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LA SRA. PRESIDENTA:

Si els sembla bé començarem. 

L’ordre del dia d’avui... Sí, però si no hi és què he de fer?
Demanam que en pugi un. D’acord. Idò. atès que el Sr. Jarabo
no ha vengut pregam que un diputat pugi i...

Gràcies, moltes gràcies, Enric.

També demanaria, en primer lloc, si es produeixen
substitucions.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Antoni Camps substitueix Miquel Jerez.

Compareixença RGE núm. 15326/17, sol·licitada pel
Grup Parlamentari Popular i acordada a la comissió del
dia 22 de febrer del 2018, del nou director de l’Agència
de Turisme de les Illes Balears, ATB, per tal d’informar
sobre el programa i  l es actuacions que pensa
desenvolupar durant el seu mandat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Idò ara ja sí, amb secretari i amb substitucions
aclarides, passam a debatre l’ordre del dia d’avui, que
consisteix en la Compareixença RGE núm. 15326/17,
sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular, acordada a la
Comissió de 22 de febrer de 2018, 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 el gerent de l’Agència de Turisme de les Illes
Balears, Sr. Jaume Alzamora Riera -molt bon dia-, acompanyat
de les persones següents: del Sr. Josep Moll Vicens, secretari
general de Vicepresidència i Conselleria d’Innovació, Recerca
i Turisme; del Sr. Antoni Sansó i Servera, director general de
Turisme; i de la Sra. Maria Renart i Vivó, directora adjunta de
l’Agència de Turisme de les Illes Balears.

Benvinguts, aprofit per donar-los la benvinguda en nom de
tota la mesa.

Començam, idò, i té la paraula el gerent de l’Agència de
Turisme de les Illes Balears, el Sr. Jaume Alzamora, per tal de
fer l’exposició. sense limitació de temps.

EL SR. GERENT DE L’AGÈNCIA DE TURISME DE LES
ILLES BALEARS (Jaume Alzamora i Riera):

Gràcies, presidenta. Diputats, diputades, avui a la fi feim la
compareixença, després d’un parell de vegades que ha estat
ajornada, i per tant ja fa bastant de temps que havia començat
jo aquesta tasca.

Dia 10 de novembre de 2017 el Consell de Direcció de
l’ATB va ser informat de la resolució de dia 3 de novembre de

2017 per la qual vaig ser nomenat director gerent de l’ATB.
Dia 14 va ser signat el contracte d’alta direcció amb el qual
iniciava la relació laboral amb l’Agència de Turisme de les
Illes Balears. Després de conèixer els departaments i d’haver
rebut l’encàrrec d’iniciar la gestió el més aviat possible vaig
procedir a la redacció del Pla anual de 2018 basat en el
pressupost aprovat per a aquell mateix any. 

És cert que el 2018 l’Agència de Turisme de les Illes
Balears està vivint una de les transformacions més importants
dels darrers anys perquè ha traspassat una de les seves
competències, la probablement més coneguda, que és la de
promoció turística. Aquesta transferència de competències i
tot el que suposarà ha de ser pres per l’ATB com una
oportunitat. La redacció d’un nou decret que la reestructuri ha
de ser aprofitada per redefinir les funcions, potenciar les ja
existents i l’assumpció de noves. Aquest procés de
transformació ja es va iniciar el 2017 quan -tot i que l’ATB
continuava mantenint, exercint les competències de promoció
turística- se li atribueix, per acord del Consell de Govern de
20 d’octubre de 2017 que aprova el Pla anual 2017 de
l’impost de turisme sostenible, el seguiment i l’avaluació de
l’execució dels projectes aprovats i finançats per l’impost de
turisme sostenible.

Aquest gerent quan inicia continua les línies marcades des
de principis de legislatura; aquestes línies polítiques d’acció
iniciades el 2015 i que formen part dels acords pel canvi estan
clarament encaminades a aconseguir una sèrie d’objectius:
apostar per la qualitat, la creació de sinergies amb altres
sectors econòmics i el traspàs de competències de promoció
turística als consells . L’aposta per la qualitat ha d’incloure
elements com sostenibilitat, la prosperitat compartida, la
desestacionalització, posada en valor de producte o la
col·laboració interinstitucional, i l’accessibilitat. 

És el Decret 26/2012, de 30 de març, que regula,
reestructura i reorganitza l’Agència de Turisme de les Illes
Balears després de l’absorció i refundició de diverses entitats
amb finalitats diverses: el Centre d’Investigacions i
Tecnologies Turístiques de les Illes Balears, l’Institut
d’Estratègia Turística de les Illes Balears, la Fundació per al
Desenvolupament Sostenible de Balears, o l’Institut Balear de
Turisme. Tots conformen el que ara coneixem com ATB, i
l’ATB ha vengut desenvolupant funcions que arrelen dins la
seva diversitat creacional, que formen part d’aquell decret
esmentat i de què parlaré més endavant. Per tant la funció de
l’ATB ha estat rica i diversa, i això ho demostren algunes de
les accions que s’han fet el 2017; per exemple, més de 300
accions promocionals a l’exterior; tenim més de 500
empreses certificades amb el SICTED, el sistema integral de
qualitat turística en destí, a les Illes Balears; l’edició de
l’Anuari de turisme; i el llançament d’estudis específics sobre
mercats emissors i projeccions sobre ocupació i connectivitat
aèria; disseny i construcció del marc input-output i el compte
satèl·lit de les Illes Balears que es presentarà el 2018;
seguiment de 30 projectes del Consorci de borsa
d’allotjament turístic i el llançament d’una nova convocatòria
per valor de 15 milions; la participació en projectes europeus
diversos; la creació de set taules publicoprivades del Club de
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producte: gastronomia, esports, turisme actiu, luxe,
ecoturisme i salut; el llançament d’un nou portal turístic amb
programari lliure que incorpora un sistema de bolcat directe
de continguts per a empreses; l’informe sobre escolta activa
en xarxes socials; o patrocinis per a la dinamització de
l’Agenda d’activitats de les Illes Balears en temporada baixa i
l’increment de l’atractiu turístic més enllà de la concentració
en mesos d’estiu.

No em vull estendre en aquestes accions passades perquè
allò que se’m demana són les accions de futur.

Deia que ara l’ATB està evolucionant cap a una nova etapa,
perquè entenem que és la intel·ligència allò que fa que s’adapti
una entitat al canvi. Després de dos anys intensos i
col·laboratius amb els consells insulars, dia 1 d’abril passat es
va tancar una transferència de promoció turística, que en el cas
del Govern de les Illes Balears afecta principalment l’ATB.
Aquesta transferència es fa perquè són l’Estatut d’Autonomia,
en el seu article 70.3, i l’article 7.e) de la Llei 8/2012, de 19
de juliol, del turisme a les Illes Balears, que nomenen com una
de les matèries atribuïdes als consells insulars la promoció
turística. En qualsevol cas, però, ja s’havia efectuat una
transferència asimètrica amb el Consell d’Eivissa, articulada
en el Decret 45/2015, de 22 de maig, on únicament es
traspassaren al Consell Insular d’Eivissa les funcions i els
serveis inherents a les competències pròpies d’aquesta
institució insular, que actualment exerceix l’administració de
la comunitat autònoma, en matèria de promoció turística. El
passat dia 1 d’abril, amb la publicació del Decret 7/2018, de
23 de març, i després de la ratificació dels acords per part de
la comissió mixta consell-Govern del passat dia 20 de març,
es va fer efectiu el traspàs als consells insulars de Mallorca,
Menorca i Formentera de les funcions i els serveis inherents
a les competències pròpies d’aquestes institucions que
exercia la comunitat autònoma, i s’amplien les transferides pel
Decret 45/2015, de 22 de maig, al Consell d’Eivissa. En
aquest sentit es tanca un acord que ha donat una resposta
històrica a una demanda dels consells insulars, el traspàs de la
promoció turística a les quatre illes.

Deia que amb aquest decret 7/2018, amb el qual es
traspassa als consells insulars la promoció turística, el que
feim és reforçar allò que determina l’Estatut d’Autonomia,
que la promoció turística és una competència pròpia i inherent
dels consells insulars, però l’activitat i l’actuació turística
estratègica continua en mans del Govern. Per tant, reforçant
aquesta dualitat i aquesta cooperació entre institucions, la Llei
8/2012, de 9 de juliol, fixa quines són les competències de la
comunitat autònoma en matèria de competitivitat i promoció
turística. Entre els eixos de les accions a favor del turisme
marca el foment de la competitivitat del sector turístic, la
promoció de la diversitat turística i la promoció del
desenvolupament d’un turisme sostenible, responsable i de
qualitat. 

Per tant l’Agència de Turisme de les Balears pretén
desenvolupar els seus objectius sobre la base d’un model
turístic de col·laboració activa i efectiva entre agents públics
i privats de la comunitat autònoma de les Illes Balears; d’una

banda, la coordinació i cooperació entre administracions
públiques amb competències pròpies i impròpies en matèria
turística, administració comunitat autònoma i els ens locals i
supramunicipals, bàsicament els consells insulars, i de l’altra,
també, la corresponsabilitat del sector públic i el sector privat
en la definició de polítiques de foment del turisme i
especialment la de promoció turística de les nostres illes.

Deia abans que és el Decret 26/2012, de 30 de març, el
que reorganitza, reestructura i regula l’Agència de Turisme de
les Illes Balears. Entre les finalitats que es marquen en aquest
decret hi figuren les següents: situar les marques de Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera com a marques referents de
destinació turística de qualitat amb identitat pròpia; donar
protagonisme als segments i als mercats prioritaris, en atenció
als interessos socials i econòmics de les Illes Balears i en
col·laboració amb tots els agents turístics vinculats a la
promoció turística, tant a l’àmbit de les administracions com
especialment amb el sector privat; realitzar projectes,
activitats i actuacions destinades a la millora de l’entorn
turístic i en particular remodelació i rehabilitació de zones
turístiques; realitzar projecció, construcció, conservació,
explotació i promoció, per si mateixa o mitjançant terceres
persones, d’infraestructures destinades a la millora de l’entorn
turístic; desenvolupar i executar actuacions entre d’altres de
modernització i reconversió i d’esponjament de zones
turístiques per mitjà dels instruments establerts en la
normativa vigent en matèria d’ordenació del territori; adquirir
béns patrimonials per qualsevol forma establerta en dret, o
desenvolupar programes, sistemes i plans de qualitat referits
al sector turístic, després de l’estudi previ de conjuntures per
mitjà de les anàlisis de qualitat.

Per tant, tot això són funcions que té l’ATB fruit d’aquest
decret del 2012 que són més enllà de la promoció turística.
Però, a més, en el 2018 -i també ja ho havia dit- l’ATB
assumeix noves competències, especialment la gestió i
supervisió dels fons per l’impuls del turisme sostenible. És la
Llei 2/2016, de 30 de març, de l’impost sobre estades
turístiques a les Illes Balears i de mesures d’impuls de turisme
sostenible, la que crea un nou tribut amb caràcter finalista
mitjançant l’afectació dels ingressos que es recaptassin per a
inversions vinculades amb el desenvolupament i la protecció
mediambiental amb el turisme sostenible i que comptava ja
amb antecedents aquí i fora de les Illes.

Aquesta també és una de les demandes socials,
econòmiques pactades i tancades als acords pel canvi.

Amb aquesta llei es crea el Fons del turisme sostenible,
que es nodreix de la recaptació d’aquest tribut i es crea també
la Comissió d’impuls de turisme sostenible la qual elabora un
pla anual que fixa els objectius anuals prioritaris amb criteris
d’equilibri territorial. Aquesta llei és desenvolupada pel
Decret 35/2016, de 23 de juny, pel qual es desplega la Llei de
l’impost sobre estades turístiques.

Acord del Consell de Govern de 7 de juliol de 2017 que
ratifica el Pla anual d’impuls de turisme sostenible per al
període 2017, aprovat per la comissió i publicat al BOIB núm.
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83, de 8 de juliol de 2017. Aquest pla disposa que la comissió
delega en l’ATB les tasques de seguiment i avaluació de
l’execució dels projectes aprovats pel Consell de Govern.
L’ATB és qui haurà d’establir els mecanismes de seguiment i
avaluació que permetin comprovar el grau de compliment amb
la implantació de les actuacions i n’ha de mantenir informada
la comissió.

Per tant, s’assumeix així un doble nivell de responsabilitat
i d’estructura mútuament complementària que pot assegurar un
desenvolupament i aplicació òptima del fons. Per un costat, el
nivell de decisió sobre la convocatòria i l’elecció dels
projectes recau exclusivament en el ple de la Comissió de
Seguiment per l’Impuls de Turisme Sostenible i, per altra
banda, es posa en mans d’una entitat pública el control i la
supervisió de l’execució dels projectes de tal manera que la
comissió disposa d’un ens que l’informarà dels avanços, de les
problemàtiques i del compliment dels plans anuals i, per tant,
de la bona aplicació dels fons.

En aquest sentit, l’ATB serà el primer ens instrumental de
la comunitat autònoma sotmès a control financer permanent
per part de la Intervenció General de la comunitat autònoma.

Això ve reflectit, per tal d’assegurar aquesta correcta
administració del fons, a la disposició addicional desena de la
Llei 11/2017, de 29 de desembre, de pressuposts generals de
la comunitat autònoma per a l’any 2018. Aquesta disposició
addicional desena estableix que correspon a l’Agència de
Turisme de les Illes Balears la gestió dels recursos integrants
del fons per afavorir el turisme sostenible i, amb això, el
lliurement del fons a les entitats promotores dels projectes
que s’aprovin al marc del pla anual.

Per tant, tal i com preveia el Pla anual 2017, una vegada
aprovats els projectes se cercaran i habilitaran els instruments
jurídics necessaris per fer una correcta gestió dels fons.

Per tant, aquestes novetats, tant la transferència de la
promoció turística als consells insulars, com l’assumpció de
la gestió del fons de l’impost de turisme sostenible, marcaran
la necessitat de reestructurar l’Agència de Turisme Balear, de
Balears, amb la creació i redacció d’un nou decret que la
reorganitzi i la reestructuri.

Per tant, davant aquests reptes el 2018 serà un any de
transició. En aquest any s’han de possibilitar formes de
coordinació i cooperació que desenvolupin al màxim les
potencialitats que tenen cadascuna de les marques turístiques
de les Illes Balears i, a més, que aquestes no es vegin
afectades per un any de transició com aquest. En aquest
context tenim aprovat el Pla anual d’acció 2018. 

El punt 4 de l’article 1 del Decret 26/2012 diu que l’entitat
té com a objecte genèric la promoció interior i exterior de
l’oferta turística, la recerca i millora de productes turístics de
la tecnologia i de l’entorn turístic en el marc de la política
turística de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Tal i
com consta en la memòria del pressupost 2018 de l’ATB els
objectius principal en què ha de treballar l’ATB són els

següents: coordinació d’accions promocionals i comunicació
turística de les Illes Balears i estratègia turística.

Els dos objectius genèrics s’han de concretar en una sèrie
d’accions que seran desenvolupades durant l’any 2018.
Aquestes accions per tal d’assolir els objectius generals han
estat definides i aprovades al Pla d’acció 2018 tot i que una de
les accions en concret que hi ha en aquest pla d’acció, que és
l’aprovació d’un nou decret, suposi la modificació en alguns
sentits de l’estructura i funcionament de l’ATB.

Quins són els objectius i les línies d’actuació del Pla
d’acció 2018? Deia que la promoció i la seva coordinació i
l’estratègia són els dos grans objectius que té assignats l’ATB
en els pressupost aprovat del 2018, i que aquests objectius
s’havien de concretar a través d’uns objectius i unes línies
d’actuació específiques que vénen establertes al Pla d’acció
2018. Les principals línies d’actuació seran: estratègia,
producte, comunicació, comercialització i venda i ITS, impost
de turisme sostenible. Per tant, els objectius que ens
plantejam seran desenvolupats a través d’aquestes línies
d’actuació.

Quins són els objectius del Pla d’acció de 2018?, que hem
de dir que no difereixen molt del de 2017, que són genèrics,
i són els objectius que reforçarem amb les accions
planificades: consolidar la temporada d’hivern per a un major
equilibri de l’activitat turística; promoure la campanya de
Better in Winter per combatre l’estacionalitat; contribuir a un
major repartiment social i territorial dels ingressos derivats
del turisme, sostenibilitat social, econòmica i mediambiental;
refermar els actuals mercats i prospectar-ne de nous;
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 públic-pública i públic-
privada; aconseguir augmentar la despesa mitjana per turista i
els dies d’estada; gestionar l’execució del fons per l’impuls de
turisme sostenible  i  comunicar tant a l’interior com a
l’exterior el retorn que suposa aquest impost de turisme
sostenible.

Per tant, aquests objectius es concretaran en les actuacions
i accions en les diferents línies d’acció i el seu plantejament
és per a tot el territori de les Illes Balears, tot i que allò que
se cerca i s’estableix és la col·laboració entre i amb totes les
illes.

Per tant, centrant-nos en el contingut de la compareixença,
expliquem quines seran les accions que es duran a terme
durant el 2018 dins de cada una de les línies prioritàries que
s’han marcat.

Hem de dir que a l’hora de definir aquestes accions amb
els diferents consells insulars, s’ha de tenir present que dia 1
d’abril de 2018 es va produir la transferència de les
competències de promoció turística que gestionava l’ATB, per
tant, aquelles accions que estan previstes amb els consells són
accions de coordinació i col·laboració amb les institucions
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insulars. Com que les transferències no varen ser fetes l’1 de
gener, s inó a la meitat d’un any, el traspàs ens obliga a una
forta coordinació amb la promoció turística, i això fa que
algunes de les activitats programades, com també els
contractes en vigor que tenia l’ATB, seran gestionats
conjuntament i coordinament amb els consells insulars. Per
tant, aquesta feina de coordinació, aquesta feina de
planificació ATB-consells és la que centra molts d’esforços
durant el 2018.

Comencem amb les accions. Línia d’actuació estratègica,
hem de redactar i aprovar un nou decret que reestructurarà
l’ATB per a la nova redefinició per les competències
transferides i l’assumpció de noves; aprovar el document
estratègic de turisme sostenible per a les Illes Balears i
desenvolupar-lo; elaborar el document estratègic contra
l’estacionalitat a les Illes Balears; redactar o renovar convenis
marc específics; col·laborar amb les ACT, de les quals les
Illes Balears en són membres, són òrgans de caràcter
supranacional, on participen regions europees pertanyents a
diversos estats i des d’on s’impulsen polítiques comunes i
projectes europeus; desenvolupament dels projectes europeus
i participació en la convocatòria d’incentius regionals per a
inversions en el sector turístic; coordinar els premis del
turisme i la Nit del Turisme; organitzar la formació específica
tant a nivell intern com a nivell extern; impulsar el programa
de qualitat SIGTEC; elaborar un programa de formació sobre
productes turístics; desenvolupar l’accessibilitat com a eina
per aconseguir un turisme per a tothom; desenvolupar el
programa d’escolta activa, a través de l’anàlisi de les xarxes
socials; publicar el marc input-output i generar el compte
satèl·lit de turisme cap el segon semestre; publicar l’anuari
d’estadística; crear un llistat i fer un seguiment d’indicadors
de turisme sostenible i sobretot, recollir-ne dades per poder-
ho testar; analitzar la capacitat aèria i les seves possibilitats,
especialment a l’hivern; realitzar anàlisis de mercats per
adequar oferta i conèixer la demanda; analitzar productes que
es comercialitzen i promocionen; realitzar una auditoria per
donar compliment a la Llei Orgànica de Protecció de Dades;
millorar la implementació de l’anàlisi de la petjada de carboni
de l’ATB; o renovar la certificació ISO9001 de l’ATB. Per
tant, a nivell estratègic s’estan plantejant totes unes accions
que són molt importants.

Línia de producte. Les principals actuacions en la línia de
pr o duc t e  s e r an,  do nar  s uport a  pr o duc t e s
desestacionalitzadors; potenciar segments innovadors, com el
cosmopolita, el turisme urbà, o el shopping; consolidar els
set clubs de producte ja creats, aprovar els criteris de
pertinència a aquests clubs; executar el Pla d’acció  2018,
aprovats per a aquests clubs de producte; promoure les
marques específiques creades per a cada club o posicionar els
productes en diferents mercats; crear el club de productes de
MICE, de congressos i fires; crear productes diferenciadors
dels competidors i que ajudin a la desestacionalització;
elaborar un relat de l’ATB per a les illes, un cop transferides
les competències, o desenvolupar el programa Archeosites.

La línia de comunicació. Quines seran les principals
accions en la línia de comunicació? Dissenyar accions per

desenvolupar i transmetre el programa Better in winter;
promoure el turisme interior i entre illes amb la campanya
“Com a ca nostra enlloc”; donar suport a campanyes de
màrqueting exterior per potenciar el turisme en temporada
baixa; crear i  desenvolupar un gestor d’imatges per a accés
general als bancs d’imatges turístiques propietat de L’ATB;
promocionar la nova pàgina web illesbalears.travel, o elaborar
un pla estratègic per a nous mercats, com el nord-americà, el
nòrdic, el xinès, o el brasiler; incrementar la presència a les
xarxes socials de la marca de les Illes Balears; publicar
comunicacions per a diferents perfils i mercats; disposar d’un
servei de relacions públiques en els  principals mercats
emissors, Espanya, Itàlia, França, Alemanya i Regne Unit; i
fomentar l’estratègia de turisme sostenible a través dels
objectius de sostenibilitat 2015-2030 impulsats per l’ONU.

Línia de comercialització i venda. Les principals accions
seran crear una carta de serveis per part de l’ATB; coordinar
les relacions i les accions amb les oficines estrangeres de
turisme; desenvolupar accions promocionals estratètiques de
gran impacte; augmentar i millorar la connectivitat amb les
Illes Balears, tant a l’hivern com a llarga distància;
comercialitzar productes a través de la nova web
illesbalears.travel; organitzar, gestionar i assistir a les tres
grans fires generalistes, FITUR, ITB i World Travel Market i
assistir a altres fires o especialitzades a través del producte
turístic; organitzar, gestionar i coordinar les accions amb
Turespaña.

La línia d’actuació d’ITS. Com deia és una de les noves
funcions que s’ha atorgat a l’ATB. Quines seran les principals
accions que es faran a través de l’ITS? L’elaboració d’un
procediment reglat i coordinat amb la intervenció de la
comunitat autònoma que reguli la gestió dels projectes
aprovats per la Comissió de Turisme Sostenible en el pla anual
del 2017 i en els que vendran; aprovar un manual de gestió
dels projectes finançats amb l’ITS; aprovar un manual d’ús de
la marca dels projectes finançats amb l’ITS; aprovar un manual
de comunicació dels projectes també finançats amb l’ITS;
realitzar el seguiment d’execució d’aquests projectes; crear un
pla de comunicació d’aquests projectes; creació  d’una nova
web per al control de la gestió dels projectes finançats amb
l’ITS, illessostenibles.travel, on hi haurà bolcada tota la
informació de tots els projectes; i redactar i aprovar els
convenis o instruments jurídics adequats en el marc dels
projectes finançats per l’ITS.

Aquestes són les accions que estan incloses dins les cinc
principals línies d’actuació que té i que hem explicat, però
també hi ha tota una sèrie d’accions transversals en què l’ATB
hi fa feina, per exemple tenim publicacions i edicions,
publicam la revista Better in winter, ja està feta la d’octubre
2018-maig 2019; publicar l’ATB News i  una News letter
periòdicament; editar material per a productes, o editar i
publicar material promocional. També es fan licitacions,
convocatòries, contractes i encàrrecs de gestió, tenim
empreses de relacions públiques en els principals mercats
emissors. S’han fet patrocinis per a entitats privades i també
per a entitats públiques. Tenim una agència de publicitat i de
màrqueting, una agència de viatges. Estam desenvolupant i
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gestionant les xarxes socials. Tenim també per al 2018 un
conveni i contracte per a la construcció dels estands a les
fires. S’estan redactant i creant continguts per als textos i se’n
fan les traduccions. O també hem tingut una convocatòria de
comarketing per a accions de màrqueting en règim de
col·laboració.

També estam fent feina amb el Consorci de borsa
d’allotjament turístic, es fa l’execució i seguiment dels
projectes aprovats en les diferents convocatòries i també es
prepara una nova convocatòria. Hem de revisar i justificar el
conveni d’inversions estatutàries 21. Hem de tramitar el final
d’obra del Convent de Sant Diego d’Alaior que és propietat de
l’ATB, es tramiten els canvis d’usos d’aquest espai. S’han de
realitzar les obres del projecte finançat per ITS per a la
finalització de l’edifici i rehabilitació de les grisalles del
convent de Sant Diego i també per a la seva dotació. S’ha de
crear una figura de gestió per a aquesta estructura, per a
aquesta infraestructura del convent de Sant Diego, o també
s’han d’iniciar les obres per a la reparació parcial de les
deficiències que té l’edifici, els vicis ocults que té l’edifici de
l’ATB en el ParcBit.

A l’àrea de qualitat també es fa una feina per instal·lar un
programa de gestió integral a l’ATB o es gestionen les
renovacions de les empreses d’allotjament turístic. 

Tot aquest pla d’acció 2018, n’hem fet un escandall, un
check list, tendrà establerts criteris indicadors d’avaluació per
poder avaluar l’impacte de la seva consecució quan facem la
memòria una vegada hagi acabat el 2018.

Bé, totes aquestes accions podran ser executades gràcies
al pressupost que té aprovat l’ATB. Aquest pressupost, com ja
ho he dit en altre moment, preveia dos grans objectius, el de
coordinació d’accions i el d’estratègia turística. Quin
pressupost té l’ATB per desenvolupar aquestes accions? En el
capítol de despeses, i ara aquí diré el pressupost aprovat per al
2018, no hi ha descomptat el que ja s’ha transferit, però en el
pressupost de personal, despeses de capítol 1, personal, hi ha
previst 3 milions d’euros. Aquesta partida s’ha de dir que s’ha
incrementat el 2018 principalment per la incorporació de cinc
persones, per una sentència del Tribunal Suprem que havien
estat acomiadades el 2013, per un import de 226.296 euros,
i també hi ha un import dins aquests 3 milions de 221.704
euros que corresponen a la contractació de vuit persones dins
el programa del SOIB joves qualificats del sector públic, és
una convocatòria de subvencions dirigida al sector públic
instrumental de la CAIB per incentivar la contractació de joves
amb estudis superiors i cofinançada pel Fons Social Europa a
través del Programa operatiu d’ocupació juvenil per al període
2014-2020.

Capítol 2, despeses corrents en béns i serveis, hi ha una
previsió de 495.301euros. 

Despeses financeres, capítol 3, per l’endeutament subscrit
en exercicis anteriors per finançar projectes destinats a
pal·liar l’estacionalitat turística i a noves rutes
cicloturístiques i per fer front a les diferències negatives

sorgides dels canvis de moda fruit d’operacions internacionals
i de pagament d’interessos de demora, hi ha pressupostat
4.001 euros. 

Transferències corrents, hi ha previst 10.909.668 euros,
dels quals 10.789.668 són per donar compliment a la
transferència per l’impost de turisme sostenible. Aquests 10
milions que es transferiran les executaran les següent entitats:
el Govern de les Illes Balears, 21 projectes per un import de
9.947.000 euros, distribuïts entre la vicepresidència i
Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme, 3 projectes;
Conselleria de Salut, dos; Conselleria de Treball, Comerç i
Indústria, un projecte; Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca, quinze projectes, i Consells Insulars un
projecte, que serà el Consell Insular d’Eivissa. Els ajuntaments
a través de la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears
tenen assignats dos projectes.

Capítol 6, inversions reals, tenim 8.305.002 euros,
4.166.375 corresponen a l’objectiu de la coordinació
d’accions promocionals i 3.925.000 a l’estratègia turística. 

Transferències de capital hi ha 61.898.270 euros,
d’aquests 61 milions, gairebé 62, 8 milions són del plurianual
al Palau de Congressos que se li transfereix, i la resta,
53.898.270, són per també finançar projectes que són
d’inversió d’ITS. En aquest cas els projectes s’executaran per
part del Govern de les Illes Balears, són 30 projectes, per un
import de 33.687.056 euros i corresponen 5 projectes a la
vicepresidència i Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme,
1 a la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques, 4 a
la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, 16 a la
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, 2  a la
Conselleria de Territori, Energia i  Mobilitat, i 2 a la
Conselleria de Cultura, Participació i Esports. En aquest cas,
als consells insulars els corresponen 17 projectes, per un
import de 12.291.185 euros, 5 a Mallorca, 10 a Menorca, 1 a
Eivissa i 1 a Formentera. L’Ajuntament de Palma en té 2, per
un valor d’1.206.190, i els ajuntaments, a través de la FELIB,
són 8 projectes, per un import de 6.713.000 euros.

Després, capítol 9, passius financers, són 819.416 euros
que corresponen a les amortitzacions de capital de l’exercici
2018 de l’endeutament subscrit en exercicis anteriors per
finançar els projectes destinats a pal·liar l’estacionalitat
turística i a noves rutes cicloturístiques.

Ingressos, pressupost d’ingressos. Capítol 3, taxes,
prestacions de serveis i altres ingressos, hi ha prevists
350.000 euros. Capítol 4, transferències de corrent, són
13.949.429 per part de la CAIB, en aquest cas la transferència
és de 3.159.761 corresponents a subvenció d’explotació a
concedir per la Conselleria de Turisme, i aquesta subvenció,
juntament amb els ingressos patrimonials i prestació  de
serveis, serà la que servirà per finançar les despeses que es
reflecteixen en els capítols 1, 2, 4... 1, 2, 3 i 4. Després hi ha
la transferència corrent per a l’any 2018 de 10.789.000 que
seran també per aprovar els projectes de capítol 4, de corrent
d’ITS.
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Després transferència de capital, hi ha 71.022.688 euros
que corresponen a la subvenció que també rebrà o l’aportació
que rebrà l’ATB per finançar, en aquest cas, els capítols 6, 7
i 9 que són les transferències de capital. En aquest cas, també
hi ha prevista la inversió que es farà en els projectes d’ITS que
seran transferits, com ja us he dit abans, en el capítol de
despeses.

A actius financers d’ingressos hi ha previst 109.541 euros
del programa de joves qualificats del SOIB. 

I per acabar, dir que tota aquesta estructura, totes aquestes
accions i aquest pressupost a principis del 2018 es feia a
l’ATB amb 61 treballadors, dels quals dos són contractes
d’alta direcció i 59 de personal laboral. Amb el Decret de
transferències se n’han transferits 6 al Consell Insular de
Mallorca. El 2017 es varen contractar, com ja us he dit, 8
persones dins el programa SOIB joves qualificats.

I per acabar, dir que aquest pla va ser aprovat pel Consell
de Direcció de l’ATB el passat dia 31 de gener de 2018.

Si hi ha qualque pregunta?

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alzamora, moltes gràcies. Procedeix ara la
suspensió de quaranta-cinc minuts d’aquesta sessió per tal que
els portaveus puguin preparar les seves intervencions o si ho
troben més convenient podem seguir. Podem seguir? Molt bé,
idò seguim.

Per formular les preguntes, ara començarem amb aquest
torn. Sr. Alzamora, vostè podrà respondre globalment o
individualment als portaveus.

Idò, començam ara amb el Grup Popular, promotor
d’aquesta iniciativa. Té la paraula el Sr. Camps, per un temps
de deu minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Benvingut, Sr.
Alzamora, i benvingut també el seu equip de l’Agència de
Turisme de les Illes Balears. 

La primera qüestió que... una espècie d’introducció, és que
vostè ha dit que va exercir o va començar en el seu càrrec dia
14 de novembre del 2017, vostè no ha començat aquesta
legislatura, vostè va començar fa just uns mesos i, per què?
Açò convé recordar-ho, és a dir, vostè, i permeti’m-ho, vostè
és aquí per accident, en certa manera, vostè, en el fons, és el
fruit o és la conseqüència d’un cas de corrupció que va caure
ben damunt l’Agència de Turisme de les Illes Balears i que va
provocar la imputació de l’anterior director de l’Agència de
Turisme, la seva imputació i per tant la seva dimissió com a
responsable de l’ATB. Convé dir-ho perquè açò emmarca molt
bé la situació actual de l’ATB, que ve marcada per un cas de
corrupció prou greu i que ha estat notícia recentment per les
declaracions que han hagut de fer davant els tribunals.

Dit açò, hi ha una qüestió  que també vostè ja ha dit que
també és important remarcar, i és que a partir de dia 1 d’abril
les competències de promoció turística han passat a mans dels
consells insulars. Només diré de passada que han estat unes
competències mal transferides, mal dotades, de fet es calcula
que en els pròxims cinc anys, respecte de la proposta que va
fer el Partit Popular l’anterior legislatura, Eivissa perdrà 6,4
milions d’euros, Mallorca perdrà 4,5 milions d’euros, i
Menorca perdrà 2,2 milions d’euros, respecte de la proposta
que havia fet, ja dic, el Partit Popular a l’anterior legislatura. 

Però dit açò, és a dir, si es transfereixen les competències
de promoció turística als consells insulars, que era bàsicament
la principal funció que tenia l’Agència de Turisme de Balears,
evidentment l’Agència de Turisme quedava orfe de funcions,
tenia poc sentit que existís. I què fa el Govern?, li dóna per
gestionar el fons de l’impost de turisme sostenible, és a dir,
li fa una respiració assistida, a l’Agència de Turisme de les
Illes Balears, per justificar la seva pròpia existència, li dóna
per gestionar, avaluar i fer el seguiment dels projectes de
l’impost de turisme sostenible. I el que nosaltres no entenem
és per què se li dóna aquesta funció, a l’Agència de Turisme de
les Illes Balears; és a dir, l’ATIB, l’Agència Tributària de les
Illes Balears, recapta l’impost, el transfereix a l’Agència de
Turisme de les Illes Balears, perquè després aquesta el
transfereixi a les conselleries, als consells insulars i als
ajuntaments. Per què aquest pas mitjà de l’Agència de Turisme
de les Illes Balears? És que no s’entén; no podria fer açò
directament l’Agència Tributària? L’Agència Tributària ja
distribueix, s’aproven els projectes i distribueix. Per tant
s’entén que es faci per justificar l’existència de la mateixa
Agència de Turisme de les Illes Balears.

Però, clar, aquest sistema és un sistema opac, és un
sistema mancat de transparència, és un sistema que fuig de la
fiscalització prèvia de la Intervenció de la CAIB. El sistema
que vostès han ideat és un sistema que no és transparent i que,
ja dic, fuig de la fiscalització prèvia de la Intervenció de la
CAIB. Vostès són molt hàbils , vostès parlen molt de
transparència, però en el fons actuen amb una opacitat
tremenda.

Però és que, és més, deia dia 9 de novembre de 2017
l’anterior conseller, el Sr. Barceló, deia: “És fonamental donar
a conèixer tant als residents com als visitants de quina manera
es reinverteix la recaptació de l’impost”. Escoltin, no hi ha
transparència en aquesta qüestió, tampoc; a la pàgina web no
surt res. Dia 30 de novembre de 2017 en aquesta mateixa
comissió se li va demanar, al Sr. Barceló també, que per favor
penjàs a la pàgina web com estava la informació dels
projectes, quin grau d’execució tenien, quines inversions
s’havien de fer, és a dir, com estaven les coses. Açò no
existeix, tampoc; han passat quatre o cinc mesos, se li va fer
aquesta petició, i aquesta transparència que vostès tan diuen i
tan poc fan, idò evidentment en aquest cas tampoc no s’ha
produït.

I a part de to t açò hi ha una altra qüestió que també ens
sorprèn molt. Quin instrument jurídic utilitza l’Agència de
Turisme per encomanar la gestió o encomanar l’adjudicació
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dels projectes als diferents organismes, és a dir, als consells
insulars, als ajuntaments...?, com ho fan?, per convenis?, o ho
fan directament, els envien els dobles i ja veurem si ho
justifiquen? És a dir, quin instrument jurídic empren per poder
justificar totes aquestes qüestions?

I una altra qüestió també, molt important: quin grau
d’execució hi ha dels 64 milions d’euros de pressupost que
vostè té en projectes de l’impost de turisme sostenible?, quin
grau d’execució?, quants de milions s’han executat? Avui ja
som al mes de maig, l’any té dotze mesos, ja han passat quatre
mesos i uns dies; quin grau d’execució? Perquè la sensació
que tenim, i per açò la por és que aquesta opacitat, aquest
voler amagar dades, aquest no voler contestar i no voler
respondre les peticions que se li fan des d’aquesta comissió,
aquesta por és perquè el grau d’execució pot ser que sigui
molt poc, que és en certa manera la principal funció que vostè
té encomanada en aquest moment, l’avaluació, el seguiment,
el control d’aquests projectes.

Altres qüestions que també ens sorprenen, o almenys...,
vull dir  que per a nosaltres no acaben de ser el millor que
haurien de ser, és per exemple el Better in winter, que estam
d’acord amb el Better in winter, però, clar, el Better in
winter, desgraciadament i tal com està enfocat, només
beneficia Mallorca. Les altres illes no les beneficia; a
Menorca, a Eivissa i a Formentera no ens beneficia el Better
in winter; per què?, per les connexions, estam mal connectats.
Per tant d’aquesta promoció d’hivern bàsicament l’únic
beneficiat és Mallorca. I vostè deia també que un nou producte
seria el turisme urbà, el shopping, tal, que només beneficiarà
Palma. Per tant vostès redueixen promoció a l’estiu a
Menorca, a Mallorca, a Eivissa, a Formentera, i només fan
promoció d’hivern a Mallorca; per tant les illes menors són
les grans perjudicades d’aquesta estratègia turística que vostès
tenen entre mans. Certament aquesta és una qüestió, ja dic,
menor, perquè evidentment ara la promoció turística estarà en
mans dels consells insulars i per tant ja veurem els consells
insulars què fan amb la seva promoció turística.

Jo voldria acabar amb el que ja deia al principi, és a dir, no
té sentit avui per avui mantenir l’Agència de Turisme de les
Illes Balears. Les funcions de control de l’impost de turisme
sostenible es podrien fer des de la mateixa conselleria de
Turisme o des de l’Agència Tributària sense cap problema, i
les altres funcions, que són totalment menors, evidentment es
poden fer directament des de la conselleria, i ens evitaríem
una estructura de cost que en aquests moments no té gaire
lògica que segueixi existint. Ja dic, aquestes són un poc les
qüestions que nosaltres plantejam avui, i esperam la seva
resposta.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. JARABO I VICENTE:

Gràcies, presidenta. Benvingut, Sr. Alzamora, a aquesta la
seva primera compareixença, i també donam la benvinguda a
l’equip de la conselleria de Turisme.

Per començar, és evident que vostè és hereu d’un
organisme històricament opac, de manca de transparència, ho
ha detallat molt bé el senyor fiscal Camps, d’aquesta
comissió, intentant exercir també de jutge, igual que el
ministre Català, que darrerament fa les seves tentines com a
jutge, i és evident també que vostè, Sr. Alzamora, clar, el que
ha de justificar aquí és l’existència de l’ATB.

Ha fet una explicació d’allò a què es dedicarà a partir d’ara.
Nosaltres hem pogut parlar en diverses ocasions també amb la
conselleria per intentar esbrinar com són aquestes dues
tasques principals, que són la de coordinació  d’aquesta
promoció turística amb els diferents consells després de la
transferència de les competències en promoció, i després,
lògicament, aquesta nova funció que és la de..., bé, intentar fer
el seguiment i la coordinació dels projectes adjudicats de
l’impost de turisme sostenible. Després d’escoltar-lo hi ha
una preocupació que m’envaeix; vostè ha parlat, o no ha parlat,
més bé, de contenció, és a dir, ha fet una descripció de tota la
dedicació que farà l’ATB quant a promoció, però no ha parlat
del problema més intens que tenim ara mateix, que és la
necessitat de contenció d’aquest turisme, que, insistim una
vegada més, batem rècords de turistes; no s’està aconseguint
una redistribució dels beneficis que ens genera aquest turisme.
Entenem que el turisme evidentment continuarà essent la
principal font de riquesa i d’ingressos d’aquesta comunitat,
però és evident que apart de la promoció del turisme s’ha de
treballar també en com s’ha de gestionar aquesta arribada
massiva de turistes.

I aquí la primera pregunta sí que seria de quina manera es
treballa amb altres conselleries, vostè ha parlat de
transversalitat, però ens agradaria saber de quina manera es
treballa amb la Conselleria de Mobilitat, per exemple, quant
a si han pogut participar en qualque tipus d’horitzó comú quant
al Pla de mobilitat, que esperem que es pugui aprovar aviat, i
si hi ha una estratègia comuna entre les conselleries, comuna
com a govern, quant a com s’ha de gestionar la promoció
turística en funció dels objectius que s’han de tenir com a
govern i evidentment atenent els acords pel canvi, que ja vàrem
signar a principis d’aquesta legislatura.

Una de les qüestions també que ens ha preocupat durant la
fase anterior, que crec que no hem d’entrar en detalls, era la
promoció del turisme sanitari. Vostè tampoc no hi ha fet
referència, però sí que a partir d’alguna pregunta que vàrem fer
ja en seu parlamentària es va insistir en el fet que era necessari
aquest turisme sanitari. Ens agradaria saber si hi ha alguna
partida o si hi ha algun tipus de projecte de l’ATB dedicat a
promocionar aquest turisme sanitari.

Ha parlat també d’aquest nou portal turístic, també de
promoció. Ens agradaria saber els objectius d’aquest portal
turístic un poc més en detall, entenem que, evidentment, hi ha
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la promoció, però ha parlat també vostè no només de
consolidar mercats existents, sinó de cercar-ne de nous. Ens
agradaria saber en quants d’idiomes es farà aquesta pàgina i de
quina manera o a quins nous mercats es refereix a l’hora de
cercar nous turistes.

Ha parlat també d’una coseta que també ens preocupa i
molt que és aquest control que ha dit, permanent, que tenen
des de la Intervenció de la CAIB, i ha parlat d’aquesta fase de
transició. És evident que en les diferents auditories que es fan
encarregades des de Intervenció històricament s’han detectat
múltiples opacitats, insistim, i que a més entenem que estan
detectades des de l’ATB. No considerem que vostè en sigui el
responsable, evidentment, per l’escàs temps que du al seu
càrrec, però sí que ens agradaria que qüestions com... idò
aquesta necessitat de major transparència o millora del
compliment de determinades lleis com la del bon govern, idò
es treballa evidentment a millorar la transparència de diferents
contractacions. Ja fa tres anys que se’ls va recomanar que
s’havia d’incidir en el perfil del contractant de l’ATB als
contractes menors que es poguessin subscriure amb una
quantitat que superés els 25.000 euros en contractes d’obres
i 9.000 en la resta de contractes. Hem de saber si s’està
complint.

També s’ha recomanat a l’ATB que no es fessin negociats
sense publicitat sense una justificació suficient, volem saber
si s’hi treballa per evitar aquesta manca de transparència, o
fins i tot la manca de justificació en l’exclusivitat d’algunes
contractacions també d’empreses per part de l’ATB.

Són qüestions que entenem que són de control intern i ens
agradaria evidentment tenir un poc més de detall de quina
manera es pot aconseguir que, ja que sembla que es mantindrà
l’ATB, idò veure si es pot revertir la tendència històrica -
insistesc- de manca de transparència de l’ATB.

Podríem parlar també d’estudis potser innecessaris,
informes, etc., que entenem que evidentment s’han de
justificar i que en aquest portal web que vostè comenta i al
Portal de Transparència del Govern també s’haurien
d’incloure.

Vostè també ha comentat en la partida... quant al
pressupost de despeses, hi ha també alguna recomanació que
se’ls ha fet en les diferents auditories quant al capítol 1 de
despeses, si... en el qual se solien incloure provisions per a
possibles litigis dels empleats de l’ATB i es recomanava que
sortís del capítol 1 aquesta partida. Ens agradaria saber si hi ha
previsió per als propers anys d’evitar que aquestes quantitats
previstes al capítol 1 passassin a un lloc més adient.

M’ha cridat l’atenció també el seu comentari respecte del
lloguer turístic i m’ha sorgit un dubte: el lloguer turístic se
zonificarà i evidentment hi haurà un sostre de places també
quant a lloguer turístic. No m’ha quedat clar si l’ATB també es
dedicarà a promocionar el lloguer turístic. Entenem que no
hauria de ser així i ens agradaria saber de quina manera...
pretenen incloure en la seva estratègia de promoció aquest
nou tipus de plaça turística.

I per acabar, quant a l’aspecte de coordinació  amb els
consells insulars, sí que ens agradaria més detall de quines
tasques concretes de coordinació es faran. Sabem que hi haurà
projectes que probablement des dels consells insulars
requeriran de qualque tipus d’ajut o de col·laboració per part
de l’ATB, perquè probablement puguin comportar algun tipus
de relació entre els diferents consells. Ens agradaria saber si
ja s’ha demanat aquesta col·laboració des dels consells o a
l’inversa, si des de la pròpia ATB ja s’ha ofert la col·laboració
de personal, material o algun tipus de recurs de cara a la
promoció que es farà des dels consells.

I de moment crec que això és tot. Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Jarabo. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Reus, per un temps de deu minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, presidenta, benvingut, Sr. Alzamora, i la resta de
gent de l’ATB i de la Conselleria de Turisme.

El Sr. Camps deia que vostè és aquí per accident, ha de
saber, Sr. Alzamora, que el Sr. Camps també és aquí per
accident, perquè el titular de la Comissió de Turisme del
Partit Popular era el Sr. Álvaro Gijón al qual varen imputar
també, però en aquest cas aquest automatisme que descrivia el
Sr. Camps, d’imputació i, per tant, dimissió, es veu que no es
va acomplir, però no és a la comissió, però encara és diputat.

En aquest cas crec que MÉS per Mallorca ha donat
exemple i davant unes diligències les quals no són encara una
acusació formal amb obertura de judici oral, davant unes
diligències per uns presumptes fets que el fiscal considera que
podrien ser delictius, es va donar exemple i es va dimitir en
aquest cas. No passa el mateix en els altres partits.

En tot cas, vull donar-li les gràcies per les explicacions.
Crec que és prou clara quina és la funció de l’Agència de
Turisme Balear. No compartesc en absolut la visió que s’ha
donat per part del Partit Popular entre altres coses perquè no
es correspon tampoc a la història de les entitats que
conformen l’ATB, i vostè ho ha explicat, vull dir, aquí existia
l’IBATUR que es va crear a l’any 1989, l’IBATUR era l’entitat
de promoció turística i a l’any 2004 el Partit Popular crea
l’INESTUR, més orientat diguem a l’estratègia turística.

A l’any 2004 també es va crear la Fundació per al
desenvolupament sostenible per gestionar la Targeta Verda, no
sabem si amb la finalitat que els doblers de la Targeta Verda es
gestionassin amb opacitat, no sabem si era aquesta la finalitat,
però en qualsevol cas... les funcions de promoció turística,
que era la part que venia de l’IBATUR, és només una part de
l’ATB i, evidentment, té tot el sentit que continuïn les
funcions que eren més d’estratègia i planificació, que eren les
que corresponien a l’INESTUR i les de la Fundació per al
desenvolupament sostenible que gestionava la Targeta Verda
i que té tot el sentit també que gestioni els doblers de l’impost
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de turisme sostenible. De fet, a l’any 2001 es va crear una SA,
es va crear una empresa pública que era Diversitat 21 per
gestionar aquests doblers. Jo crec que amb bon criteri aquest
govern actual no ha creat una nova empresa, com es va fer el
2001, no ha creat una fundació com va fer el Partit Popular
l’any 2004 per a la Targeta Verda, sinó que ha aprofitat una
estructura existent per gestionar aquests doblers.

I el control de les empreses públiques no tenen res a veure
ara en fa anys, evidentment tots coneixem molts de casos de
corrupció, sobretot del Partit Popular, de com es gestionaven
les empreses públiques. Però evidentment la Llei de
contractació ha canviat, han canviat moltes coses i les
empreses públiques ja no són el focus de descontrol que eren
anys enrera. 

Per part nostra només desitjar-li sort i encert en aquesta
nova etapa al front de l’Agència de Turisme Balear.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Reus. El portaveu d’El Pi no hi és. Passam al
portaveu del Grup Parlamentari de MÉS per Menorca, té la
paraula Sr. Castells, per un temps de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. I benvingut Sr. Alzamora
i als altres membres de l’equip de la Conselleria de Turisme.
Com probablement deu haver explicat la presidenta en
començar la reunió, malauradament, he arribat tard per un
retard en el meu vol i per tant, m’he perdut el començament de
la seva intervenció. I per tant, tal vegada li demanaré sobre
alguna cosa que vostè ha explicat, perquè quan jo  he arribat
vostè estava explicant ja el Pla d’acció 2018 i, és clar, entenc
que l’agència està en un procés de transició, perquè
lògicament per mor de les transferències de la promoció
turística als consells insulars, suposo que molts de temes que
vostè ens ha parlat del Pla d’acció de 2018, de cara al 2019
canviaran sensiblement, o desapareixeran fins i tot del pla
d’actuació de l’agència.

I per tant, a mi el que m’agradaria i tal vegada ho ha
explicat i li demanaria disculpes, més una aproximació tipus
visió, és a dir, com veu vostè l’evolució de l’agència en els
propers anys, a partir del traspàs de la promoció turística als
consells insulars, perquè del que ha explicat del Pla d’acció de
2018, mentre jo ja era aquí ho he sentit, és clar són en gran
mesura, potser el 80% de les accions que ha dit són temes
molt vinculats a promoció, en la que jo no sé si l’Agència de
Turisme deixaria de tenir cap paper, perquè crec que hi ha un
element de coordinació i de projecció exterior que potser es
pot continuar fent conjuntament, però sí que pens que els
consells hi haurien de tenir molt a dir, molt més a dir del que
tenen fins ara. I per tant, probablement això canviaria molt. Per
això jo li demano aquesta visió, és a dir, vostè com veu que
evolucionarà en els propers anys immediats, no és que estigui
parlant de molt enfora, sinó en els propers anys, a partir de la
transferència quins grans paquets d’actuacions vostè veu, o que
l’Agència de Turisme deixarà de fer, o que les haurà de fer

com a coordinadora de les administracions responsables de la
promoció turística que són els consells insulars.

Hi ha un segon aspecte que es centraria en la línia ITS, que
vostè hi ha fet referència i abans simplement adherir-me als
comentaris que ha fet el Sr. Reus, de vincular agència amb
opacitat, això és tan absurd que gairebé no cal fer-hi cap més
comentari, sinó fos la d’aquella dita castellana, que tampoc,
per favor, que ningú no s’ofengui, aquella que diu cree el
ladrón que todos son de su condición, i ara no ho dic per allò
de ladrón, sinó per allò que deia el Sr. Reus, que d’agències
se n’han creades a totes les legislatures, agències, fundacions
i altres organismes d’aquest tipus, i si hem d’equiparar agència
amb opacitat, doncs escolti, ja sabem qui són els reis de
l’opacitat. Per tant, això no té cap mena de sentit, tothom sap
per què existeixen les agències, per què existeixen les
fundacions, són entitats que es creen precisament per fer més
àgil la gestió. I per tant, vincular-ho a opacitat doncs
simplement el que denota és una pobresa d’arguments molt
gran. I per tant, en aquest sentit només cal resumir que
l’Agència Tributària també és una agència, com el seu nom
indica i, per tant, igual d’opaca és gestionar-ho a través de
l’Agència de Turisme que a través de l’Agència Tributària.

Dit això i passant als aspectes de gestió. És clar, a mi m’ha
sorprès que quan vostè parlava de la línia ITS, la major part de
tasques que vostè identificava dintre d’aquesta línia no són
tasques que tenguin a veure amb la gestió, sinó bàsicament
tenen a veure diguem amb la definició de fer manuals, fer
procediments, és a dir , normalitzar en el sentit de posar
normes en el procediment, però no pas de gestionar-lo. Jo
havia entès que el que estaven fent era aprimar l’estructura de
l’Agència de Turisme pel que fa a la promoció turística i fer-la
més forta pel que fa a la gestió de l’ITS. I la major part de
coses són..., ens ha parlat del procediment per gestionar
manual de gestió de projectes, manual d’ús de la marca,
manual de comunicació, són aspectes superficials en el sentit
literal de la paraula, és a dir, estan a la superfície, no estan en
el nucli de la gestió, cosa que jo els he de dir que, en contrast
amb la visió que ha expressat el Partit Popular, al meu grup
parlamentari ens va semblar molt bona idea aprofitar
l’estructura de l’ATB precisament per intervenir en la gestió,
perquè som conscients que la posada en marxa de l’ITS,
especialment de les inversions, no de la recaptació que això ja
ho ha fet l’Agència de Turisme, sinó l’aplicació d’aquests
doblers en projectes, és un repte de gestió immens per a la
comunitat autònoma, perquè gestionar de cop i volta 30, 40,
50, 60 milions d’euros de forma descentralitzada és un repte
de gestió i tots sabem quines dificultats implica això.

Per tant, a mi em va semblar molt bona idea que l’Agència
de Turisme s’impliqués amb això, però per això m’ha sorprès
veure que en la línia ITS vostè no citava tasques més de gestió,
de control, de justificació de tots aquests projectes i, per tant,
no sé si simplement, a què obeeix aquesta omissió, si és que
jo simplement ho havia malentès i m’havia imaginat que feien
unes coses i en fan unes altres, o és que vostè potser no ho ha
incorporat, pel motiu que sigui, aquesta és la meva pregunta
perquè em respongui.
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I després un tercer punt que li volia plantejar, que es troba
a mig camí entre aquest plantejament de visió que jo li
demanava i aquest segon apartat de com gestionar l’ITS, és que
a mi m’agradaria saber en aquests moments quin percentatge
del personal de l’agència està dedicat o, durant el 2018, es
dedicarà a la línia ITS, quin percentatge?

I d’alguna manera com veu vostè que evolucionarà la
relació de llocs de treball de l’Agència de Turisme, és a dir,
com afectarà la reducció que s’hauria de produir en gestió de
la promoció turística? És a dir, jo entenc l’esquema, potser és
molt simple, ja ho entenc, és aprimem el personal que es
dedica a promoció i l’ampliem al que es dedica a gestió de
l’ITS. M’agradaria que d’alguna manera, ja entenc que no em
pot donar els números al detall, però també aquesta visió de
com vostè creu que s’anirà produint aquest aprimament del
personal que es dedica a temes de promoció i d’alguna manera
quina troba vostè que és la dotació de personal necessària per
tirar endavant per fer tota la supervisió dels projectes de
l’Impost de Turisme Sostenible i, per tant, doncs quin
percentatge del personal es dedicarà a aquesta línia, de forma
immediata i en els propers anys, perquè és clar, evidentment
els doblers que haurà de gestionar l’agència corresponents a
les despeses de l’Impost de Turisme Sostenible, lògicament
els propers anys aniran creixent, perquè es recaptarà cada
vegada més i per tant, el repte de què aquests doblers es gastin
i es realitzin les inversions acordades és un repte, com deia al
començament, important, i, per tant, volem saber com
enfoquen l’aspecte del personal que s’hi haurà de dedicar.

I això és tot. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sra. Presidenta. Bon dia, Sr. Alzamora a usted y
todo el equipo que le acompaña hoy de la Conselleria de
Turismo. Cuando lo escuchaba en su intervención inicial
pensaba, contra la actividad qué raro que no hayamos ya
cambiado el modelo de turismo, porque honestamente parecía
como si usted nos estuviese leyendo sus funciones en vez de
venir a contarnos realmente la política que va a llevar a cabo
en el puesto que desempeñe.

Primero, cabe recordar que se espera un esfuerzo de
transparencia y comunicación de esta agencia, ya lo han dicho
anteriores portavoces, creo muy acertada la intervención del
Sr. Camps en cuanto a las preguntas que le plantea, espero
también ver qué respuesta obtiene de usted y que no eluda la
respuesta de ella, que conteste con claridad. Pero tiene que
entender que hay que aumentar la transparencia, sobre todo
cuando los antecedentes inmediatos y últimos no son ejemplo
de transparencia, transparencia y participación.

No voy a sacar aquí el tema de su predecesor, ya... no es mi
estilo, pero bueno está ahí, no se pueden cerrar los ojos ni

tapar el sol con un dedo, ¿no? Hoy cuando veo la prensa que
está hablando de turismo sostenible en Brasil pues me... no sé,
como ciudadana me siento incómoda de que se pueda estar
imputado en un caso de contractos y que se pueda ir a dar
clases de cómo se hace turismo sostenible en Brasil, pero
bueno, es lo que hay. 

Por lo que estamos viendo su planteamiento para la ATB
es puramente continuista respecto al anterior, no parece que
haya un cambio de actuaciones que avalen, por tanto , un
cambio de modelo y lo que me resulta más chocante es que
ustedes se jactan de cambiar el modelo, de ahorrarse la
promoción, etc, y lo que luego vemos en prensa, o en la web
de la CAIB referida a la ATB no vemos nada de lo que cuentan. 

Vemos que hacen un gasto muy similar acudiendo a las
ferias tradicionales, hablando con los mismos mayoristas de
viajes de siempre, luego que no me digan que no hacen gasto,
cuando tenemos el mejor stand en la Feria ITB de Berlín, el
stand de las Islas Baleares a la Feria ITB de Berlín ha ganado
el tercer premio al mejor stand en la categoría de Europa. (...)
de la ATB, abro comillas, “como novedad este año la Agencia
de Turismo de las Islas Balears, ATB, dispone de otro stand en
Fitur Salud a iniciativa del club de producto de salud donde las
Islas darán a conocer todo lo que se puede ofrecer como
destino para tratamiento sanitarios o de wellness”, cierro
comillas. 

Realmente lo que creo, Sr. Alzamora, es que promocionan
el capital privado igual que se ha hecho siempre cuando van a
Fitur Salud a promocionar un turismo sanitario, un turismo
sanitario en favor de las empresas privadas sanitarias que ya
tienen bastante ayuda de este govern ya que somos la
comunidad con más conciertos con la privada, por si fuera
poco les traemos más clientes a través de la promoción
turística, pero bueno, si ésta es la política de la conselleria
será así.

Si el alquiler turístico para plurifamiliares queda prohibido
y su promoción entonces ¿para quién es?, pues es cien por
cien para hoteles y para ricos, por lo que veo. 

En la pasada comparecencia de la Sra. Busquets, de 22 de
febrero, se señaló que se pensaba que países como Turquía o
Túnez estaban bajando en recepción de turismo, sin embargo
en la web de la ATB podemos leer que algunos de los
mayoristas de viajes han constatado el resurgimiento de
algunos mercados competidores como, por ejemplo, Turquía,
Túnez o Grecia, pero a la vez han resaltado que Baleares es un
destino turístico consolidado y muy valorado por parte de los
ciudadanos alemanes, por eso consideran que los esfuerzos de
promoción tienen que ser para mantener la reputación
conseguida de los últimos años.

Bien, de esto podemos deducir que si está consolidado es
que está consolidado... vuestro hipotético modelo, no vuestro
hipotético nuevo modelo es lo que está consolidado, sino el
de toda la vida, es decir, sol y playa. Además, le recomiendan
y le justifican la promoción de que por otro lado niegan, la
promoción de lo consolidado, del sol y playa.
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En cuanto a los precios, los tour operadores han destacado
que Baleares es un destino más caro que otros y a
continuación reconocen que es por el esfuerzo realizado por
parte del sector público y privado para mejorar la oferta y
buscar un turismo de calidad. Es una absoluta contradicción,
si gastamos tanto desde lo público en favor del turismo los
costes necesariamente han de bajar puesto que los hoteleros,
tour operadores, etc., se ahorran un dinero que no han de tener
que recuperar. Que seamos más caros debido a que somos
zona euro no implica necesariamente un turismo de calidad, y
disculpen, Mallorca es una prueba viviente de ello. A un turista
le sale más barato venir desde Londres un fin de semana a
emborracharse en Baleares que hacerlo en Londres. 

También en su web se dice que la conselleria de Turismo
ha reconocido que los tour operadores han pedido tener más
información sobre las inversiones que se hacen con la
recaudación del impuesto del turismo sostenible, nosotros
también queremos tener más información, porque, la verdad,
no se puede (...) lo que no se sabe, nosotros tampoco lo
sabemos y vuelve a ser una contradicción importante porque
si los tour operadores no saben esto es que no hay cambio de
modelo, ¿verdad? Vendemos lo consolidado, sol y playa.

También lo hemos visto promocionando un turismo
gastronómico que estaría muy bien que fuera en los términos
que empieza a desgastar, sostenibilidad. El cliché que van a
vaciar de sentido usándolo para todo lo de su web. El gerente
de la ATB, Jaume Alzamora, presenta hoy en Palma el Club de
producto gastronómico con motivo de la inauguración de la
Feria HORECA Baleares 2018, el club trabaja para
promocionar las Islas Baleares como uno de las principales
destinos gastronómicos del mediterráneo con el objetivo de
crear una nueva oferta turística gastronómica, fundamentada
en el desarrollo local y territorial y la sostenibilidad turística.

Sr. Alzamora, un turismo gastronómico sostenible implica
transformar toda la cadena de suministros alimenticios y de
residuos y entrar en una economía de proximidad y circular,
nada más lejos en la era de la globalización del CETA, del
TTIP, etc. Creo sinceramente que esto está muy bien, pero no
desgasten las palabras porque luego ya no sirven y si no llegan
al rango que anuncia, seamos realistas, lo que hacen es entrar
en un descrédito para toda la izquierda cuando viene a hablar
de sostenibilidad. 

Ustedes dicen que el aumento del gasto turístico en
temporada baja y la moderación de los picos de verano
certifican el éxito de la estrategia Better in winter, 26 de (...)
del 2018, sin embargo la última EPA de empleo dice que el
último mes con Semana Santa ha sido un desastre, un 5% de
paro más que el año pasado. En Menorca, especialmente la
Semana Santa ha sido un desastre. Los mayores incrementos
de paro se registraron en Baleares según la EPA, la
destrucción de empleo deja en la inactividad a 94.600
personas hasta marzo, ya me dirán, pero ustedes aumentan el
gasto en invierno y lo que aumenta es el paro y en primavera.
Así que todo depende de los indicadores utilizados para
valorar una iniciativa que es un lema, pero ello no implica que

la desestacionalización se vaya a producir porque digamos
“mejor en invierno” lo digamos en inglés, chino o japonés.

Gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Seijas. Per un temps de deu minuts té la
paraula el portaveu del Grup Socialista el Sr. Borràs. 

Gràcies.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, presidenta. Benvingut, Sr. Director gerent, si no
m’equivoc, si no m’equivoc director gerent de l’Agència de
Turisme de Balears, també a tot l’equip de la conselleria i de
l’ATB que l’acompanyen. 

Dic si no m’equivoc perquè jo pensava que veníem aquí
perquè compareixia el director gerent de l’Agència de
Turisme de les Illes Balears i després de... és a dir, pensava
que es tractava de fer algunes... d’alguna manera la petició del
Partit Popular, un examen de idoneïtat seva per al seu càrrec,
no?, i què pensava vostè fer com a tal director gerent en funció
del seu càrrec. Però ara ja, després de sentir les intervencions
d’alguns portaveus, tenc dubtes i jo no sé si vostè asseu en el
Consell de Govern d’aquesta comunitat, firma decrets,
decideix com s’estructura la comunitat, decideix quines
funcions té l’Agència Tributària de les Illes Balears, quines
funcions ha de tenir l’ATB, quina és l’estratègia turística,
econòmica i laboral d’aquesta comunitat, perquè, evidentment,
l’han acusat a vostè que el decret que diu que l’Agència de
Turisme de les Illes Balears sigui la responsable del control
i seguiment de les obres de l’impost de turisme sostenible, les
inversions de l’impost del turisme sostenible, sembla que és
vostè que l’ha fet. Vull dir, quan em tem que vostè  no té
capacitat per firmar decrets i no té capacitat per fer moltes
d’aquestes coses, i ho dic des del màxim respecte a les seves
funcions que són molt importants, però entre les seves
funcions molt importants no hi és la de firmar decrets, que
vostè ha d’aplicar, ha d’aplicar, però no firmar, perquè no ens
equivoquem, vostè no és responsable que l’impost l’hagi de
gestionar vostè, sinó que és el Consell de Govern de les Illes
Balears, és, en tot cas l’últim extrem la consellera i
vicepresidenta que és qui signa aquest decret. Per tant,
separem les coses.

Tampoc no sabia jo que l’Agència Tributària d’Espanya fos
qui fes el control de les inversions en carreteres del Ministeri
de Foment, pensava que hi havia altres organismes que feien
el control, i aquí li demanam a l’Agència Tributària de les Illes
Balears que faci el control de les inversions que ha de fer el
Govern a través d’un impost. L’Agència Tributària recapta,
altres organismes inverteixen, i algú ha de controlar i fer el
seguiment d’aquestes inversions.

Per una altra banda també, jo no pretenc fer de fiscal ni de
jutge, vull dir, aquí ja s’han condemnat persones fa una estona,
vull dir, encara no han estat ni jutjades ni tenen judici obert,
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però ja han estat condemnades. Vostè asseu a un lloc que sí ha
passat gent que ha estat condemnada i ha tocat la presó, ha
trepitjat presó, i aquí hi ha alguns portaveus d’aquí les han
rebudes amb molt d'afecte, amb molt afecte, per no dir coses
més gruixudes i, en canvi persones que no estan ni jutjades
estan ja sentenciades, perquè hi ha hagut intervencions que no
ha fet de fiscal sinó ja de jutge, i en to t cas pensava jo que
Montesquieu encara tenia sentit al nostre sistema.

En tot cas... no sé què pensaríem si no hi hagués cap
instrument per fer el seguiment, el control i l’execució dels
projectes de l’impost de turisme sostenible; si no tenim un
organisme que faci aquest seguiment i aquest control la
situació de manca de transparència sí que podria ser molt més
gran, perquè no hi hauria algun lloc on quedin centralitzades
aquestes funcions i per tant algú que hagi de rendir comptes
d’una manera global sobre aquests temes. Si un munt
d’organismes haguessin de gestionar cada un determinades
inversions i no hi hagués ningú que fes aquest control més
enllà de la funció final de la Intervenció general de la
comunitat autònoma, més enllà d’aquesta funció, sí que
podríem considerar que hi ha manca de transparència i manca
de seguiment i control d’aquestes inversions. Però en tot cas
evidentment no és vostè responsable que aquest procediment
sigui així, sinó que és el Govern que així ho ha decidit.

Clar, vostè fa mal fet, perquè vostè sembla que és el
responsable de l’estratègia final de l’estratègia turística
d’aquesta comunitat, quan la seva funció és fer estudis
estratègics, que és una altra cosa ben diferent que decidir
l’estratègia turística d’aquesta comunitat. Evidentment
l’estratègia turística necessita d’estudis per poder-la fer,
estudis estadístics, estudis de mercats, de molts de tipus
d’anàlisi de la realitat dels nostres mercats competidors, i
d’alguna manera algú s’ha d’encarregar de proporcionar totes
aquestes funcions i, després, d’aplicar les estratègies que es
decideixin, i per açò fa molts d’anys -ho ha explicat e l Sr.
Reus- el Govern es va dotar de determinats instruments, que
en aquests moments estan concentrats en un, per aplicar
aquestes decisions polítiques amb eines que se suposa que són
més àgils i són més eficients que la maquinària sempre pesada
i complexa d’una conselleria; més àgils no vol dir que tenguin
manco controls, perquè en aquest moment els controls són els
mateixos.

Però en tot cas, més enllà de la promoció turística, jo crec
que ja no podem tenir cap tipus de turisme en aquestes illes,
perquè si un turisme, perquè suposadament beneficia més una
illa que una altra, el Govern ja no ho pot fer, ja tindrem un
problema, i per tant sempre hi ha algun turisme que
beneficiarà més..., un tipus de turisme o nínxol de possibles
clients turístics que beneficiarà més una illa que una altra, i
per tant si allò que no sigui bo per a tots no es pot fer,
possiblement no en podrem fer cap, vull dir que és complicat.

I jo som menorquí, com el Sr. Camps, i quan torni a
Menorca demà avisaré a tots aquells empresaris de Menorca,
que crec que en aquests moments hi ha més d’una vintena de
projectes d’hotel de ciutat en construcció o en tràmit de
llicència, més tots els que ja estan oberts, que tanquin, que

tanquin, perquè el Better in winter no funciona, per tant no
vindrà ningú, i per tant tots aquests recursos que s’han invertit,
que tanquin, que es dediquin a invertir en altres coses, perquè
evidentment aquests hotels de ciutat estan pensats precisament
per a Better in winter, per a tots aquests nínxols de mercat,
tots aquests segments de turisme que vostè ha dit que intentava
el Govern, i vostè com a -si m’ho permet- braç armat executor
del Govern, posar en pràctica. 

Per tant si tampoc..., jo no sé la gent..., a veure, jo crec que
la gent que ve de turisme sanitari aquí deu estar dins les UCI
de les clíniques privades, perquè entenc jo que el turisme
sanitari és un motor potencial per a l’economia, no només per
a l’economia de les clíniques sinó per a l’economia en general
de les nostres illes, perquè és un turisme que gasta, com
exactament gasten els cicloturistes, com gasten tots els altres
segments de mercats que el Govern intenta promocionar; i el
turisme gastronòmic, perquè evidentment que jo sàpiga el
Govern no té restaurants, ni produeix productes agrícoles ni
ramaders. Per tant tot açò és economia privada de petits,
mitjans o grans empresaris que se n’afavoreixen, però també
els treballadors, també tota l’economia d’aquesta nostra
comunitat.

Per tant és molt complicat, molt complicat, es veu, poder
marcar una estratègia turística ni que sigui diferenciada si no
podem, segons afirmen alguns portaveus, fer política de
promoció ni política, diguéssim, de captació de mercats en
tots aquests segments que sempre, tradicionalment, hem
convingut tots que eren estratègics per al futur de la nostra
realitat turística.

Tampoc no és vostè qui decideix els projectes de l’impost
de turisme sostenible; si fos vostè crec que tindríem un altre
debat, tindríem un altre problema, perquè es consideraria que
una sola persona o una agència turística és la que decideix. En
canvi és una mesa participada, amb participació també de la
iniciativa de col·lectius representants d’associacions
econòmiques i socials representatives, i per tant entenc que
aquestes decisions..., mai no ho faran bé per a to thom,
evidentment, per aquestes decisions, (...) invertir alguns troben
que massa, altres massa poc o, clar, si no és a ells troben que
és complicat, mai no ho faran prou bé, però en tot cas és vostè
qui és responsable de... no és responsable de fer-ho sinó
d’executar-ho. Per tant jo sí que li agrairia que en el seu segon
torn... -vull dir que vostè ha estat molt (...) a la seva primera
intervenció, ha explicat molt les línies mestres- que ens
digués com veu el seu paper dins aquest complex engranatge
del Govern de les Illes Balears i dins la importància que té la
seva responsabilitat, ara que ja en dos mesos la deu conèixer
a fons; per tant si ens pot fer un mapa de com veu de cara a
futur no només aquest any que ens queda de legislatura sinó a
mig termini, que és l’important, com veu el paper de l’Agència
de Turisme de les Illes Balears de cara a poder millorar
l’oferta turística amb els criteris estratègics que li marca el
Govern, que és qui l’ha nomenat a vostè i qui a través de les
seves línies polítiques i a través del que aprovam en aquest
parlament pressupostàriament decideix.

Gràcies, Sra. Presidenta.

 



644 TURISME / Núm. 48 / 3 de maig de 2018 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Borràs. Sr. Alzamora, té la paraula per
contestar tots els grups. Gràcies.

EL SR. GERENT DE L’AGÈNCIA DE TURISME DE LES
ILLES BALEARS (Jaume Alzamora i Riera):

Bé, intentaré contestar i no estendre’m molt perquè a
l’exposició inicial ja he estat prou... he entrat prou al detall de
tot allò que és l’ATB, d’on ve, quines són les funcions més
importants, i llavors, concretant, el Pla d’acció de 2018.

Efectivament, i començant per la intervenció del Sr.
Camps, l’1  d’abril vàrem transferir les competències de
promoció turística als consells insulars, vostè diu que mal
dotades o, si més no, més mal dotades que l’acord de 2015. Jo
aquí el que he de dir és que, fruit de la negociació amb els
consells el 2018, tots els  consells han acceptat aquesta
transferència, cosa que no varen acceptar el 2015,
precisament perquè la dotació que s’ha fet i la previsió de
finançament durant els cinc propers anys estava més
justificada i era més satisfactòria per a totes les parts, i crec
que això és molt important remarcar-ho.

I vostè també que, per tant, una vegada transferida la
competència de promoció, que era el principal objecte de
l’ATB, l’ATB podria quedar sense cap funció. Bé, he començat
dient que no tornaria entrar en el detall perquè precisament he
entrat molt en el detall de les funcions que no són de
promoció; he parlat de les línies bàsiques o les línies
principals d’actuació: estratègia, producte, comunicació,
comercialització i ITS; no he parlat en cap cas de cap línia
d’actuació, perquè ja sabíem que havíem de transferir la
promoció, que sigui només i específicament de promoció. Per
tant, hi ha totes unes altres funcions, tasques que desenvolupa
l’ATB des de, precisament, l’origen del qual ve l’ATB que no
només eren la promoció turística i, a més, hem assumit la
funció i la gestió del Fons de l’impuls de l’impost de foment
del turisme sostenible.

Vostè  deia que és..., aquest òrgan de gestió s’ha fet així
perquè és opac i perquè està mancat de transparència. En
aquest sentit, li vull recordar que hi ha una instrucció, de dia
26 de febrer de 2018, de la Conselleria d’Hisenda, la qual
estableix que l’ATB tendrà un control financer permanent en
la gestió de tots els projectes que aprova la Comissió d’Impuls
de Turisme Sostenible, el Sr. Borràs ho deia, que no és una
funció del gerent ni de ningú de l’ATB, sinó que és una funció
que té la Comissió d’Impuls de Turisme Sostenible que a més
ratifica el Consell de Govern. Per tant, serem un ens
instrumental públic que tendrem control financer permanent
abans de l’adjudicació, llavors parlaré de l’instrument jurídic
que també m’ho han demanat, abans de l’adjudicació i abans de
la, o després de la justificació abans del pagament. Per tant,
crec que és molt important remarcar aquest fet, com a ens
instrumental tendrem control financer permanent per part de
la Intervenció General de la comunitat autònoma.

També em parlava que no tenim clar què farem amb la
inversió de la..., que no deixam clar que es fa amb la inversió
de la recaptació. Bé, jo al pla anual ja n’he parlat, farem una
pàgina web nova, la que tenim és vera que no té  tota la
informació, es fa feina en aquesta pàgina web nova, i un pla de
comunicació per difondre els projectes. I vull recordar que del
pla d’acció, del Pla anual 2017 perquè en el 2016 l’ATB no
tenia atribuïda la funció del seguiment, només dels projectes
aprovats del Pla anual 2017. Per tant, començam a fer feina
amb aquests, des del 2016 nosaltres no en fem el seguiment.

Després també em demanava quin instrument jurídic
s’utilitzarà per atorgar els doblers. Bé, en aquesta instrucció
de la Conselleria d’Hisenda això també ja està especificat,
l’ATB el que farà és per donar compliment a la resolució del
projecte aprovat per la Comissió d’Impuls i del Consell de
Govern, e l que farà és a l’administració de la comunitat
autònoma farà una... un acord de transferència, amb aquest
acord de transferència l’administració de la comunitat
autònoma podrà executar els projectes i amb la resta
d’administracions el que farà serà un acord de resolució per a
un atorgament d’una subvenció. Per tant, en aquest sentit els
dos instruments jurídics que em articulat des de l’ATB, però
amb acord i pactat amb la Conselleria d’Hisenda, que és la que
farà aquest control financer permanent i el control financer
serà abans d’adjudicar, és a dir, abans de fer l’adjudicació
d’aquesta ajuda, a través de la subvenció; l’ATB trametrà a
Intervenció General la proposta de resolució; una vegada
tenguem l’informe favorable d’Intervenció farem l’adjudicació
a l’ens; després el mateix amb la justificació, abans de fer el
pagament, quan ens justifiquin el projecte aquest també serà
tramès a la Intervenció General i la Intervenció General, quan
faci l’informe favorable, l’ATB podrà pagar la inversió feta a
aquest projecte.

Em demanava també pel grau d’execució dels projectes.
Com li dic, nosaltres som gestors dels projectes del 2017, el
2017 -i llavors en parlaré- havíem de fer..., perdó, som els
gestors dels projectes de 2017 i el 2018 en el pla d’acció
teníem unes feines que eren redactar tota una sèrie, redactar
i a provar tota una sèrie de manuals per fer aquesta tramitació
d’aquests expedients manuals que ens havien de permetre fer
un seguiment al detall dels projectes. Aquests manuals avui ja
sí que estan acabats i ara s’estan fent dins el procediment el
que anomenam les actes d’inici on cada entitat que rebrà la
transferència o la subvenció està definit el projecte i una
vegada definit aquest acte d’inici es farà la resolució o bé de
transferència o bé subvenció després de l’informe favorable
d’Intervenció.

Bé, em parlava també que... l’estratègia de Better in Winter
no funciona o sobretot no beneficia la resta illes. Jo crec que
una de les qüestions més importants en la transferència de la
promoció precisament és aquesta, que, juntament amb les
estratègies conjuntes que tengui el Govern balear amb el
consells insulars, llavors siguin els consells insulars els que
facin la promoció turística, que cada illa pugui fer la promoció
turística específica del seu producte, de la seva destinació als
mercats on consideri que pot ser més interessant fer aquesta
promoció. I en aquest cas crec que la dada que va sortir  al

 



TURISME / Núm. 48 / 3 de maig de 2018 645

febrer sobre la despesa de turistes entre gener i febrer hem de
dir que hi va haver un creixement d’un 23,7% de la despesa
respecte dels mesos de gener i febrer de 2017 al 2018 en els
turistes espanyols i d’un 5,4% d’increment de despesa en els
turistes estrangers a les Illes Balears. Per tant, en aquest sentit
l’estratègia pot funcionar.

Bé, després també deia que, en funció de tot aquest
raonament que ens ha fet, no tenia sentit l’ATB. Crec que amb
el que he dit, amb el que he dit abans, hem explicat totes les
funcions, accions que està fent l’ATB -i vull dir que si és
necessari les puc tornar repetir totes, però bé, és per no fer-
me repetitiu ni llarg- està justificada la continuïtat de l’ATB i
precisament fruit d’on ve i que..., bé, de l’historial que dels
diferents entramats empresarials que han acabat a l’ATB. Per
tant, ja dic, no repetiré ara les funcions i esper que en tot cas
doni per... escoltades totes les que hem dit.

El Sr. Jarabo m’ha parlat que està preocupat, està preocupat
perquè hauríem de fer feina per contenir el turisme, hauríem
de fer feina per redistribuir els beneficis. Li he de dir que dins
dels objectius genèrics del pla anual aquestes accions o
aquests objectius estan reflectits i els he explicat: contribuir
a un major repartiment sectorial i territorial dels ingressos
derivats del turisme, sostenibilitat social, econòmica i
mediambiental. Per tant, en aquest sentit les accions van
encaminades aquí. Hem de tenir en compte que venim d’uns
anys on la planificació segurament ha estat una mica...
improvisada i que qui manava més era el mercat. Vull dir... ara
crec que establir aquestes estratègies ens conduiran, ens
condueixen a millorar en aquest sentit aquests aspectes, però
també és vera - i això ho hem de reconèixer- que un model
d’aquesta magnitud no es canvia en una legislatura i no es
canvia amb un parell d’anys. Per tant, crec que és important
destacar que forma part dels objectius del pla, és important
destacar que les accions al final estan encaminades a assolir
aquests objectius. Per tant, tranquil·litzar-lo una mica en
aquest sentit.

Em parlava també a veure si estam fent feina amb la
Conselleria de Mobilitat pel Pla de mobilitat que estan
elaborant des de la Conselleria de Mobilitat, bé nosaltres en
aquest sentit no, sí que és vera que nosaltres fem feina en els
temes de connectivitat i de millora i aquí sí que hi ha una
coordinació entre la Conselleria de Mobilitat, però en tot cas
per millorar la connectivitat respecte de l’hivern, perquè
només (...) a l’hivern, a les Illes Balears, bàsicament en els
tres aeroports.

També m’ha demanat a veure si fèiem feina en turisme
sanitari, si teníem previst aquest tema. Bé, tenim un club de
producte de turisme de salut i el turisme de salut de vegades
no només l’hem d’entendre com a turisme de clíniques
privades, que hi feia referència la portaveu del Grup Mixt, sinó
també en aquest sentit turisme reparador, com el wellness.
Per tant, en aquest sentit el turisme de salut i el club de
producte sí que està referit, o està previst dins les accions de
l’ATB.

Ens demanava pel nou portal web. El portal web nou
d’illesbalears.travel, no és el portal de transparència, és un
portal turístic i de la gestió turística i ho fem..., de moment
està en 4 idiomes, català, castellà, anglès i alemany. Per tant,
no és aquesta la funció del portal de transparència. I l’altre
portal que és illessostenibles.travel és allà on hi haurà bolcada
tota la informació dels projectes que es van desenvolupant de
l’ITS. Però sí que és vera, vostè ho deia, que el control
financer permanent és el que ens dóna garanties a tots que la
feina que faci l’ATB estarà ben gestionada, estarà ben feta i
estarà ben controlada. 

I en aquest sentit el tema de contactes de què em parlava,
això sí que tot es publica a la web de transparència del Govern
balear, a la del Govern balear, es publica allà. I qualsevol
procés contractual que inicia l’ATB es publica en el perfil del
contractant a la web de l’ATB. I en principi sí que contractes
negociats, sense publicitat d’aquesta categoria no està previst,
no se’n fan, ni està previst que se’n facin. Per tant, tot allò que
facem sí que ho publicam en el perfil del contractant.

Després el tema del capítol 1 de pressuposts per veure
litigis. El 2018 no hi ha prevista cap partida, tot és de, ja ho he
explicat, a la incorporació dels acomiadats, dels joves del
SOIB i del personal que tenim ordinari a l’ATB.

Bé, també m’ha dit que estava preocupat pel tema del
lloguer turístic, si nosaltres fem la promoció. No, nosaltres...,
la funció de l’ATB, del departament concretament de qualitat,
simplement és la renovació de les llicències quan caduquen si
compleixen amb tota la normativa. Per tant, en aquest sentit no
fem res més, no fem ni promoció ni feina amb el lloguer
turístic.

Després també m’ha demanat quines feines de coordinació
fem amb els consells , una vegada s’han transferit les
competències. El 2018, ja ho he dit, és un any de transició, és
un any de reestructuració, sobretot perquè hi ha d’haver una
coordinació més forta que segurament serà necessària en anys
posteriors, i dic que serà més forta, no menys important. La
coordinació haurà d’existir i ha d’existir sempre, no podem
entendre que el Govern balear com a màxima representació
governamental de les Illes Balears es desentengui del sector
que avui és el sector econòmic més important. Per tant, s’ha
de fer aquesta feina de coordinació entre tots els consells.

Però el 2018 sí que tenim una feina més important, perquè
amb la transferència tenim una sèrie de contractes que són
responsabilitat contractual de l’ATB, però estan transferits als
consells perquè eren contractes que eren de promoció.
Aleshores, és clar, aquí sí que hi ha una feina molt important
de coordinació perquè els tècnics de l’ATB amb els tècnics
del consell han de fer aquesta feina de coordinació, perquè
són accions que aproven els consells, però que les gestiona
l’ATB. Aquí sí que és vera que aquesta col·laboració i
coordinació ha de ser molt important, però també ho ha de ser
en el futur i ho ha de ser sempre perquè l’estratègia sí que s’ha
de fer conjuntament, l’estratègia sí que la planteja el Govern
de les Illes Balears. Però l’ATB ha de tenir aquesta funció de
coordinació, no té sentit tampoc, malgrat siguem illes i cada
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illa tengui la promoció, que cada una vagi pel seu vent.
Aleshores sí que aquesta funció de coordinació és i ha de ser
en anys vinents important.

Després, bé el portaveu de MÉS per Mallorca el Sr. Reus,
ha definit bé una mica com hem arribat aquí i la situació en
què estam. La promoció turística era una part de l’ATB,
existia, però no era la més important, i les funcions que tenim
encomanades són moltes. Per tant, gràcies pels desitjos i
gràcies per la intervenció.

El Sr. Castells de MÉS per Menorca, efectivament enguany
estam en un moment de transició per transferència i hem
parlat de moltes accions, me demana si aquestes accions el
2019 desapareixeran. Bé, és que la majoria no eren de
promoció, ja ho he dit, hem parlat sobretot de les línies
d’estratègia, producte, comunicació, comercialització i ITS.
Tot i que sí que hi ha dins aquestes algunes accions de
promoció, perquè el Pla anual 2018 té feines compartides
amb els consells, aleshores el 2018 hi són, però sí que les de
promoció específiques, pures, estaran en mans del consell.

Em demanava si el 80% de temes estan vinculats a la
promoció, bé a l’inrevés, un 80% de temes no són de
promoció dels que fa l’ATB. I ja dic, aquestes línies
d’actuació.

I em demanava un poc com ha de ser l’estructura i com ha
de ser la gestió a partir d’ara de l’ATB. Bé, l’ATB i això també
contestaré una mica a la visió que em demanava que tendria jo
del futur de l’ATB, tendrà dues grans potes d’acció, que són la
gestió turística sostenible i la gestió turística estratègica.
Aquestes dues grans potes, que són les que justificaran la feina
que farà l’ATB, tendran associades prou funcions, la
realització d’estadístiques d’estudis de mercat, o l’escolta i
l’anàlisi de les xarxes socials, les feines de màrqueting,
comunicació, però també el màrqueting on line, les webs, els
plans de comunicació, i aquí estarà lligat les dues, tant la
gestió turística sostenible com la gestió turística estratègica,
necessitarà d’accions de màrqueting i comunicació i on line.

Hi haurà també, o és necessari, un departament d’imatge.
S’estan generant molts de continguts, històricament, no és
d’ara, per proveir als continguts que es necessiten per
gestionar l’activitat turística. Haurem de fer i seguir impulsant
la formació i la participació en projectes europeus. Per
exemple formam part d’un projecte que es diu Brantur on hi ha
6 regions turístiques diferents d’Europa, on es fan i es
comparteixen les bones pràctiques i les bones experiències
per a llavors, a partir d’aquestes bones pràctiques i aquestes
bones experiències dels diferents destins, fer un pla d’acció
a cada destí amb una sèrie (...), que es diuen, que són els que
participen en aquest cas a les Balears respecte d’aquest pla
d’acció que es faria d’aquest projecte europeu.

Hem de tenir també dins la gestió turística estratègica, i
pensam que és un departament que és i ha de ser molt
important, el (...) de planificació, on hi haurà planificació
turística, planificació econòmica, planificació estratègica, en
definitiva per millorar la competitivitat, on s’han de tractar els

temes com la innovació o com els temes de generació de
producte, o com els temes de donar suport a aquest producte.
I també pensam que dins aquesta gestió estratègica, gestió
turística estratègica, hi ha d’haver els elements de gestió i
control de la qualitat turística.

Per tant aquesta és una mica la visió que tendríem per a
l’ATB dels propers anys, i  és una visió que, exceptuant la
qüestió de la gestió de turisme sostenible entesa com a gestió
de l’ITS, ja existeix, ja existeix, i no he parlat en aquest cas per
a res de promoció.

Després també em deia que les funcions d’ITS, jo he parlat
de fer manuals i de fer tota una sèrie de documents per
millorar o per gestionar; és vera, i això és la feina que ja està
feta, aquest pla es va fer abans de redactar aquests documents,
però sí que és vera que també hem parlat en aquest sentit, quan
deia la línia d’actuació d’ITS, després d’aprovar el manual de
gestió dels projectes d’ús de la marca i de comunicació , el
següent ha estat realitzar el seguiment de l’execució dels
projectes finançats per ITS; o redactar i aprovar els convenis
o instruments jurídics adequats en el marc dels projectes
finançats per ITS. I és vera que aquí segurament falta
aprofundir en els  temes de la justificació posterior i el
seguiment; avui això sí que ho tenim ben definit a través
d’aquest manual de gestió dels projectes, però, bé, quan vàrem
fer el pla d’acció a finals de 2017 encara no -és vera- no
estava ben definida l’operativa d’aquesta gestió, però sí que
teníem ja previst en aquest sentit el seguiment de l’execució
dels projectes, el que passa és que estava... en general
seguiment d’execució dels projectes.

I després en aquest sentit em demanava quin era el personal
destinat a l’ITS. Miri, amb aquesta reestructuració que farem
amb aquesta visió de l’Agència, avui encara no tenim
determinat exactament el que serà; pensau que l’ATB rep
l’encàrrec del pla anual 2017, 62 projectes, 64 milions
d’euros, i era estam en un procés en el qual només hem fet...,
bé, només, han estat quatre mesos de feina en els quals hem
definit el projecte  i ara estam fent les adjudicacions. És el
seguiment d’aquestes adjudicacions el que ens durà a destinar
recursos, humans, en aquest cas, a això. Per tant crec que no
estic en disponibilitat de dir quants, perquè com vostè molt bé
ha dit aquesta nova competència, si cada any hi ha aquest
volum de projectes, requerirà d’uns esforços i d’uns recursos
que segurament hauran d’anar en augment dins la mateixa ATB.

Bé, respecte de la portaveu del Grup Mixt, Sra. Seijas, bé,
no entès si em feia qualque pregunta o no, en concret, i
m’anava dient coses de l’ATB que llegia a la web o...; deia que
jo havia parlat de les accions i n’havia fet un detall però que no
havia parlat de política ni de què preteníem. Bé, he parlat dels
objectius que aguantaven aquestes accions, i en aquest sentit
vostè em deia que hi havia un programa continuista. Sí, és vera,
li he de dir  que jo tenc un encàrrec a partir dels acords pel
canvi, per tant la línia política sí que està definida, i jo som, en
aquest cas com a responsable de l’ATB, qui ha de fer la
continuïtat i l’execució d’aquesta línia política, i aquí he dit
diversos objectius i repetiré els que ja he dit, com per
exemple estructurar i  millorar els productes turístics per

 



TURISME / Núm. 48 / 3 de maig de 2018 647

diversificar l’oferta i posar en valor nous productes. Per tant
en aquest sentit sí que hi ha aquesta política continuista
perquè, ja dic, ve dels acords pel canvi que va fer aquest
govern a principis de legislatura, a mitjan 2015.

I em deia que estam fent el mateix i que gastam molts de
doblers en promoció, i em retreia que havíem tret un premi al
millor estand a la fira de Berlín. Bé, he de dir que en tot cas
dins la casa va caure bé que es donàs aquest premi, però he de
dir que és un estand que es va fer el 2016, que no és nou; de
fet a FITUR el 2016 també va obtenir un premi com a millor
estand. Per tant no és que hàgim gastat més doblers en aquest
sentit en un estand, sinó que repetim el mateix que el 2016.
Crec que és important dir-ho, i he entès que ens retreien que
es gasten molts de doblers en aquest sentit i en els estands; bé,
jo la convidaria a anar a les fires, i veuria el nostre estand i
veuria els d’altres destins, que és petitet devora altres destins,
i allò que es premiava era el disseny i no si era gros o era
petit, o si s’havien gastat molts de doblers.

Bé, vostè em dia que si el lloguer turístic en unifamiliars
està prohibit, que la promoció la feim només per a hotels. Bé,
la promoció es fa per al destí, no es fa per a ningú en concret,
es fa per als productes, i en tot cas -i això també ara crec que
és just dir-ho- l’ATB des de l’1 d’abril no fa promoció, i la
promoció que fa és la que li encomanen o la que gestiona,
perquè enguany feim moltes feines de coordinació, a través
dels consells insulars; per tant en aquest sentit no feim... 

I sí que em retreia el tema de sol i platja, que és un destí
consolidat i que si feim promoció el que feim és promocionar
els temes de sol i platja. Abans he parlat del nombre de... del
nombre no, de la despesa, que s’havia incrementat pels turistes
el gener i el febrer de 2018 respecte del gener i el febrer de
2017, però si en lloc de mirar la despesa també miram
l’arribada de turistes, l’arribada de turistes també creix el
gener i el febrer, concretament un 4,2%; creix un 4,2% a les
Illes Balears, creix un 4,2% a les Illes Balears. Aleshores crec
que si sumam les dues dades, la d’increment de despesa i la
d’increment de nombre de visitants, crec que podem dir que
l’estratègia de fer la promoció els mesos d’hivern funciona,
perquè ja puc assegurar que des l’ATB, però tampoc des dels
consells, no es gasten recursos per fer promoció en els mesos
d’estiu.

També em demanava que..., bé, entenc que m’ho demanava,
ja dic, no sé si m’havia fet qualque pregunta però li ho coment
una mica, que volen més informació sobre ITS i sobre els
projectes que s’estan executant. Bé, això ho entenc; tenim a la
web antiga, o a la web actual, perquè la nova encara no la tenim
operativa, els projectes 2016 i 2017, l’enumeració,
l’aprovació d’aquests projectes i tota la documentació
d’aquests projectes. És vera, estam fent feina en la nova web
on sí que hi haurà el bolcat de tota la informació al moment,
al minut, de com estan els projectes. És vera que això encara
no ho tenim llest.

I després també em parlava dels temes de gastronomia, que
implica, que suposa una transformació de..., hauria de suposar
una transformació de tota l’estructura i  no només... o no

només parlar de gastronomia. Li he de dir que en el Club de
producte gastronomia, que és un dels productes estratègics
que tenim com a club de producte a l’ATB, hi participen des de
xefs a restaurants, a denominacions d’origen de producte...;
per tant hi ha incorporada tota la cadena, diríem, que dóna
valor al producte gastronòmic, i és a través d’aquest club de
producte que anam generant l’estratègia per millorar en aquest
sentit el destí de les Illes Balears des del punt de vista
gastronòmic.

Bé, i després el Sr. Borràs ha explicat molt bé un poc les
funcions; és vera que l’ATB té les que té, és vera, i nosaltres
no prenem segons quines decisions, és cert, té tota la raó. I,
bé, una mica com veim el tema de l’ATB, (...), com la veiem,
ho he explicat una mica; si vol que li ho torni a explicar... No,
bé, jo què sé, com que també ja m’ho havien demanat..., les
dues cames de gestió turística sostenible i gestió turística
estratègica.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alzamora. Passarem al torn de rèplica. Pel
Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Camps, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Alzamora, nosaltres
ens reafirmam en el que hem dit abans, és a dir, trobam que no
té sentit mantenir l’Agència de Turisme de les Illes Balears, i
no ho trobam després d’haver sentit les seves explicacions, i
no ho trobam després d’haver sentit el Sr. Borràs, quan diu que
vostè no és responsable de res i que vostè no decideix res, i
que al final vostè què fa? Per tant, és a dir , ens reafirmam
sobretot després d’haver-lo sentit a vostè i d’haver sentit el Sr.
Borràs. I després d’haver sentit que la Conselleria d’Hisenda
farà la fiscalització o farà el control financer permanent
d’aquests projectes de l’impost de turisme sostenible encara
ens reafirmam més en el fet que no té sentit que açò ho hagi
de gestionar, ho hagi de dirigir l’Agència de Turisme de les
Illes Balears. És a dir, és un doble pas, és a dir, passar els
doblers de l’ATIB a l’ATB perquè després l’ATB els passi a les
conselleries, als consells, no entenem aquest doble pas quan
açò es podria fer perfectament des del Conselleria de Turisme
directament o des de la Conselleria d’Hisenda, o de la mateixa
ATIB.

Açò per una banda. Una altra qüestió que també voldríem
destacar és..., i li llegiré l’article 20.4 de la Llei d’impost de
turisme sostenible; aquest article diu: “El conseller o la
consellera competent en matèria de turisme elevarà les
propostes de la comissió a Consell de Govern per a la seva
aprovació. Una vegada aprovades s’executaran mitjançant els
instruments jurídics que es considerin més adequats per a cada
projectes concret, i es donarà publicitat general de l’aprovació
i l’execució mitjançant un lloc web específic”. Clar, si
diguessin “no, no, és que la llei s’ha aprovat fa dos mesos”,
diríem “bé, esperarem la pàgina web, que vostè diu que hi
haurà tota aquesta informació”, però és que la llei és de dia 30
de març de 2016; és que han passat dos anys i aquest article
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s’ha incomplit durant aquests dos anys; és que la informació
que ens dóna vostè a la pàgina web actual és el mateix que hi
ha al BOIB; per què volem la pàgina web de la conselleria o de
l’Agència de Turisme de les Illes Balears?, és la mateixa
informació que surt al BOIB, per tant aquesta qüestió ens
sembla fonamental solucionar-la, i, ja dic, és una petició que
ja es va fer el nombre de l’any passat davant una situació
d’opacitat i de falta de transparència de l’Agència de Turisme
de les Illes Balears. Perquè, c lar, quan jo parlava de falta
d’opacitat de l’Agència de Turisme de les Illes Balears em
referia a l’Agència de Turisme de les Illes Balears, no a totes
les agències del món mundial, em referia específicament a
l’Agència de Turisme de les Illes Balears, i parlava de manca
de transparència precisament per aquest fet d’incompliment
d’una llei, ni més ni manco, dos anys incomplint una llei, ja
veurem a la pàgina web nova què passa, i també pel sistema
amb què vostès han creat aquesta gestió dels fons de l’impost
de turisme sostenible.

I també una altra qüestió que també m’agradaria dir-li: quan
vostè diu que creu que les competències de promoció turística
no han estat mal dotades jo només faré referència a les
declaracions de la presidenta del Consell Insular de Menorca,
del Partit Socialista, no és del PP; diu que el Consell Insular
de Menorca s’ha compromès a afegir de fons propis 1,5
milions d’euros per cobrir el que no cobreix la transferència
de la competència de promoció turística. És a dir, enguany
rebrem 1,5 milions i el consell hi afegirà 1,5 milions perquè
no els basta; és a dir, més clar que açò, més clar que açò per
dir que les competències estan mal dotades, més clar que açò
és impossible.

I un darrer aspecte, que de tots els que he dit ens sembla el
més greu, és que, si no ho he entès malament, si no ho entès
malament, vostè ens ha dit que el grau d’execució dels
projectes de l’impost de turisme sostenible, dels 64 milions
aquests que vostè ha de gestionar, de controlar i d’avaluar, se
n’han executat zero; açò és el que jo he entès. És a dir, vostè
em vol dir que del projecte de rehabilitació d’infraestructures
del passeig de Ses Figueretes no s’ha executat res? Vostè em
vol dir -per dir-ne un altre- que de la rehabilitació de la finca
Milà Nou per a la creació del centre d’interpretació del camp
de Menorca no s’ha executat res?, o que al centre integrat de
formació professional (...) de reparació d’embarcacions
nàutiques del Port d’Alcúdia no s’ha fet res? Vol dir que en la
recuperació dels sistemes dunars en espais de rellevància
ambiental de les Illes Balears no s’ha fet res? Som el mes de
maig, és a dir, hem passat, escolti...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’anar acabant, Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí. Açò és el BOIB de dia 12 d’octubre de 2017, ha passat
més de mig anys des que es varen aprovar aquests projectes,
i vostè em vol dir aquí que no han executat zero euros?, que
han executat zero euros? Realment em sembla sorprenent quan
aquesta és la seva funció principal; la seva funció principal és

executar aquests projectes, o controlar i avaluar i seguir que
aquests projectes es facin, i em vol dir avui aquí que vostè n’ha
executat zero a dia 2 o a dia 3 de maig? Increïble, senyor.

Per tant, Sr. Alzamora, no podem fer res més que
reafirmar-nos en el fet que l’Agència de Turisme de les Illes
Balears ha de desaparèixer el més aviat possible. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. JARABO I VICENTE:

Gràcies, Sra. Presidenta, i gràcies, Sr. Alzamora, per la
informació aportada. Gràcies, Sr. Camps, per la seva
vehemència expositiva; tant de bo tengués una mateixa
vehemència auditiva per escoltar també els arguments dels
altres portaveus i les seves línies d’argumentació. A més és
curiós perquè hem escoltat les crítiques als beneficis  de
l’impost turístic a determinada illa, a Mallorca, respecte de la
resta d’illes de la nostra comunitat, i és curiós que la majoria
absoluta dels portaveus d’aquesta comissió, almanco avui,
siguin tots menorquins; tenim una majoria absoluta de
portaveus menorquins que crec que s’ha de ressaltar que són
ells que estan demanant els seus dubtes al director gerent,
com recordava el Sr. Borràs, de l’Agència de Turisme.

Qüestions concretes. Bé, crec que vostè i jo podem
compartir una mateixa sensibilitat cap a la sostenibilitat de la
nostra comunitat. Ha incidit en un tema que sí que havia sentit
quan ho ha dit abans, el repartiment de la riquesa generada pel
turisme, però ha tornat en la seva resposta a no mencionar la
paraula “contenció”, i d’alguna manera ens agradaria saber si
dins la línia estratègica de la promoció turística d’aquesta
comunitat hi ha alguna intenció de contenir d’alguna manera
aquest moment que podríem dir que és conjuntural, i que
hauríem de considerar si és conjuntural o no aquest pic
d’arribada de turistes, i veure de quina manera...; crec que li ho
han demanat també altres portaveus, la perspectiva que vostè
té de com ha de ser la promoció turística en funció de com es
conceptualitzi el moment actual, si és considerat com un pic
que en el algun moment es pot resoldre, o si pot ser una cosa
que sigui més estructural que demostra que d’alguna manera
que vostè estaria gestionant l’èxit turístic d’aquesta comunitat,
entre cometes, evidentment, però que mentre duri aquest èxit,
perquè sí que s’ha de dir que aquesta arribada de turistes
evidentment respon a un model d’èxit quant a atracció
turística, que provoca també les conseqüències que tots
coneixem i d’aquí la meva pregunta i li he de tornar dir, l i
posava com a exemple si hi havia col·laboració entre l’ATB i
la Conselleria de Mobilitat i Territori per la qüestió de la
saturació de les carreteres, però és que podríem continuar.

És a dir, crec que hi ha d’haver una col·laboració major
quant a estratègia comuna amb la resta del Govern. La
promoció turística té una relació també directa amb
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l’increment de turistes a ciutats com Palma o Eivissa, on es
provoquen desnonaments per un increment exagerat del
lloguer de vacances en aquestes ciutats . S’està provocant
també que l’arribada també de molts de cicloturistes pot
provocar accidents, o pot provocar una intenció per part de la
Conselleria de Territori d’ampliar les voravies, o d’ampliar la
nostra xarxa de carreteres. La promoció turística
d’agroturismes, per exemple, té a veure també amb la relació
que han de tenir els nostres pagesos amb el seu modus vivendi
de relació amb el camp. Per tant, aquesta relació transversal
amb la resta de conselleries evidentment que ha d’existir i si
bé ens ha tranquil·litat en algunes qüestions de la seva
intervenció, aquesta si ho he entès bé, no comunicació amb la
Conselleria de Mobilitat per a aquestes qüestions, entenem
que s’hauria de resoldre, així com que hauria d’existir una
comunicació amb la resta de conselleries per les
conseqüències que pot tenir la promoció turística en la seva
gestió.

Sí que per acabar també, tenia dos darrers dubtes, vostè ha
esmentat també les campanyes Better in winter, la de “Com a
ca nostra enlloc”, sí que ens agradaria d’aquesta darrera
campanya, quines intencions hi ha per a aquesta temporada.

I en darrer lloc, un tema que vostè també ha comentat que
és el dels patrocinis, no he entès bé si és l’ATB la que
patrocina segons quines coses, o si són les grans empreses
que patrocinen segons quins projectes de l’ATB. M’agradaria
que ens comentés per a enguany què hi ha previst quant aquests
patrocinis.

I per acabar desitjar-li molta sort, l i  hem d’expressar la
nostra confiança perquè confiam molt amb la seva capacitat ja
demostrada en la seva gestió en el Consell de Mallorca.
Entenem que no és vostè el que ha de dirigir la política
turística d’aquesta comunitat evidentment, però sí que
entenem que des d’aquesta confiança li diríem que aportés el
seu coneixement i la seva experiència també cap a la
conselleria, evidentment per si aquesta promoció turística ha
d’alertar de determinades conseqüències que evidentment no
contribuirien en aquest horitzó comú de convivència entre
turistes i societat local que tots desitgem.

Moltíssimes gràcies, Sr. Alzamora.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Jarabo. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té  la paraula el Sr. Reus, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, presidenta. Gràcies, Sr. Alzamora una altra
vegada, haurà comprovat que aquí es senten moltes coses, però
s’escolta poc, la veritat és que s’escolta poc, i quan sent certes
coses, o escolta certes coses, com el Sr. Camps que
s’escandalitza perquè en cinc mesos no s’ha redactat un
projecte tècnic, redactat els plecs, realitzada l’adjudicació,
executat i justificat, un sempre es queda amb el dubte si és

ignorància o si és demagògia. Jo m’inclino a pensar que és
demagògia.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Reus. No hi ha cap portaveu d’El Pi. Passam
al Grup Parlamentari MÉS per Menorca, té la paraula el Sr.
Castells, per un temps de cinc minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo després de la meva
intervenció, en la seva resposta detecto que el meu concepte
de promoció és diferent del seu, segurament del que fa servir
el Govern, perquè clar, hi ha aspectes com comunicació,
estratègia, comercialització que els incorporo dins el
concepte de promoció. Sé que els professionals del turisme,
com tots els gremis, deuen tenir el seu manual, però, és clar,
si vostè em parla, dintre de la línia de comercialització ,
d’assistència a les tres grans fires generalistes, home, fires
estan dintre del paquet de promoció, encara que vostè hagi
parlat de línia de comercialització. Si parlam de producte,
home, a veure hi ha una part de producte que potser sí obeeix
més a aspectes de planificació, però hi ha una part molt
important, és a dir, de triar quin producte, d’articular-lo, que
està totalment lligat al mercat, perquè quan un defineix un
producte turístic no només el defineix a partir del que té, sinó
també el defineix d’on pot arribar i quin mercat potencial té.

Per tant, a mi em sembla que hi ha molts aspectes que
entren dintre de la comunicació, que entren dins la
comercialització, que entren dintre de màrqueting, que entren
dintre d’estratègia, que estarien dintre del paquet de promoció,
perquè, és clar, si al final promoció només ha de consistir en
carregar els dissenys d’una cosa que han planificat uns altres,
una estratègia que han planificat uns altres, un producte que
han definit uns altres, uns clubs de producte que han definit
uns altres, potser amb la transferència que tenim ens sobrarà
i tot. Aleshores jo crec, li ho dic molt sincerament, és a dir, jo
crec que la transferència de la promoció turística ha de
comportar un aprimament important de tots aquests aspectes
que jo li he fet referència, que vostè he vist que hi ha hagut
aquí un xoc de conceptes, perquè vostè simplement els exclou
del concepte de promoció i jo crec que haurien d’estar dins. 

Aleshores penso que aquest és un tema important a aclarir,
no en aquesta compareixença perquè no és objecte d’aquesta
compareixença, però potser sí entre els consells i el Govern
on s’acaben les responsabilitats de la comunitat autònoma i on
comencen les dels consells insulars. Perquè a l’article 30 de
l’Estatut d’Autonomia, on es defineix com competència
exclusiva el turisme, hi ha un epígraf, promoció turística, que
després a l’article 70, competències pròpies, s’atribueix als
consells insulars. Aleshores jo  no veig en la resta de la
definició de l’article 30.11 de l’Estatut d’Autonomia on es
parla de quines competències té la comunitat autònoma en
turisme, no en veig cap que faci referència a..., a planificació
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sí, però el que és estratègia, el que és comunicació. Per tant,
em sembla que és un tema realment a analitzar amb més detall.

Pel que fa a la dotació , simplement per respondre les
dades que s’han donat, la dotació de la transferència..., això no
és una pregunta, la dotació de la transferència de la promoció
turística al Consell de Menorca, a banda que segons els
números que ha donat a la seva primera intervenció el Sr.
Camps, e l titular seria Menorca és l’illa que surt més
beneficiada, perquè quan ha dit tots els doblers que perdia cada
illa, Menorca era la que perdia menys. Per tant, Menorca és la
més beneficiada, a banda, fent els números bé, doncs
evidentment la transferència quedaria molt més avantatjosa
que la que es va plantejar en el seu dia, perquè en el seu dia la
legislatura anterior es va fixar una quantitat que consolidada
era de 0,9 milions d’euros, perquè després hi havia uns punts
temporals que no estaven consolidats i per això no es va
acceptar en el seu dia, el Sr. Tadeo, que el tinc aquí davant, no
va acceptar en el seu dia la transferència, i per això tampoc
l’actual corporació del Consell de Menorca la va acceptar fins
que no va arribar a la quantitat que tenim ara, que en total és
d’1,75 milions d’euros la transferència, 1,75 milions d’euros.

El Consell de Menorca ja posava abans doblers a aquesta
competència i simplement el que fa és continuar-los posant
perquè es pugui fer la promoció en els termes que convé.

I això és tot. Gràcies, Sra. Presidenta.

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, Sr. Presidenta. Sr. Alzamora a lo mejor el tema de
que no me expliqué bien, puede ser debido a que soy de origen
gallego y llevo sólo seis años en la comunidad y puede que la
forma del lenguaje pues que no..., espero ser más clara en esta
exposición para que no le queden dudas si es pregunta o no.

Antes de contestarle, quería contestar al portavoz del
PSIB, que será que el Better in winter es el responsable de
que haya más hoteles de ciudad proyectados en Menorca. Los
hoteleros en Menorca no proyectan hoteles con un lema como
Better in winter, hacen igual que van a invertir grandes
cantidades en Cuba y lo hacen siguiendo criterios internos de
diversificación de una empresa, no porque ustedes vayan a un
par de ferias.

Cuando le comentaba el tema gastronómico, no me refería
en esencia a la respuesta que usted me ha comentado, me
refería a promocionar el turismo gastronómico, pero que sea
sostenible, con todo lo que tiene que llevar eso. Pienso que no
es simplemente anunciar que tenemos buenos restaurantes o
que hay buenos profesionales del ramo de la alimentación,
sino estar también pendientes de todo lo que va ligado a ese
tipo de turismo y demás, ¿no?

Después..., hemos perdido gran parte del mercado
británico en Menorca, en Menorca y en Mallorca, lo que pasa
es que en Mallorca a lo mejor no es tan significativo, pero que
sigan sacando pecho de... de su... Better in Winter que para mí
no es estrategia, no es una estrategia, sean sinceros, es un
recurso en comunicación política, pues cuando el descenso en
Mallorca del turismo británico en invierno se sitúa en el 4%
y en Menorca en el 2%. Esto son cifras, es una realidad.

El indicador del gasto para indicar que funciona, ya lo he
dicho en la anterior intervención, es trampa porque no se usa
el indicador del paro, porque si la vida sube el gasto sube, ello
no implica que el beneficio que traiga el turismo se secularice
y llegue a la gente común, que pierde su trabajo en invierno y
que... manda el mercado, porque ¿qué cosas concretas hacen
para invertir la dinámica del mercado y no ser su prisionero?
Porque, que yo sepa contra el mercado ¿puede hacer algo la
ATB? Al revés, lo que hace es incidir e incrementar la
tendencia del mercado. Si la tendencia del mercado es
incrementar el tamaño de los cruceros y en Menorca
perdemos debido a ello el que vengan, ¿cómo puede revertirse
la tendencia del mercado?, directamente no vienen a Menorca
y punto.

Cuando digo que su línea es continuista, pero no
continuista con los acords pel canvi, yo pienso que los
acords pel canvi aquí, en el área de turismo a la que usted
pertenece han resultado ser totalmente papel mojado, porque
yo no distingo las políticas que están haciendo ustedes de las
que hacia el Partido Popular. Continuista con la masificación,
con el sol y playa, en favor de los grandes hoteleros, sin
diversificar y secularizar la riqueza del turismo, Francia y
París son primeros receptores de turismo y la gente va por
cultura, en Baleares desde los talaiots romanos, árabes,
bizantinos, de la Edad Media, el Modernismo, tenemos un
patrimonio único en torno a la cultura y las civilizaciones que
han pasado por aquí, y seguimos vendiendo sol y playa.

El que usted me diga que el estand que tenemos en la
feria, que han vuelto a ganar otra vez otro premio, yo no lo
digo por el estand en sí que hayan gastado más o que hayan
gastado menos, es que volvemos a ser punto de referencia en
ferias donde se va a vender el sol y playa. Entonces a mí me
gustaría tener noticias de que van ustedes a una feria a
Finlandia, a Holanda, a sitios donde no tenemos..., donde no
son..., donde los destinatarios no vienen buscando sólo sol y
playa, que les gustaría venir aquí pues en invierno a dar
caminatas, a ver todo nuestro patrimonio cultural y histórico,
y eso no lo veo.

Me parece que la ATB es un instrumento para gestionar
dinero de forma opaca y que nada repercute en nuestra tierra
y venden complementos del turismo de masas de sol y playa,
sanitario, gastronómico, bicis, eso no es cambiar el modelo,
Sr. Alzamora.

Bueno, ya entra el Sr. Jarabo, decir también al Sr. Jarabo
que el turismo es nuestra industria y que empezó a los sesenta,
que no es ahora que este govern haya creado un turismo de
éxito. Gracias.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Seijas. Sr. Borràs té la paraula per un temps
de deu minuts..., cinc, cinc minuts, aquesta broma... no, cinc.

EL SRA. BORRÀS I BARBER:

Val més no gastar-los tots, Sra. Presidenta. Bé, Sr.
Alzamora, no hi insistiré més, ja li ho ha dit el Sr. Reus, el Sr.
Camps hi sent molt bé, però hi entén poc, només hi sent des
de les dues orelles però només hi entén d’una oïda, l’oïda
dreta, eh?, i a més només entén els tons molt alts, molt
radicals de dretes, vull dir, si és un to de dretes que no és molt
agut tampoc no l’acaba d’entendre gairebé, no? Per tant, no és
rar que no entengui allò que jo he explicat, que simplement és
que vostè té unes responsabilitats molt importants, però que
evidentment entre  les seves responsabilitats no hi ha la de
nomenar-se vostè mateix, autonomenar-se, ni té la
responsabilitat vostè de decidir com s’estructura el Govern de
les Illes Balears ni com s’estructura la gestió d’impost de... la
tramitació de l’impost de turisme sostenible.

Però és clar..., i tampoc no s’estranyi dels nombres del Sr.
Camps, el Sr. Camps sempre fa molts de nombres, sembla que
faci nombres tot el dia, cada vegada que (...) fa nombres, però
calcula poc, fa molts de nombres amb molt d’espectacle, però
poc càlcul i el càlcul que fa el sol fer prou equivocat i no
m’estranya -no m’estranya- que li ralli de la pàgina web perquè
ell de pàgines web n’entén molt, és un expert en pàgines web.

I jo entenc que la tramitació del projecte el Sr. Camps la
trobi lenta, ell ve d’un món en què els projectes s’executaven
a través d’un sistema de tramitació molt àgil que es deia
“hágase”, una persona deia “hágase” i el projecte
s’executava...

(Remor de veus)

... i a partir d’aquí camp per córrer, no?, després acabaven
asseguts en cadires més incòmodes que aquesta on seu vostè,
o també ve d’una illa, d’una illa on són capaços d’autodonar-
nos una llicència d’obres en tres dies, vull dir, per tant, són
més eficients que vostè segons quines persones.

En tot cas, que el Sr. Camps consideri que en cinc mesos
els ritmes d’execució ja han d’estar resoltes les obres, vull dir,
és que es veu que quan ell va a l’aeroport des de... no veu
segons quines coses, no?, que fa molts d’anys que estan..., que
s’han tardat a fer, a construir i no ha estat precisament un
govern progressista qui les ha impulsades.

Em sap greu dissentir amb la Sra. Seijas sobre..., però crec
que els hotelers que construeixen hotels a Menorca de quatre,
sis, vuit habitacions no són cap gran cadena multinacional que
diversifiqui negoci, sinó que són persones que intenten obrir-
se un espai econòmic, no?

I si hem d’anar a fer promoció, diguéssim pel nombre de
places que necessitam omplir a les Illes per mantenir els llocs
de feina que tenim i si és possible millorar els salaris

d’aquells llocs de feina..., per cert, pugen un 17% en cinc anys
aquests salaris, idèntica la política d’acords pel canvi que la
política del PP, idèntica, simplement pugen un 17% els salaris
segons el Conveni d’Hostaleria, per tant, idèntiques polítiques,
si hem d’omplir totes les places en un mercat que, comptant
tots els ciutadans, gent... jubilats, al·lots de pit, persones
ingressades per malalties, tothom, té 5 milions i mig
d’habitants, si hem d’anar a aquest mercat, centrar-nos en
aquest mercat... Per cert que tothom sap que fa sol 365 dies a
l’any i per tant no cerquen sol els finlandesos i els holandesos
tampoc no cerquen sol perquè fa sol els 365 dies a l’any a
Holanda i també és un mercat potencial petitíssim, no
menystenible, però evidentment no... no crec que puguem
basar les estratègies en mercats que ens poden ajudar, però
evidentment no poden ser els mercats, diguéssim, els quals
haguem de rebre els turistes suficients... i evidentment com
que tots els països..., jo entenc que la Sra. Seijas considera que
són més cultes els finlandesos que els alemanys, però jo
supòs que a cada país hi ha gent que té més capacitat d’admirar
un Miró, d’admirar la Catedral de Palma i admirar diguéssim
un frit mallorquí, unes sopes mallorquines, crec que n’hi ha a
tots els països, hi ha segments a cada país d’una capacitat o
d’una altra per elegir venir aquí.

Per tant, crec que no és un problema de països, sinó un
problema de segments de mercat al qual ens hem de dirigir.

Evidentment, crec que hi deu haver més de..., ni que sigui
per proporció crec que hi ha països demogràficament més
elevats...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’anar acabant Sr. Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

... que tenen més tradició de venir aquí, tenen més capacitat de
ser atès.

Jo simplement li demanaria que continuï en la línia que ha
fet i que fins ara..., vull dir... l’Agència de Turisme a les Illes
Balears i que, per favor, els projectes de l’impost de turisme
sostenible que vostè controla i gestiona, vull dir que es duguin
a bon port, amb la màxima celeritat possibles que mai no serà,
mai no serà fins que el Sr. Antoni Camps no sigui director
gerent de l’ATB possibles d’executar en cinc mesos. 

Per cert, després l’ATB tindrà tot el sentit del món quan ell
sigui el director gerent que esperem que no ho sigui mai.

Gràcies, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Borràs. En contrarèplica, Sr. Alzamora, és el
seu torn.
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EL SR. GERENT DE L’AGÈNCIA DE TURISME DE LES
ILLES BALEARS (Jaume Alzamora i Riera):

Gràcies. Bé, el Sr. Camps diu que es reafirma que no té
sentit l’ATB i han insistit, i han hagut altres portaveus que ja
s’ha referit, jo pas pena que és vera que no m’hagi escoltat,
com que no he repetit el que havia dit i explicat de totes les
accions igual aquí és on hem tengut el problema, que no ha vist
aquesta necessitat d’acord a totes aquestes feines que l’ATB
fa. Tal vegada les hauria d’haver repetit.

També us queixàveu de manca o que teníem molta opacitat
i manca de transparència, però criticau que Hisenda en faci el
control financer o dieu que això justificaria que l’ATB no
existís perquè Hisenda fa el control financer. És que és la
funció d’Hisenda que facin el control financer, i no només a
l’ATB, ho fan a tota l’administració de la comunitat autònoma.
Per tant, també ho faran amb l’ATB, com correspon. Per tant,
hi havia com unes contradiccions.

M’ha retret o... retret, o ha explicat l’article 20.4 de la (...)
que deia, talment l’ha llegit, que s’ha de donar publicitat a
aquells projectes, general, de l’aprovació i execució
mitjançant el lloc web específic. Bé, tenim el portal
illessostenibles.travel, ja existeix, i estam fent el nou que és
el que els projectes 2017, que són els que gestiona ATB, és
veritat que els de 2016 no els gestionam, estaran bolcats tots
aquí, no només allò que poden trobar en el BOIB sinó a més
tota la informació i el seguiment de l’evolució de l’execució
dels projectes. 

Ha qüestionat el tema del grau d’execució dels projectes
de 2017, entenc que només 2017 perquè ja dic que els de
2016 no és cosa nostra, i jo li he dit que nosaltres fem les
adjudicacions d’aquests projectes, perquè l’execució no
correspon a l’ATB, no correspon a l’ATB, és cada
administració que rep a la qual va presentar el projecte i se li
va aprovar qui ha d’adjudicar, executar aquests projectes.

Després també han tornat a parlar de la mala dotació de la
transferència de les competències i que... la portaveu del
PSOE al consell va dir que hi afegirien 1 milió d’euros en el
cas de la promoció econòmica. Bé, jo pens que està bé que
Menorca, a més dels doblers transferits per a la competència,
amb la seva competència que tendrà ara hi vulgui destinar més
doblers, crec que és lícit, legítim i no hi tenim res a dir. Crec
que és una bona notícia, i em reafirm, el Sr. Castells també ho
ha dit, que la dotació de 2018 millorava la de 2015 i també ha
dit que una imatge d’això era que el 2015 ningú, ningú no, cap
consell no va poder acceptar en aquell moment la
transferència.

Bé, després el Sr. Jarabo, per suposat que li farem arribar,
m’ha parlat que no he anomenat la contenció. Bé, crec que,
malgrat no s’anomeni específicament, crec que els objectius,
quan parlam de millorar la sostenibilitat, econòmica, social i
mediambiental, que és un dels objectius que hi ha en el pla
anual, segurament ens conduirà a això, malgrat no sigui un
objectiu específic, concret, sí que ens hi durà.

Després també hi ha un tema que em parlava que la
promoció turística té moltes dimensions, parlava del sector
agrícola o parlava de l’ocupació. En aquest sentit el que sí que,
i no vull fer polèmica, i llavors en parlarem amb el Sr.
Castells, el tema de promoció turística, que la promoció... sí,
com que està transferida als consells, són els consells els que
ara faran aquesta promoció dins to tes les dimensions que
pugui tenir. 

M’ha parlat també del tema de la col·laboració amb
Mobilitat. Bé, l’ATB no té dins les seves funcions aquests
aspectes, seria més un tema d’ordenació turística i que es
gestiona a través de la Direcció General de Turisme, que sí
que té relació en aquest sentit amb altres conselleries, però sí
que és vera, i a això ja m’hi he referit abans, que sí que hi ha
temes de connectivitat aèria que estam en col·laboració amb
la Conselleria de Mobilitat.

Després m’ha demanat específicament què eren els
patrocinis, què eren. Bé, els patrocinis ja estan fets, va ser una
convocatòria pública, convocatòria pública, oberta, per
patrocinar esdeveniments que es fessin a les Illes Balears
durant el període d’hivern, fins el 30 d’abril de 2018, i que
ajudassin a desestacionalitzar a través de productes que
consideram estratègics, com esdeveniments gastronòmics,
culturals o esportius. Ja dic, era una convocatòria pública
oberta, no és que s’hagin fet patrocinis perquè sí, sinó que
estava i està publicada en el BOIB, publicada a la web i s’ha fet
aquesta convocatòria pública.

Sr. Castells, jo no vull fer polèmica, només faltaria, amb
el tema i la definició de promoció turística, sí que és vera que
quan nosaltres ens referim a la promoció turística ens hi
referim així com tenim estructurada l’ATB, per tant, les
funcions que el nostre departament de Promoció Turística
desenvolupava. Segurament, i el Sr. Jarabo en parlava, la
promoció turística quan parlam d’activitat turística sigui mala
de deslligar i que parlem de comercialització, estratègia o
comunicació, evidentment quan comuniquem en què destinam
els projectes d’ITS segurament farem promoció turística, amb
això estic d’acord, però em referia a l’hora d’explicar-ho així
com està estructurada l’ATB. Per tant, les accions que feia el
departament de Promoció Turística que és el que hem
transferit a l’ATB, que eren unes accions molt concretes de...
diríem, viatges de premsa, viatges de familiarització per tal
que els prescriptors facin la promoció del destí o les fires,
que també són evidentment espais de promoció pura i dura.

És vera que tal vegada, quan parlam d’estratègia, hi haurà
una part que tendrà una repercussió promocional, és cert. De
fet, la paraula promoció, promocional, no ha desaparegut al
cent per cent de la terminologia que utilitzam i del pla d’acció,
és vera, però en aquest cas ho acotàvem a com teníem, o com
tenim, més bé tenim perquè ho hem transferit, estructurar bé
les feines i les funcions específiques que realitzava el
departament de Promoció a l’ATB que és, ja ho dic, el que
hem transferit i, per tant, to tes les altres feines sí que han
quedat a la casa. És veritat que segurament podríem tenir un
debat sobre què és la promoció, l’abast i la dimensió.  
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Bé, llavors ha explicat també una mica la dotació. 

Del Grup Mixt, tal vegada sigui jo que no m’expliqui bé, tal
vegada sigui jo qui no, no... no ho hagi dit prou clar, però quan,
i tornaré al tema de la gastronomia, que hauríem d’estar
pendent de tot el que hi ha lligat al voltant de la gastronomia.
Precisament això és el que tenim i això és el que fem, en el
club producte gastronomia, i ja ho he dit, hi ha des de xefs a
productors, la denominació d’origen, per exemple, del
formatge, vull dir, que són els productors de formatge.
Aleshores, aquí sí que es té en compte tot l’abast i a partir de
l’àmbit gastronòmic en aquest cas és quan es va generant
l’estratègia turística respecte del producte. O el tema de la
promoció que no promocionam la cultura o no promocionam
altres productes i que només promocionam sol i platja i que
ens premien a les fires. Bé, ho he dit abans també, sí que es fa
feina amb altres productes, he anomenat cultura, esports,
ecoturisme o luxe. 

Em deia que no anam a altres fires, que només anam a fires
en què promocionam sol i platja; per exemple el gener..., no,
el febrer, es va anar a la London Bike Show a Londres, que era
una fira específica de cicloturisme; el febrer també es va anar
a la FREE de Munic, que és una fira específica de producte de
naturalesa; o l’agost s’anirà a la Birdfair, que és una fira
específica d’ecoturisme de bird watching. Per tant sí que es
va a fires que no són... o que representen altres productes que
tenim a les Illes Balears. I li repetesc que l’estratègia Better
in winter precisament és això, no fer promoció ni anar a
promocionar les Illes Balears com a producte de sol i platja.

També em retreia allò de la línia continuista. Jo crec que
un exemple que no tenim una línia continuista eren les queixes
o les intervencions del Partit Popular, que està totalment en
contra d’aquestes línies en què anam fent feina; crec que és
una imatge que la línia en aquest sentit no és continuista, per
tant...

El Sr. Borràs ens demana celeritat en els projectes; hi
estam fent feina i esperam que més aviat que tard tota la
ciutadania, però també els turistes perquè ens ho demanen,
vegin els efectes de les inversions que es fan amb la
recaptació de l’impost de turisme sostenible.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Alzamora.

Acabat el debat i no havent-hi més assumptes a tractar,
agraïm la compareixença en aquesta comissió del Sr.
Alzamora i de tot l’equip que l’ha acompanyat.

Moltes gràcies, i s’aixeca la sessió.
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