem i tot...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

I jo li contest, a vostè, Sr. Jerez. Clar, és que... Nosaltres
tenim interès i per això treballam, i introduir un sistema
informàtic, com sap vostè, és complex, i a més a més no és
introduir-lo, és que ha de ser àgil i ha de funcionar. Per tant
s’ha optat per anar introduint figures internament i a poc a poc
perquè sigui realment efectiva, però serà una realitat, no passi
pena que rendirem comptes en acabar la legislatura.

Quant a les baixes d’allotjaments hi ha diversos tipus de
motius; hi ha baixes d’ofici, hi ha desistiments, n’hi ha per no
aportar documentació, però són efectives, i n’hi ha una vegada
analitzat el DRIAT, que s’ha de tenir en compte que una
vegada entregues el DRIAT ja pots iniciar l’activitat. Per tant
hi ha aquestes baixes per aquestes motivacions, i és aquest
decreixement que li he explicat.

Quant al Better in winter estic contenta que admeti que és
una bona estratègia, jo també ho pens. Ara, em demana dades
per illes, i jo li explic dades que han sortit avui: ocupació de
places hoteleres el mes de gener a les Illes Balears, un 37,4%,
ha pujat un 0,2 respecte de gener de 2017; a Mallorca, un
39,5%, ha baixat un 0,2; i a Eivissa, un 27,5%, ha pujat un 5,3.
Quant a... I ja li dic, és una estratègia que funciona, és una
estratègia que estam satisfets del seu desenvolupament i dels
seus resultats, i per als quals treballarem, perquè també aprofit,
que crec que també n’ha parlat el Sr. Jarabo..., quan parlam de
desestacionalització ens hem d’oblidar... o no hem de
relacionar desestacionalització o incrementar els turistes a
l’hivern per aconseguir..., o sigui, ningú no té dins el cap que
l’hivern ha de ser igual que l’estiu, per descomptat. La voluntat
és espaiar les visites de turistes en com més mesos millor, per
la nostra sostenibilitat mediambiental però també social i
econòmica, perquè ampliar i allargar la temporada voldrà dir
que més persones podran fer més feina més mesos, i per tant
treballadors i treballadores tendran millors condicions de feina
ara, i tendran també millors pensions en el futur, perquè tot està
íntimament relacionat.

Quan parlam també de condicions de treball s’ha de dir que
la Llei 6/2016 ja va incloure l’obligació de vincular tots els
treballadors d’habitatges de vacances al conveni d’hostaleria,
i aquest conveni marc vincula la categoria de l’hotel amb els
sous dels treballadors, tot i que tenim clar que hem de continuar
fent més i millor feina per continuar millorant les condicions de
treball de treballadors i treballadores.

Abans no li he contestat -ho he vist, Sr. Jarabo- el tema de
la saturació, i a mi també m’agrada recordar que una part de la
saturació que tenim ve per una situació conjuntural, no ens
n’hem d’oblidar; tenim els països competidors que pateixen
crisis polítiques, motivades per diversos aspectes, i per tant
unes illes amb l’oferta que tenim, amb la bellesa que tenim,
amb el moment d’estabilitat polític i econòmic, i amb la
connectivitat que tenim són molts d’ingredients que tal vegada
ens duen a aquesta saturació, però tampoc no podem negar que
el Govern, en exercici de les seves competències, està incidint
a espaiar aquestes visites i a aplicar unes polítiques que ajudin
al fet que la influència del turisme tengui també una reversió en
una prosperitat que després puguem compartir entre tots els
ciutadans i les ciutadanes, que era la primera voluntat de
l’impost de turisme sostenible.

Ho ha explicat el Sr. Reus: la política d’aquest govern, que
no em cans de dir que és transversal per transformar aquest
model econòmic, ha incidit clarament en la innovació com una
eina necessària per transformar aquest model. De tres
convocatòries d’ajudes a projectes d’innovació passarem aquest
2018 a vuit convocatòries: l’aprovació de la Facultat de
Medicina; el Pla d’indústria, amb 105 milions d’inversió per
accelerar tecnologia, per millorar el finançament en indústria,
per millorar en formació, per fomentar els clústers... Aquella
estratègia RIS3 que va encaminada a la investigació i també al
desenvolupament de l’economia del coneixement i de nous
sectors; abans la RIS3 era una estratègia absolutament
encaminada al turisme. Això són passes per anar transformant.

Parlar també del suport a l’impost de turisme sostenible; és
un impost que ha comptat amb el suport de la ciutadania i feia
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poc rebia el parer de majoristes de viatges alemanys, per
exemple, que no només no hi estan en contra, és que
l’aplaudeixen i troben que és estrictament necessari.

Sra. Seijas, jo per descomptat som en política per
transformar la realitat..., 

(Remor de veus)

Perdoni Sr. Melià, ara el sentia, té raó no li he contestat, li
contest. Airbnb, Airbnb, s’ha fixat la quantia perquè l’empresa
és sancionada, l’empresa està sancionada i li hem fixat la
quantia, ara bé, aquesta empresa... i l’hem notificada, li hem
notificat la proposta de sanció. Si accepten, si accepten hi ha
una sanció, una proposta de sanció...

(Remor de veus)

..., si accepten, si accepten...

Molt bé, deixi’m acabar per favor...

(Continua la remor de veus)

Exacte. Molt bé. Si accepta aquesta sanció i, a més a més
reconeix i ratifica els motius, aquesta empresa tendrà dret a
acollir-se a un 40% de descompte. Evidentment, l’empresa
podrà fer al·legacions i, per tant, la sanció es troba en
tramitació. Si no al·leguen, s’haurà de resoldre i...

(Remor de veus)

Molt bé, el que sí tenc clar, no ha estat sancionada, sí ha
estat sancionada, el que sí que tenc clar és que ha estat gràcies
a una llei que dóna eines, que dóna unes eines per poder
sancionar empreses que no compleixen amb la legalitat...

(Continua la remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, per favor! S’està creant.., deixau parlar la
vicepresidenta per favor!

(Continua la remor de veus)

Ha acabat el vostre torn de paraula, per favor! Senyors
diputats, un poc de respecte! Segueixi, Sra. Vicepresidenta.

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

Acabava ja. Havia de contestar la Sra. Seijas. Som política
per transformar la realitat, per descomptat, no som política per
mantenir l’statu quo, per això hem dut endavant totes aquestes
polítiques que encara hem d’acabar, en acabar la legislatura,
perquè tots sabem que en acabar una legislatura has de rendir
comptes amb la ciutadania. El projecte és de continuar, per
descomptat i continuar estant a prop de la ciutadania, a prop de
la gent, perquè també per això som en política, per fer més
agradable la vida de la gent.

La regulació..., han parlat molt de connectivitat, els he
explicat les nostres passes per fer, hi ha molts dels temes que
plantegen que estan en mans de l’Estat, o estan en mans d’una
altra conselleria, que tothom treballa per millorar la
connectivitat entre illes, entre aquestes illes i a península. Està
clar que tots aquests temes de connectivitat formen part
d’aquest REIB que també estam negociant amb l’Estat, amb
prou buit per part de l’Estat, perquè sabem que comptam amb
un estat paralitzat, que no té ni previsió de presentar
pressuposts, ni de què siguin aprovats. I per tant, ens trobam
amb un buit, o amb un estat inactiu absolutament, però
nosaltres continuam treballant per desenvolupar les nostres
competències i la nostra atenció a la ciutadania.

I res més. Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabat el debat, volem agrair la presència de la
vicepresidenta, així com també del seu equip que l’acompanya.

Passam idò al segon punt de l’ordre del dia, relatiu a
l’adopció...

Sí, sí, perdonau, tant la vicepresidenta com el seu equip se’n
poden anar de...

Per favor, deixin la sala ràpidament perquè encara no hem
acabat la...

II. Adopció d’acord respecte de la sol·licitud de
compareixença RGE núm. 15326/17, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, del nou director de l’Agència de
Turisme de les Illes Balears (ATB), per tal d’informar
sobre el programa i les actuacions que pensa desenvolupar
durant el seu mandat.

Passam idò al segon punt de l’ordre del dia, relatiu a
l’adopció d’un acord respecte la sol·licitud de compareixença
RGE núm. 15326/17, presentada pel Grup Popular, del nou
director de l’Agència de Turisme de les Illes Balears, per tal
d’informar sobre el programa i actuacions que pensa
desenvolupar durant el seu mandat.

Per a la seva defensar per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Jerez, amb un temps de cinc minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. I molt breument, només per
defensar l’escrit que hem presentat, a fi que comparegui en
aquest Parlament el gerent de l’Agència Balear de Turisme,
atès que hi ha hagut un canvi al capdavant d’aquest ens
instrumental i atès també que, com s’ha anunciat, hi ha d’haver
una important transformació dins d’aquest propi ens, que
sembla que s’ha de reinventar l’Agència de Turisme Balear, hi
ha d’haver una modificació estatutària també en aquest sentit.
I també sembla ser que està assumint, no sembla ser, sinó que
ha assumit noves funcions i competències, i, per tant, estaria bé
que, després de la dimissió de l’anterior gerent per
circumstàncies que es varen produir, el nou gerent
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comparegués en aquest Parlament a fi de donar les explicacions
oportunes. 

Teníem dues vies distintes, demanar la compareixença a
través de la possibilitat de valorar la idoneïtat d’aquesta
persona, però he estimat més que ens expliqui quines són les
noves línies d’actuació a través d’una compareixença en
aquesta comissió a través de l’escrit que hem presentat.

Això és tot. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Jerez. Ara passam al torn de fixació de
posicions. Per part del Grup Parlamentari Podem Illes Balears
té la paraula el Sr. Jarabo, per un temps de cinc minuts.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Per la nostra part cap problema en què vengui el director de
l’ATB.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr.
Reus.

EL SR. REUS I DARDER:

Sí, cap problema ni un. Donam suport a la proposta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Pi PROPOSTA PER LES ILLES, Sr.
Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Hi estam a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, Sr.
Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

El nostre grup no hi té res en contra, però consideram
totalment injustificada la justificació que ha fet el Partit
Popular, perquè el tema tal com es planteja és totalment
irrellevant des del punt de vista parlamentari. És una
reorganització del Govern, s’ha discutit parlamentàriament en
els pressuposts.

Per tant, nosaltres que vinguin els responsables del Govern
a parlar de la feina del Govern, doncs tampoc no ens sembla
malament. Ens abstindrem.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Mixt, Sra. Seijas.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Apoyamos la iniciativa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Socialista, Sr. Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, gràcies, presidenta. No tenim inconvenient que
comparegui el gerent de l’Agència de Turisme de les Illes
Balears perquè pugui explicar com exerceix el seu paper de
“repartidora” de l’impost de turisme sostenible, i així tindrem
ben clar com és el procés d’adjudicació d’aquests recursos i
quines són les feines i funcions que té encomanades com a
gerent d’aquesta part tan important del Govern, com és
l’organisme que encara gestiona la promoció turística de bona
part de les illes de la nostra comunitat, i sabrem tots més
fefaentment com es gasten els duros d’aquesta comunitat, que
tant preocupa al Sr. Jerez.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Entenc idò que s’accepta per unanimitat?

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

No, Sra. Presidenta, perdoni, jo he dit que m’abstindria.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni, perdoni. Per tant, passam a votar l’escrit RGE
núm. 15326/17.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

En conseqüència, s’acorda recaptar la presència del nou
director general de Turisme de les Illes Balears, per tal
d’informar sobre el programa i les actuacions que pensa
desenvolupar durant el seu mandat, per 10 vots a favor, 1
abstenció i cap en contra.

Per tant, no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la
sessió. Gràcies.
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