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LA SRA. PRESIDENTA:

...substitucions.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Sí, Marta Maicas substituirà Alberto Jarabo.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. 

Passam idò al debat del primer punt de l’ordre del dia,
relatiu a les preguntes RGE núm. 694/18, 695/18, 696/18 i
697/18.

Assisteix a la sessió  la vicepresidenta i consellera
d’Innovació, Recerca i Turisme Sra. Isabel Maria Busquets i
Hidalgo, acompanyada per Josep Mayol i Vicens, secretari
general de Vicepresidència; Antoni Sansó i Servera, director
general de Turisme; i Lluís Apesteguia i Ripoll, cap de gabinet
de Vicepresidència.

1) Pregunta RGE núm. 694/18, presentada per l'Hble.
Diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari
El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a
estades turístiques (I).

Per formular la pregunta RGE núm. 694/18, relativa a
estades turístiques intervé el diputat Sr. Josep Melià i Ques
del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES amb
un temps de deu minuts. Gràcies.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tothom, bon dia
a la consellera i als alts càrrecs que l’acompanyen.

La primera pregunta d’aquesta comissió d’avui és relativa
al tema sancionador de les estades turístiques. El relat de
l’actual govern era o és, que a la passada legislatura la
realització d’estades turístiques que no tenguessin títol
habilitant o que no poguessin tenir obtenir el títol habilitant,
diguem-ho així, en plurifamiliars especialment, era una
activitat prohibida, però el relat consisteix en dir que el govern
anterior no els perseguia, que feia els ulls grossos, que era una
prohibició teòrica, però que la pràctica era laissez faire,
laissez passer. Això és el relat que se’ns ha repetit
moltíssimes vegades.

Bé, ara fa bastants de mesos que hi ha una nova regulació
del lloguer turístic, fa tres anys que hi ha un govern diferent,
un govern diferent del de la legislatura passada i, per tant, a
nosaltres ens interessa saber quants d’expedients sancionadors
s’han obert per fer estades turístiques. Perquè clar, si un mira
els números de documents públics, com per exemple,
l’aprovació inicial de la zonificació que ha fet e l Consell
Insular de Mallorca i veu que parlen de 80.000 places
irregulars, hi ha 80.000 possibilitats de fer 80.000 expedients
sancionadors, no? Ja sé  que no són per a places, són per a

titulars, evidentment, és una exageració, no s’excitin, és una
exageració evidentment. Va per titulars i no per places, ho sé
perfectament.

Però vol dir que teòricament hi ha detectades moltes
activitats que podrien ser subjectes a un expedient
sancionador. Per premsa assistim que en els grans portals no
se’ls posa multa, perquè també des de la conselleria, almanco
així es reflecteix a la premsa, pareix que ja s’han posat unes
multes. També ens agradaria que s’aclarís aquest concepte,
perquè entenem que allò que s’ha fet és obrir uns expedients
sancionadors, no s’ha imposat cap multa, ni a aquests grans
portals, respecte dels quals amb gran repercussió mediàtica
s’ha anunciat per part de la conselleria una actuació
sancionadora.

Per tant, li demanam quants d’expedients sancionadors han
obert des de l’inici de legislatura fins a la llei aprovada l’estiu
passat? Quants d’expedients sancionadors han obert des de
l’estiu passat amb la nova llei fins a data d’avui? I li demanam,
a aquests grans portals els hem posat sancions o els hem
iniciat uns expedients sancionadors?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Li contesta la vicepresidenta i
consellera d’Innovació, Recerca i Turisme, per un temps de
deu minuts. Gràcies.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tothom,
senyores i senyors diputats i públic present aquí a la sala. Bon
dia, Sr. Melià.

Per començar, li  he de dir que si ara estam en millors
condicions per poder sancionar, per poder obrir expedients,
per poder incoar expedients, és perquè hi ha una llei que així
ho pot garantir. Hi ha una llei que, a més de regular i posar
ordre en allò que són les estades turístiques en habitatges, hi
ha a més a més una llei que el que preveu són unes sancions
per a aquella gent que no les compleixi. I gràcies a això,
després es poden posar aquestes multes que ara li explicaré
amb un símil bastant senzill.

Quant a dades d’expedients sancionadors, el que hem fet és
l’any 2015 per allotjament il·legal n’hem posat 49; el 2016,
110; i e l 2017, 73. Arran de la nova llei hem fet una sèrie
d’actuacions, la campanya d’agost de 2017 que va estar
referida a les immobiliàries, va donar el resultat de 14
expedients incoats a comercialitzadores per un valor de
257.000 euros.

D’1 de gener a 31 de desembre de 2017 hi va haver 448
denúncies presentades. Les denúncies, si ens regim per la nova
llei, ja dins la llei, d’1 d’agost a 31 de desembre d’aquest 2017
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hi va haver 235 denúncies, 231 a plurifamiliars, 4 a
unifamiliars. 

I no podem oblidar aquests 3 expedients oberts a les
plataformes Airbnb, TripAdvisor i HomeAway, perquè la llei
el que preveu és que les plataformes, la comercialització
pugui ser multada en el cas que facin oferta il·legal. Perquè
allò que ens preocupa a aquest govern és que el turisme sigui
de qualitat i s’ajusti a una llei, una llei que posa ordre i que
garanteix aquesta qualitat. No tot es pot llogar, no tot es pot
comercialitzar i tenim una llei que preveu unes normes per
allò que es pot comercialitzar i, si no es compleixen aquestes
normes, unes sancions previstes.

I vostè em parla, ja ho va fer a l’anterior compareixença
que vaig fer en aquesta mateixa Comissió de Turisme, si hem
posat les multes o no hem posat les multes. Vostè, Sr. Melià,
quan aparca malament el cotxe li posen una multa, no és ver?
La pot pagar immediatament o pot al·legar, no és ver? Idò això
mateix passa. A aquestes plataformes els hem obert un
expedient, tenen un termini d’al·legació perquè així ho preveu
la llei, s’hauran de valorar aquestes al·legacions i després es
passarà a fer el cobrament o la sanció en concret. Això és el
que hem fet, si li vol dir en llenguatge col·loquial, els hem
multades o els hem obert un expedient sancionador, ho podem
dir així com trobem. 

Però el que tenim clar és que nosaltres hem regulat aquest
tipus de comercialització, hem regulat aquest tipus d’estades
turístiques. Tenim una llei que preveu unes sancions per a
aquelles persones que no compleixin amb la llei i també hem
de dir que a partir d’aquests expedients que s’han obert a les
plataformes, també hem vist que hi ha hagut un efecte
dissuasori, el Govern no té un afany recaptador, té un afany
perquè tot estigui regulat i el turisme que s’ofereix, l’oferta
que tenim en aquestes illes s’ajusti a uns paràmetres de
qualitat. Per tant, aquell que no compleix tendrà una sanció i
aquelles plataformes que volen complir, s’ajusten a la llei.

Això és tot. Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, vicepresidenta. Passam al torn de rèplica.
Intervé el Sr. Melià, per un temps de cinc minuts. Gràcies.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies. A mi m’agradaria que contestés les meves
preguntes, quantes multes han posat? Cap, pel que deduesc,
cap. Quants d’expedients han obert? Pel que m’ha dit, tres.
Això és el que jo deduesc, però m’agradaria que m’ho digués
amb claredat perquè, clar, vostè  em parla de denúncies, les
denúncies no inicien cap expedient sancionador. Per tant, he
de deduir, però m’agradaria que ho digués i que tengués la
valentia i la transparència de dir, no hem obert... hem obert
tres expedients sancionadors a tres plataformes, això hem fet,
perquè és el que jo deduesc de les seves paraules, però vostè
no ho diu, vostè em parla de denúncies, 235 denúncies... bé, a
què esperen a obrir els expedients? Si d’aquestes denúncies es

dedueix que hi ha infraccions, què esperen per obrir els
expedients corresponents?, que és el que els pertoca perquè
això és un deure legal, no és una voluntat política, és el que...
el que té obligació de fer, en teoria.

És clar, el seu relat era aquest, que l’altre... que el govern
anterior no feia res, molt bé, el govern anterior no feia res en
matèria d’inspecció, control i sanció, aquest és el seu relat, el
seu relat diu que fins a la seva nova llei vostès, diguem, la
regulació no els permetia obrar amb la contundència que
vostès volien, molt bé, ara tenen la llei, fa molts de mesos que
tenen la llei, per tant, ara, en teoria, seguint el seu fil
argumental haurien d’haver actuat amb aquesta contundència
que reclamen. 

Per tant, jo li deman, on és aquesta contundència?, quants
d’expedients han obert?, quantes sancions han imposat?, això
li deman i vostè em parla que han obert tres expedients. Vostè
em pot parlar col·loquialment, però vostè és consellera i jo
som diputat i se’ns demana un cert rigor i a vostè  li pot
semblar de poca rellevància aquest rigor, però crec que ens
pertoca ser seriosos i respectar els drets dels ciutadans si hi
ha un dret constitucional que es diu presumpció d’innocència
que quan s’inicia un expedient sancionador no se m’ha multat,
no se m’ha imposat una sanció, no som un infractor fins que
no se m’ha posat la sanció. A vostè li pot semblar poc
important això, però, bé, a mi, tal vegada per deformació
professional, em sembla que és important respectar les
formes i respectar els drets dels ciutadans. En general em
sembla que això és important, tal vegada vostè troba que no.

Per tant, a mi m’agradaria que em digués quants
d’expedients sancionadors han obert?, quantes multes han
posat amb la seva magnífica llei que els permetia la
contundència i perseguir això que estava desbocat i que estava
incontrolat i que l’anterior govern s’havia rentat les mans,
digui-m’ho amb nombres i amb claredat perquè jo l’únic que
deduesc és que n'0han obert tres i que no han posat cap multa
encara, això és el que deduesc, m’ho pot confirmar?

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Ara, en el torn de contrarèplica,
intervé la vicepresidenta i consellera d’Innovació, Recerca i
Turisme, per un temps de cinc minuts.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Melià, li  he fet una
traducció  en llenguatge col·loquial, però li he parlat en
llenguatge culte, com no hi ha una altra manera. De totes
maneres, vull remarcar que veig una certa obsessió en quantes
multes, quantes multes, la llei va més enllà de quantes multes.
Ens hem compromès i li donaré les dades, de totes maneres,
menysprear tres expedients sancionadors a tres grans
plataformes que aglutinen milers d’habitatges crec que és una
manera de llevar-li ferro a l’assumpte absolutament
desproporcionada. No són tres persones individuals, són tres
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grans plataformes que ofereixen milers d’habitatges. No crec
que se li hagi de llevar ferro d’aquesta manera. De fet, fins i
tot aquests tres expedients han tengut un efecte dissuasiu en
altres plataformes que immediatament s’han posat en contacte
per com s’ha de complir la llei, en quins termes, com s’ha de
fer, etc. Sí, hi ha plataformes que estan disposades a complir
la llei perquè volen estar en aquest negoci ajustant-se a uns
paràmetres. 

Des del nostre autogovern, de la nostra assumpció de
competències hem elaborat una lle i que el que fa és posar
ordre a una oferta turística que duia un creixement que no
s’ajustava a uns paràmetres, que duia un camí de créixer
il·limitadament i vostè sap que el nostre autogovern allò que
vol és un turisme de qualitat amb un creixement sostenible,
sostenible, que vostè no el comparteix?, jo ho entenc
perfectament, però aquest és el nostre camí, aquest és el
nostre camí, nosaltres som aquí aplicant les nostres pautes, els
nostres acords i tirant endavant amb una llei que allò que
preveu és això, és apostar per un turisme que no es basa en la
quantitat, es basa en la qualitat, es basa a complir unes normes,
es basa a ajustar-se a uns paràmetres i tenim una llei que així
ho propicia. És així. 

Xifres des de la llei. Multes a allotjament, 183 a
immobiliàries que les ha obviades, no són tres expedients
sancionadors, en tot cas serien 17 d’allò que li he dit en
primera paraula, a immobiliàries són 14 i a les plataformes 3.
Si necessita més informació estam oberts a donar-n'hi.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, vicepresidenta. 

2) Pregunta RGE núm. 695/18, presentada per l'Hble.
Diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari
El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a
estades turístiques (II).

Passam a la segona pregunta, RGE núm. 695/18, relativa a
estades turístiques.

Intervé el diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS,
el seu autor, per un temps de deu minuts.

Gràcies.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies. El nostre grup parlamentari vol un model
sostenible, el que no vol és un model hipòcrita i basat només
en la retòrica. Per tant, si vostès presumeixen d’una actuació
volem que hi hagi coherència i que més enllà de bravejar i més
enllà de parlar i més enllà de les paraules hi hagi fets, perquè
els governs es caracteritzen pels seus fets no només pels seus
discursos, i aquest és el problema que vostès tenen i això és
el que nosaltres els retraiem. 

Nosaltres estam totalment d’acord que hi hagi un turisme
de qualitat, però com s’aconsegueix aquest turisme de
qualitat? Aquesta pregunta va d’això perquè, clar, vostès a
vegades ens parlen de decreixement, vostès diuen que hi ha
una oferta incontrolada i vostès, en teoria, bravegen d’haver
posat ordre. Per tant, si han posat ordre i han incrementat les
sancions en matèria de lloguers turístics i han aconseguit
aquest efecte dissuasiu, que vostè ha esmentat en el dia d’avui
ja tres o quatre vegades, se suposa que s’hauran reduït els
turistes perquè, clar, si nosaltres resulta que els estudis diuen
que el lloguer turístic suposa entre un 20 i un 30% dels
turistes que arriben a les Illes Balears, bé, o un 15% perquè
els estudis són poc fiables en aquest aspecte, m’és igual, un
número, 20% aproximadament, no entrarem en la discussió
concreta d’aquesta xifra, però aproximadament un 20%, si
resulta que ha fet un efecte dissuasiu, que han posat ordre, que
s’han reduït els lloguers turístics, se suposa que s’ha reduït
l’arribada de turistes perquè hem reduït la capacitat
d’allotjament. 

Per tant, jo li  deman, atesa aquesta teoria que vostès
segueixen i que vostès expliquen retòricament, i nosaltres
volem posar de manifest que la realitat no té res a veure amb
allò que vostès diuen, el que li demanam és, s’ha reduït el
nombre de turistes arribats a Balears la darrera part de la
temporada 2017 gràcies a la seva normativa nova, tan
fantàstica?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Li contesta la vicepresidenta i
consellera d’Innovació, Recerca i Turisme, per un temps de
deu minuts.

Gràcies.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Vostè em diu que em parla
de qualitat, però de fet només em parla de quantitat perquè
només em parla de nombres, nombres i  places i nombres i
places, no em parla de qualitat. Jo sí que n'hi parlaré de totes
maneres.

És més o menys un 25% allò que es calcula que és el
lloguer turístic, són devers 300.000 places d’allotjaments a
establiments hotelers i d’altres tipologies i unes 90.000 de
lloguer. 

Vull explicar-li que el nombre de visitants... de to tes
maneres vostè quan em parla de temporada supòs que em parla
de temporada alta, no és veritat?, segons la pregunta, que jo
m’ajust al rigor de la pregunta que diu, en la temporada, en la
darrera part de la temporada 2017. Li parlaré de les dades
totals de 2017, són 16.332.782 visitants, que és un 6,26%
més que el 2016. Vull recordar que la llei està vigent des de
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dia 1 d’agost de 2017. Si la temporada calculam que acaba... la
temporada així com l’enteníem abans, acabava a mitjan
setembre -seria una llei supersònica, no és vera?, més o
manco-, per vaja, s’ha de dir que és vera, fins i tot els mesos
de setembre i octubre hem augmentat en turistes: un 6% el
setembre, un 3% l’octubre. 

Ara, jo aquest raonament el don a la nostra estratègia de
promoció, en què no s’inverteix ni un sol euro en turisme de
temporada alta, de sol i platja; aquest govern no ha fet
promoció turística per a la temporada alta, però sí respon a
l’estratègia que tots coneixeu, que és el Better in winter, una
estratègia que el que vol és promoure els encants de les
nostres illes per ser visitades en aquestes temporades de
tardor, d’hivern i de primavera, i les xifres avalen que aquesta
estratègia funciona, una estratègia, a més a més, que permet la
millora de les condicions de treball dels treballadors i les
treballadores, perquè permet allargar la temporada; més mesos
amb establiments turístics oberts signifiquen més mesos de
contractes de treball.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, vicepresidenta. En el torn de rèplica
intervé el Sr. Melià, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies. El nostre grup parlamentari està a favor de
la desestacionalització; no així alguns dels seus suports
parlamentaris, que en aquesta cambra s’han posicionat en
contra de la desestacionalització. No és el nostre cas,
nosaltres estam molt contents que la temporada s’allargui,
molt contents, i ens pareix molt bé que es facin esforços de
promoció perquè la temporada s’allargui, no ho discutim.
Trobam absolutament incoherent que els governs d’esquerres,
en aquest cas el consell insular via zonificació, prioritzin la
modalitat 60 dies de la seva fantàstica llei perquè resulta que
és la modalitat que més estacionalitza i que suposa una mesura
clara d’estacionalitat. No pensam que la introducció d’aquesta
modalitat de 60 dies i la seva priorització a la zonificació sigui
el camí adequat per a la qualitat -vostè vol que li parli de
qualitat- no és el camí adequat per a la qualitat, ni és el camí
adequat per avançar en desestacionalització. 

Però bé, jo li he fet unes preguntes concretes, perquè, clar,
vostè em pot dir que no li parl de cotxes de lloguer; no, no li
parl de cotxes de lloguer, li parl del que li he demanat en
aquest cas concret, i jo li demanava sobre si la seva llei, amb
multes i amb molta més capacitat per reprimir la il·legalitat,
donava fruits, i vostè em pot dir el que vulgui del Better in
winter i no sé què, però el mes d’agost i el mes de setembre
són mesos típicament de sol i platja, típicament de sol i platja.
Els turistes del mes d’agost, del mes de setembre i del mes
d’octubre vénen sobretot pel sol i la platja, això crec que és
bastant indiscutible. Per tant si vostè em diu que després que
s’aprovi la llei i després de bravejar de l’efecte dissuasiu
resulta que vénen més turistes i tots sabem que els hotels

estan plens, jo no m’explic on s’allotgen aquests turistes,
perquè, clar, si no ho fan al lloguer turístic perquè vostès han
eliminat la il·legalitat i no ho poden fer als hotels perquè estan
plens, on van? És un gran misteri, eh? Per tant a mi el que em
queda clar és que aquesta llei, almanco el temps recorregut de
la temporada 2017 durant la seva vigència, no ha tengut cap
efecte en reducció  de turistes i en aquesta saturació que
vostès veuen pertot i que vinculen al lloguer turístic.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. En el torn de contrarèplica
intervé la vicepresidenta i consellera d’Innovació, Recerca i
Turisme, per un temps de cinc minuts.

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

Qui parla de saturació en tot cas deu ser vostè, Sr. Melià;
no posin en boca meva coses que no han sortit. Sí que hem dit
moltes vegades és que aquestes illes el que no poden fer és
créixer il·limitadament. No només ho hem dit nosaltres, és
una demanda popular, al carrer; tothom ha arribat a aquesta
conclusió, que no podem créixer il·limitadament; no podem
créixer il·limitadament en les diverses ofertes que tenim. Per
això s’havia d’establir una regulació, una regulació que el que
fa és posar ordre, ja li ho he explicat; el que fa és donar eines
per reduir aquesta oferta irregular de places, i no créixer
il·limitadament. També dins la mateixa llei hi ha per primera
vegada l’establiment del sostre de places, establert de quina
manera?, per una banda tenint en compte les places legalment
vigents en aquests moments i, per una altra, la borsa de places,
i aquest és el sostre efectiu de places turístiques.

Dins la mateixa llei hem eliminat totes les excepcions que
hi havia abans per créixer de manera il·limitada en nombre de
places; la final l’elevat nombre d’excepcions el que propiciava
és que es pogués fer un creixement de places de manera
excepcionada; llevant aquestes excepcions el que hem
promogut és que una vegada es donin de baixa places que
havien crescut sense haver estat adquirides amb una borsa o
que s’havien donat d’alta a través d’excepcions, una vegada es
donin de baixa no podran tornar a la borsa. Això es referirà a
un decreixement efectiu de les places. De totes maneres ja li
ho he explicat moltes vegades; aquesta és la nostra aposta,
aquesta és la nostra estratègia. 

I vostè m’ha parlat dels 60 dies, i dels consells. Vostè té
representants en el consell per establir  el diàleg i les
preguntes i les mocions que vulguin a través del seu partit en
el consell, almanco el de Mallorca, que és el que ha duit a
terme aquesta zonificació. I després els 60 dies no signifiquen
immediatament que siguin en temporada alta; aquests 60 dies
els ha d’establir en tot cas el PIAT, que està en mans dels
consells. Jo li hem dit per activa i per passiva que el Govern
no entrarà ni en ordenació del territori ni en temes urbanístics;
respecta les competències de qui són, les competències són
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dels consells, i per tant és allà on s’haurà d’establir quins
mesos pertoca i com s’haurà d’ordenar.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, vicepresidenta i consellera d’Innovació.

3) Pregunta RGE núm. 696/18, presentada per l'Hble.
Diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari
El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a
estades turístiques (III).

Passam, idò, a la pregunta RGE núm. 696/18, relativa a
estades turístiques.

Intervé el diputat Sr. Josep Miquel Melià i Ques, del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES, per un temps
de deu minuts. Gràcies.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, presidenta. No he entès això que vostè no
parla de saturació, i després ens diu que han establert una regla
de baixes de places per anar cap al decreixement. Si no parla
de saturació de què parla?, de què estam parlant quan vostè em
diu això? Home, és que no he entès l’argumentació. A vostès
els preocupa la saturació, a nosaltres ens preocupa la
saturació; no passa absolutament res. Hem estat d’acord que
a eliminar les excepcions a l’intercanvi perquè ens preocupa
la saturació. Vull dir que no he entès aquesta argumentació que
vostè no parla de saturació. Bé, els mesos de temporada alta
és evident que tenim un problema de saturació, i nosaltres hem
proposat mesures en relació amb aquest tema, però bé... 

I estam absolutament d’acord en el fet que no podem
créixer il·limitadament. La nostra voluntat no és créixer
il·limitadament, la nostra voluntat és fer aflorar l’oferta
existent d’uns turistes que ja són aquí i  que ja vénen, i que
vostès han decidit tapar-se els ulls i dir que no vénen i que no
existeixen, però nosaltres evidentment és on discrepam
absolutament de la postura del Govern perquè, clar, aquesta
regulació tan fantàstica que vostès han fet ha resultat que no té
efectes, perquè vostè em parla de decreixement, però les
xifres diuen que han crescut un 6%, m’ho acaba de dir. Molt
malament devem fer les coses quan el seu objectiu és un i la
realitat és una altra totalment diferent; s’ho haurien de fer
mirar, els hauria de preocupar, no?; que està succeint aquí?

Per tant nosaltres pensam que el lloguer turístic  és una
oferta més de les ofertes turístiques que existeixen a les Illes
Balears, i que com totes les ofertes turístiques, també les
hoteleres, també d’altres tipus, té avantatges i inconvenients,
però, és clar, a nosaltres no ens va bé aquest discurs que es fa
de vegades que tota la culpa és del lloguer turístic, tots els
mals vénen del lloguer turístic, la saturació del lloguer
turístic, bé, deuen saturar tots, els residents, els turistes
hotelers, els turistes de lloguer turístic, tothom deu saturar,
però és clar, nosaltres ens trobam que hi ha declaracions d’alts

responsables, en aquest cas d’un ministre que a la Fira de
Madrid va, diguem, vincular la saturació turística amb el
lloguer turístic i nosaltres li demanam: considera que és el
lloguer turístic l’únic responsable de la saturació turística?

LA SRA. PRESIDENTA:

Ja està, Sr. Melià?

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ah!, d’acord, gràcies. Moltes gràcies, Sr. Melià. Li
contesta la vicepresidenta i consellera d’Innovació, Recerca
i Turisme, per un temps de deu minuts.

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

Li’n faria referència perquè em fa molta de gràcia que qui
tot el dia està parlant de saturació i de tota la saturació són
aquells que en teoria..., són aquells partits que
s’autoconsideren els grans defensors del turisme i després
se’n va el Sr. Nadal, el ministre, i a Fitur tira aquesta bomba i
queda tan tranquil. I també hem de recordar que ser el primer
que va encunyar el terme turismofòbia, ell, el Sr. Nadal, però
vaja, tampoc no l’he de convèncer de les capacitats o de... o de
la iniciativa que té aquest senyor ministre.

Li ho explicaré. Em demana: vostè creu que això que diu
el ministre és cert? Jo li diré que el lloguer turístic és una
nova manera de viatjar. Això ho tenim tots clar. A més a més,
no és un tema que només afecti aquestes illes, sinó que és una
qüestió viscuda a nivell global. 

Hem de dir que també la incursió de les noves tecnologies
dins la manera de planificar les vacances de la ciutadania ha fet
entrar aquesta nova modalitat que tampoc no és inventada ara,
també hem de recordar que és vigent en les nostres illes des
de l’any 1986.

El que passa, i de fet també diria que el lloguer turístic no
és responsable únic de la saturació, eh? El que sí que tenim en
les nostres illes, i vostè ho sap, és que tenim certs pics com
és a l’estiu en què hi ha un gran nombre de turistes, venguin als
establiments que vinguin, es desplacin com es desplacin i
hagin comprat el paquet com l’hagin comprat, hagin organitzat
les vacances per la seva manera o hagin comprat un paquet
organitzat.

El que sí que creim fermament i per això hem posat cartes
a l’assumpte i per això ens hem responsabilitzat , el que sí que
crea saturació turística és la política turística desreguladora i
descontrolada. És ficar el cap davall l’ala i fer com si no
passàs res.
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Nosaltres hem pres cartes a l’assumpte, nosaltres hem duit
a terme una llei i hem volgut regular aquesta forma d’activitat
turística i l’hem regulada per tal d’eliminar tot el que és oferta
il·legal amb unes eines, primer i principal posant unes normes,
qui compleix aquestes normes podrà dur a terme la seva
activitat, qui no compleix aquestes normes hi ha una llei que
dóna capacitat sancionadora per tal d’aturar-ho.

Tots sabem que el vessant del lloguer turístic té unes
implicacions a nivell turístic, però també té unes implicacions
a nivell de l’habitatge i tenint en compte aquests pros i aquests
contres, com vostè ha dit, vàrem establir aquesta llei.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, vicepresidenta i consellera d’Innovació. En
torn de rèplica té la paraula el Sr. Melià, per un temps de cinc
minuts.

Gràcies.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, presidenta. Bé, estic content que almanco
estiguem d’acord que no és el lloguer turístic l’únic element
de saturació de les Illes Balears. Sembla que en això sí que
estam d’acord, miri, està bé.

No és una nova manera de viatjar. No és una nova..., és més
vell que anar a peu, com diria aquell. Fa molts d’anys que es fa
lloguer turístic a les Balears, molts. Fa més de cinquanta anys,
des que fa començar el turisme que es fa lloguer turístic, que
s’han llogat cases a turistes, pisos a turistes... És veritat que
amb molta més intensitat ara, no li ho negaré, jo, les coses
com són, però no diguem que és una nova manera de viatjar
perquè no és una nova manera de viatjar. És una manera de
viatjar que les noves tecnologies han accelerat, diguem-ho
així.

És clar, on discrepam absolutament és que vostè diu que la
seva voluntat és eliminar l’oferta il·legal i la nostra voluntat és
fer aflorar l’oferta i donar-li una possibilitat de regularització.
Això és una diferència substancial entre el que vostès
plantegen i el que nosaltres plantejam. Però bé, si vostès tenen
aquest objectiu, que nosaltres no compartim, però bé, vostès
diuen: tenim l’objectiu d’eliminar l’oferta il·legal, i jo li he
dit: idò si vostès tenen aquest objectiu van molt malament
perquè resulta que no estan reduint els turistes, s’estan
incrementant els turistes, perquè resulta que en la seva
fantàstica llei hi ha al voltant de 80.000 places -80.000- i em
diu que han obert ..., que han posat 120 sancions. Això, el
percentatge és baixíssim. Si de 80.000 que aparquen
malament, només en multassin 100, els carrers serien un caos
absolut, eh? 

Per tant, (...), ja li dic, exager i són places i no són titulars,
però m’és igual si de titulars, si el dividim per tres, parlam de

30.000?, 100 sobre 30.000 és un percentatge absolutament
ínfim.

Per tant, vostès no estan avançant en el seu objectiu.
Vostès tenen un objectiu teòric, però en la pràctica no
avancen. En la pràctica estan venint més turistes, hi ha més
lloguer turístic... i aquesta és la realitat i vostès el que fan, per
molt que em digui “nosaltres hem pres cartes en l’assumpte”,
no, vostès han fet una llei que no serveix per a res i que no
resol cap problema i aquesta és la qüestió i diuen que han pres
cartes en l’assumpte però no han solucionat el problema. El
problema continua allà, enquistat, la bola de neu es va fent gran
i vostès fan passes burocràtiques, zonificacions, no sé què,
però al final, solució, cap.

I li diré allò dels seixanta dies, que abans se m’ha oblidat
dir-li-ho, vostès tenen capacitat d’iniciativa legislativa. Si
vostès troben que l’opció  de 60 dies és una opció que
estacionalitza o que té un risc clar d’estacionalització per
ventura estaria molt bé que tramitassin una modificació legal
per garantir que els 60 dies..., com a mínim, per garantir que
els 60 dies no es donen en temporada alta.

Gràcies, presidenta, he acabat.

LA SRA. PRESIDENTA:

 Moltes gràcies, Sr. Melià. Ara passam al torn de
contrarèplica, intervé la vicepresidenta i consellera
d’Innovació, per un temps de cinc minuts.

Gràcies.

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

Feim voltes allà mateix, perquè realment les preguntes
anaven allà mateix i li tornaré repetir. És clar, vostè reitera,
repeteix i continua dient que aquesta llei no serveix per res
perquè vostè defensa una única opció, que és fer aflorar tot el
que existeix i fer aflorar tot el que existeix no és vàlid per a
nosaltres. 

No és vàlid, perquè si nosaltres -com li he dit al principi-
apostam per un turisme de qualitat tot allò que existeix s’ha
d’ajustar a uns paràmetres de qualitat i així podrà aflorar. Tota
aquella oferta que s’ajusti a aquests paràmetres que hem
establert per llei, que són claríssims i que van a establir uns
paràmetres de qualitat podran aflorar.

Ara, és veritat, aquesta llei no respon als seus interessos?,
és així, respon a uns altres interessos.  

Aquesta llei està basada en dues qüestions, en dues
qüestions bàsiques: per una banda, donar suport, donar suport
legal a una activitat econòmica que és evident que té lloc en
les nostres illes, no hem amagat el cap davall l’ala, com va fer
el govern del Partit Popular, hem posat damunt la llei la
possibilitat de fer lloguer turístic en plurifamiliars, cosa que
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no era possible amb l’anterior govern. Hem posat uns
paràmetres de qualitat i hi ha una possibilitat sancionadora per
a aquell que no compleixi.

Per una altra banda hem tengut en compte la situació de
necessitat d’habitatge que pateixen les nostres illes i amb
aquest equilibri hem elaborat una llei. Aquesta és la nostra llei,
és aquesta llei que s’ajusta a uns acords que vàrem signar les
forces d’esquerres, s’ajusta a uns programes electorals que
dúiem a terme i pels quals ens varen presentar a unes
eleccions i tiram endavant amb aquesta llei. Una llei que per
altra banda des de diverses comunitats de l’Estat ens han
demanat, s’han posat en contacte amb nosaltres perquè veuen
que és una llei sòlida jurídicament i que dóna resposta a
aquestes necessitats i que volen valorar. 

Aquesta és la nostra llei, aquesta és la nostra aposta, el
turisme de qualitat, no tot val, no qualsevol cosa, és pròpia,
s’ajusta a aquella voluntat nostra d’un turisme respectuós amb
el medi, respectuós amb la nostra cultura, respectuós
socialment i respectuós econòmicament. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, vicepresidenta i consellera d’Innovació.

4) Pregunta RGE núm. 697/18, presentada per l'Hble.
Diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari
El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a
estades turístiques (IV).

Passam finalment a la pregunta RGE núm. 697/18, relativa
a estades turístiques, on intervé el diputat Sr. Josep Miquel
Melià i Ques del Grup Parlamentari Pi PROPOSTA PER LES
ILLES, per un temps de deu minuts.

Gràcies.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament, no és la
meva llei, és la seva llei, lògicament. Ara no defens els meus
interessos, defens uns interessos de moltíssima gent a les
Illes Balears, no defens els meus perquè jo no tenc cap interès
en això.

Vostès no estan fent una llei amb paràmetres de qualitat,
vostès no faran aflorar l’oferta de qualitat, no la faran aflorar,
pel simple fet que no hi ha places. Només per aquest fet, no la
faran aflorar, perquè per molta qualitat que jo tengui, si no hi
ha places no faré aflorar aquesta oferta. I a nosaltres
evidentment ens pareix que el que haurien d’haver fet,
efectivament, nosaltres el que volíem és que haguessin fet
aflorar l’oferta de qualitat, evidentment que hi havia una part
d’oferta que havia de quedar fora perquè no complia uns
estàndards de qualitat. Ara bé, vostès el que faran és deixar
fora la immensa majoria de l’oferta, de qualitat o no qualitat,
la immensa majoria la deixaran fora, la deixaran sense suport

legal. I vostè em diu; no, és que nosaltres hem fet una llei per
donar suport legal a una activitat econòmica. Però si els agents
que estan fent, exercint i són operadors d’aquesta activitat
econòmica, tots estan en contra de la seva llei. No senten
aquest suport, no se senten identificats, no els serveix la seva
norma. 

Això no els fa reflexionar? És que clar, els operadors estan
en contra de la seva llei, els resultats numèrics que hem
comentat no valen la seva llei. Em diu, necessitat d’habitatge,
molt bé, vostès han dictat una llei, fa devers vuit mesos que
està en vigor, les necessitats d’habitatge s’han incrementant o
s’han reduït? Els preus de venda i de lloguer s’han incrementat
o s’han reduït? Vostè mateixa em diu que aquests són els
objectius, han fet la seva llei, fantàstic!, què ha passat a la
realitat?, a la realitat e l que ha passat és que els preus de
lloguer i de venda s’han incrementat, aquesta és la realitat. 

Per tant, el seu objectiu no té res a veure. La pregunta va de
manco turistes, va d’això que estam comentant, clar que sí,
però a vostè no li agrada, perquè vostè em diu que reduiran els
turistes, perquè reduiran tota l’oferta il·legal, hi ha menys
oferta, menys turistes. I, aquesta és la seva visió de les coses,
ergo hi haurà més habitatges per als residents, ergo baixaran
els preus. 

Però és que tot aquest sil·logisme no es dóna a la realitat,
els resultats no tenen res a veure. Per això jo li deman, a la
temporada 18 les previsions quines són, vendran manco
turistes o més turistes? Les previsions quines són?, que els
preus dels habitatges per als residents seran més cars o més
barats? És que resulta que els seus grans objectius dels quals
braveja i em tornarà parlar de qualitat i de qualitat, sí, estam
d’acord amb la qualitat, llevin els 60 dies si volen qualitat,
però quina és la realitat dels fets, més enllà de les bones
paraules, les bones intencions, que fins i  to t jo  li ho puc
reconèixer, més enllà d’això quin és el resultat final de tot
plegat?

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Li contesta la vicepresidenta i
consellera d’Innovació, Recerca i Turisme, per un temps deu
minuts.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. M’ha fet una contrarèplica
de la contrarèplica, o m’ha fet un suma y sigue, que es diria
antigament, un suma y sigue exactament, perquè clar em
parlava en teoria..., s’hauria d’haver ajustat, si vostè parla de
rigor, s’hauria d’ajustar a les preguntes que elabora, que parlar
de la temporada 2018.

I ara no sé per on va, vostè què vol que arribin menys
turistes o que arriben més turistes, o què? Jo li contestaré. Les
nostres previsions és que les arribades de visitants es
mantenguin, es mantengui una temporada 2018 molt per l’estil
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de com va ser la de 2017. Aquesta és la percepció que tenim
a través dels nostres diversos contactes i a través del contactes
amb els majoristes de viatges alemanys a l’ITB de Berlín. 

A la contrarèplica de la contrarèplica també m’ha dit que
no hi haurà places, no hi haurà places. Vostè sap que hi ha unes
40.000 places, això és no hi haurà places? Hi ha un 10% més
del que tenim i això és no hi haurà places? Per favor! És que
encara hi ha 40.000 places més i ens posam a pegar crits al cel
que no hi haurà places, no hi haurà places, ens enfonsam. A
més de tenir 400.000 places en total, entre establiments i
lloguer, encara en tenim un 10% més, 40.000 places a
Mallorca per créixer, i no n’hi haurà? No ho sé, això és una
percepció de la realitat, no sé quina percepció, 

I després vostè em parla de saturació o de no-saturació. Es
podria aclarir, perquè clar, ja li he dit i li ho he explicat mil
vegades, mil vegades, però vostè no em vol escoltar, no em vol
entendre, perquè no compartim la mateixa línia política, és
clar, és clar, claríssim. Però aquesta és la nostra línia política,
la nostra línia política és aquesta aposta cap un turisme, una
aposta que deixem de parlar de quantitat, deixem de créixer
il·limitadament i centrem-nos per una banda a l’allargament de
la temporada, perquè és bàsic, perquè és bàsic per a les
nostres infraestructures, perquè és bàsic per a la nostra
estructura social, perquè és bàsic per a la nostra estructura
econòmica i és bàsic per a la nostra estructura mediambiental.
Per tant, estratègia, allargament de temporada, perquè és una
manera d’evitar els pics de la temporada alta, dels pics de
l’estiu. I aquesta és la nostra aposta.

Segona aposta, el turisme de qualitat, basat en plus de
producte, basada que els turistes puguin dur-se’n una
coneixença de les nostres illes de manera especial, perquè
puguin venir a fer turisme cultural, perquè vulguin venir a fer
turisme gastronòmic, perquè puguin venir a fer turisme de
natura, perquè puguin venir a fer turisme esportiu, perquè
coneguin les nostres illes d’una manera més amable i se’n
duguin una millor experiència. Aquesta és la nostra política
turística, no és la del creixement il· limitat, i per això hem
treballat, per una banda per fixar una estratègia, per saber cap
on caminam i no ens hem mogut des del principi de la
legislatura, amb aquesta estratègia de promoció durant els
mesos d’octubre a maig, per tal d’alliberar la pressió que
puguem tenir els mesos d’estiu, perquè les nostres
infraestructures, les nostres carreteres, els nostres serveis no
donen a l’abast. I, per tant, volem que continuïn venint turistes,
però d’una manera sostenible, així com li he explicat.

Que encara havent-hi aquestes places, vostè troba que hem
arribat a un col·lapse i que no podem créixer i que no sé què...,
és la seva opció. Jo crec que duim aquesta bona estratègia i
tiram endavant amb aquestes polítiques. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Vicepresidenta i consellera d’Innovació.
Passam al torn de rèplica on intervé el Sr. Melià, per un temps
de cinc minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, presidenta. Bé, Sra. Vicepresidenta, el
primer que li diré és que si m’ajust o no a les preguntes serà
la presidenta de la Mesa qui ho dirà o no i si troba que no m’hi
he ajustat ja em cridarà l’atenció, no serà vostè , com pot
entendre.

Em demana, vostè què vol? No som jo, el que jo vull té
relativament poca importància, l’important és el que vol el
Govern de les Illes Balears i  e l que vol la Conselleria de
Turisme, això és important, és l’important, i vostès no em
queda clar què volen, no em queda clar, volen decréixer?,
volen mantenir?, volen créixer? El que fan és créixer, 6%, això
és el que fan, el seu resultat és créixer, del que bravegen és de
créixer i l’objectiu que es marquen és mantenir, pel que veig,
això és el que jo el que veig...

Bé, nosaltres, què volem? Nosaltres volem mantenir en
temporada alta i volem incrementar en temporada baixa, això
és el que nosaltres volem, efectivament, volem aprofitar les
places que tenim, clar que sí, això no vol dir créixer en
temporada alta ni vol dir créixer il·limitadament, al contrari,
vol dir ajustar-se, però és que vostès creixen!, vostè em dirà
el que voldrà, però els  seus nombres no valen les seves
paraules, i aquest és el drama. 

Volen desestacionalitzar? Prohibeixin els seixanta dies,
primera mesura que li propòs per avançar en la
desestacionalització, no hi haurà places. És que vostè em diu,
farem aflorar les places amb paràmetres de qualitat, i jo amb
això estaria d’acord, però és que després vostè em diu, és que
hi ha 43.000 places, sap què diu la consellera de Territori de
Mallorca? Que d’aquestes 43.000, places, que només són de
Mallorca, ho dic perquè no són de Menorca ni d’Eivissa, són
de Mallorca aquestes 43.000 places, diu que una part, una part
ha d’anar per a la reconversió hotelera, per als hoteleres, per
tant, no han d’anar a lloguer turístic, una part, petita, però una
part hi ha d’anar. Per tant, si resulta que tenim 90.000, 80.000,
90.000 places que vostès mateixos reconeixen irregulars, no,
és que són els estudis que s’han fet públics, i no tenim ni
40.000, no estam creixent, són turistes que ja vénen, no són
noves estades, són estades que ja es realitzen, no creixem.
Clar, aquest és un concepte molt important, quan vostè em diu,
vostès volen créixer?, no, nosaltres volem que aflorin aquestes
estades turístiques que ja es realitzen, no són nous turistes, no
saturaran més les nostres depuradores, no generaran més
consum d’aigua, aquest consum d’aigua i aquestes depuradores
ja hi són, ja tenen aquesta pressió si ho volem dir d’aquesta
manera. 

Però al final vostès si el que volen, que -ja dic- no té res a
veure allò que aconsegueixen amb allò que diuen que volen,
però si el que volen és reduir, com així les previsions de 2018
no són de reducció? Si vostès el que volen és eliminar tota
l’oferta il·legal, com així les previsions de 2018, una vegada
tenen la seva fantàstica llei, no són reduir? Si aquests són els
seus objectius, com així és que no els assoleixen? No li
planteja cap dubte que no assoleixin cap dels seus objectius
dels quals bravegen i la realitat vagi per una altra banda? No,
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dirà que jo continuo defensant no sé què. No, jo defens
sostenibilitat, defens no créixer, defens fer aflorar el que
tenim i vostès volen negar l’aflorament del que tenim sempre
que compleixin uns criteris de qualitat. Aquesta és la
diferència, que vostès al final fan el mateix que el govern
anterior, que és tapar-se els ulls davant del problema que
tenim, davant del repte que tenim amb el lloguer turístic.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. En el torn de contrarèplica intervé la
vicepresidenta i consellera d’Innovació, per un temps de cinc
minuts.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Vostè també s’hauria
d’aclarir perquè si em diu que s’ha de mantenir l’estiu i ha
d’augmentar l’hivern això vol dir que volem créixer, no és
veritat? Perquè, clar, al final, no ho sé, també ha dit créixer i
no créixer, amunt i avall i treure les places i... no sé si s’ha
arribat a aclarir, però vaja. 

Jo li he explicat clarament la nostra aposta, és claríssima,
la nostra aposta és allargar la temporada, reduir els pics de
l’estiu i poder allargar la temporada, poder gaudir ... que els
turistes puguin gaudir d’aquestes illes durant més mesos, no
en una concentració de tres mesos com seria la temporada
alta, pura i dura. I així, així, per això treballam, per això feim
estratègia, per això feim... cap a aquesta línia feim la
promoció turístic i els resultats ens avalen, perquè vostè em
parla molt de xifres, els resultats ens avalen en l’allargament
de temporada. Sí, gener i febrer augment d’un 4% de turistes,
gener i febrer augment d’un 4% de turistes, un mes de
novembre, el mes de novembre, augment d’un 12% de turistes,
però el que és molt més important és l’augment per despesa,
despesa de turistes, vénen turistes de més qualitat perquè si hi
ha un 12% de creixement el mes de novembre hi ha un 24%
d’augment de la despesa per turista. Això és l’important, un
turisme de qualitat, un turisme que ve a gaudir d’aquestes illes
d’una altra manera, d’una altra manera.

Una qüestió, vostè m’ha continuat parlant del consell, jo
l'he convidat que avui mateix hi ha plenari en el consell, allà
mateix és un bon punt perquè cada institució té  les seves
competències, absolutament respectades per aquest govern, i
cap aquí hem d’anar. 

Ja li he explicat diverses vegades, vostè està entestat que
nosaltres no servim per a res, que no hem duit bé una bona
política. Aquí hem establert les nostres pautes, li torn a
repetir, les aplicam, l’estratègia Better in winter funciona
perquè les xifres així ho avalen i cap aquí continuarem amb
una llei que estableix uns paràmetres, uns paràmetres que
s’han de complir perquè no tot val, s’han de complir uns
paràmetres de qualitat. Aquella oferta que no compleixi amb

aquests paràmetres, aquella oferta que sigui il·legal serà
donada de baixa perquè tenim unes eines que és la mateixa llei
que preveu aquestes sancions, per tant, això provocarà un
decreixement clar, claríssim de les places, hem llevat, a més,
les excepcions que preveien créixer il·limitadament en
aquestes illes i cap aquí tiram la nostra política, a més de fer
una promoció basada en la qualitat a través d’un producte
diferenciat perquè els turistes se’n duguin una bona
experiència d’aquestes illes i perquè puguin tornar.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Vicepresidenta. Acabat el debat volem
agrair la seva presència com a vicepresidenta i consellera
d’Innovació, Recerca i Turisme així com també la dels seus
acompanyants.

I com que no hi ha més assumptes a tractar, s’aixeca la
sessió.

Gràcies.
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