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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputades. Començarem la
sessió d’avui i, en primer, demanaria si es produeixen
substitucions.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Núria Riera substitueix Antònia Perelló.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Passam, idò, al debat del primer punt de l’ordre
del dia d’avui relatiu a les preguntes RGE núm. 8776/18,
8777/18 i 8778/18.

Assisteix la vicepresidenta i consellera d’Innovació,
Recerca i Turisme, la Sra. Isabel Maria Busquets i Hidalgo,
acompanyada per Lluís Apesteguia i Ripoll, cap de gabinet de
Vicepresidència i Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme;
per Josep Mayol i  Vicens, secretari general de
Vicepresidència i Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme;
per Antoni Sansó i Servera, director general de Turisme, i per
Félix Schmidle, cap del Departament d'Ordenació i
Planificació .

I.1) Pregunta RGE núm. 8776/18, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, relativa a esti macions de places i
declaracions presentades.

Per formular la pregunta RGE núm. 8776/18, relativa a
estimacions de places i declaracions presentades, intervé el
diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, per un temps de deu
minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Com no pot ser d’una altra
manera, donam la benvinguda a la consellera i al seu equip i, a
més, agraesc públicament que se m’haguessin tramès les
respostes a les preguntes escrites sobre aquesta matèria abans
de la sessió d’avui als efectes de tenir més informació per
preparar aquesta intervenció.

Segons el PIAT, segons, per tant, documents oficials, a
Mallorca hi havia 10.746 habitatges d’oferta no reglada, és a
dir, no donats d’alta, i hi havia, per tant, 67.095 places que es
trobaven en aquesta situació, aquestes són les dades oficials
que es manegen per part d’una de les administracions amb
competència turística. Per tant, aquest era el conjunt de places
que, diguem, potencialment semblava que es podien donar
d’alta o podrien intentar donar-se d’alta en aquest procés, a
partir de dia 1 d’agost, quan s’aixecàs l’anomenada moratòria. 

La resposta que vostès ens han donat és que s’han presentat
en un mes i mig 174 places en plurifamiliars, en un mes i mig.
174 places no, 174 habitatges, perdó, 174 habitatges; per tant,

dels 174 habitatges als 10.746 habitatges hi ha una diferència
que no importa explicitar-la, però és una diferència prou
abismal; parlaríem d’un 1%, un 1%, per tant, el 99% no
haurien ni començat ni haurien presentat la seva petició. I això
ens du a una conclusió al Grup Parlamentari d’El Pi i la
conclusió és que o bé la realitat no era la descrita pels seus
documents oficials i per les seves declaracions i pels  seus
estudis o bé la solució aportada a través de la seva llei no és la
correcta, perquè si només un 1% està en disposició de donar-
se d’alta o almanco d’intentar-ho és evident que, o almanco és
evident per al Grup Parlamentari d’El Pi, que alguna cosa falla.

Per tant, li demanam, a què atribueix la diferència entre les
estimacions de places existents de lloguer turístic no donades
d’alta i el nombre de declaracions presentades en aquest
termini a partir de l’aixecament de la moratòria?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Melià, bon dia. Bé, bon
dia, diputats i diputades, benvinguts i gràcies per donar-me
l’oportunitat d’explicar i de contestar aquestes preguntes i
després comparèixer per donar explicacions un poc sobre tot
aquest tema. 

Primer de tot, li hem de dir, Sr. Melià, que nosaltres no
fem feina amb estimacions sinó que fem feina amb realitats i
amb oferta reglada o amb oferta que tengui possibilitats de ser
regulada; per això férem una llei, per això es va aprovar en
aquest parlament una llei que el que feia era possibilitar una
oferta, que era almanco la dels plurifamiliars, que fins a aquell
moment no era possible fer-la. Per tant, no ens basam en el
que es pogués fer de manera que jo diria il·legal, sinó donar
possibilitats legals perquè aquelles persones que estiguin
interessades puguin sumar-se al negoci del lloguer de
vacances, però sempre acomplint amb uns paràmetres de
qualitat i sempre acomplint amb la llei. 

Aquesta regulació, com vostè bé sap, també dóna una sèrie
d’eines per controlar el compliment i sancionar a qui no ho
faci ajustant-se a la llei. Hem creat aquest marc legal per
també donar autonomia a les administracions properes i
competents que s’encarregaven del tema urbanístic per tal que
fessin la zonificació i aquesta és una de les fortaleses de la
nostra llei.

A més a més, hem fet aquesta normativa per regular una
activitat que sí que es feia, que es feia al marge de la llei, i que
donava l’oportunitat de comercialitzar pisos, parlant clar,
pisos turísticament. 
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Ara, m’agradaria saber com es fa una estimació d’una
oferta que no és legal, com es fa estimació d’una activitat
il·legal. Nosaltres el que sí que havíem vist és que hi havia tota
una sèrie de denúncies, una sèrie d’inspeccions que feien
necessària aquesta normativa, i també hem donat eines perquè
el departament d’Inspecció pogués actuar i pogués actuar en
aquells habitatges que no s’ajustaven per zonificació o que no
tenien una sèrie de requisits.

No crec que sigui el moment a les nostres illes de
defensar el que va ser un desgavell, eh!, el que va ser el
desgavell; ens hem trobat, i és conegut per tots perquè a sortit
a mitjans de comunicació, figures que s’oferien turísticament
com habitatges, i ho diré entre cometes, i eren allotjaments en
caravanes, dins barques, en tendes de campanya establertes a
qualsevol solar de fora vila. Aquest no és el nostre model
turístic, el nostre model turístic, ho sabeu, ho hem repetit
molt, és el de la qualitat. Per tant, s’han establert uns requisits,
s’ha establert una zonificació perquè hem cercat l’equilibri,
l’equilibri en què es pugui aprofitar una oportunitat allà on el
lloguer turístic pugui generar prosperitat compartida i sigui
una oportunitat, però també hem volgut preservar el dret a
l’habitatge i el dret a la convivència. 

I un dret del qual tal vegada no en parlam gaire, però és el
dret de les persones consumidores, els visitants, els nostres
turistes, també tenen dret a gaudir d’una bona experiència a les
nostres illes, per això defensam aquests paràmetres de
qualitat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. En torn de rèplica intervé el
Sr. Melià i Ques, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, president. De la seva resposta entenc que
el seu equilibri consisteix en què de 10.746, 174, això és
l’equilibri, eh!, i l’equilibri és sancions i denúncies, perquè
d’això m’ha parlat. Per tant, no és l’objecte de la meva
pregunta, a mi em sembla molt bé la qualitat i els estàndards
de qualitat i hem defensat per activa i per passiva que
s’incloguessin estàndards de qualitat, però realistes; no
estàndards de qualitat que al final expulsassin tota l’oferta i
facin inviable aquesta activitat a les Illes Balears. I quan només
es pot donar d’alta o només ho ha sol·licitat un 1%, alguna
cosa falla, alguna cosa falla. 

Vostè em diu, “com es fan estimacions de places
irregulars?”, s’ho demani als seus socis del Consell Insular de
Mallorca que són els que han fet aquesta estimació, no me l’he
inventada jo, l’han feta vostès i l’han feta en desenvolupament
de la seva llei, perquè l’han feta quan fan el PIAT i quan fan la
zonificació provisional. Per tant, són vostès, en funció d’unes
estimacions, els que prenen unes decisions, si vostès no saben
com fan les estimacions, molt malament anam.

Aquí el que es produeix és un fet claríssim i el fet és que
només un 1% ha fet la sol·licitud i això vol dir que la seva llei
no funciona, perquè no hi ha equilibri, perquè no hi ha
possibilitat de complir-la. I des d’El Pi l’hem advertida per
activa i per passiva que no anaven bé, que era una llei
absolutament inviable a la pràctica i això és el que es
confirma. I vostès haurien de fer una reflexió perquè això no
és equilibri, això és el que vostès criticaven al Partit Popular
del Sr. José Ramón Bauzá, vostès criticaven que es tapassin
els ulls davant una realitat i que aquesta realitat s’havia de
canalitzar. Això és allò que vostès deien la legislatura passada
i què fan? Es continuen tapant els ulls davant aquesta realitat
i no la canalitzen, i els números avalen aquesta afirmació,
vostès no canalitzen aquesta realitat. I aquesta realitat, com
tot, té avantatges i inconvenients, té dificultats, és complexa,
certament, però aquesta llei el que acredita és que no és capaç
de fer aflorar aquella oferta amb uns mínims de qualitat que
existia. El que es demostra és que aquesta llei fa un
plantejament que fa inviable que moltíssimes de les places
existents es puguin donar d’alta. 

I li diré que és discutible això que vostès diuen, que es feia
al marge de la llei, es feia al marge de la llei relativament, per
què ho dic? Perquè durant molts d’anys, molts d’anys, molts
d’anys ha existit l’arrendament de temporada, l’arrendament de
temporada és una cosa que s’ha fet a les Illes Balears jo diria
que des del temps de l’Arxiduc, que degué fer un lloguer de
temporada. Per tant, la normativa civil..., -és clar que sí!, això
és molt antic-, què passa? Que les tecnologies ho han
accelerat d’una manera molt marcada, però que s’ha fet lloguer
de temporada a les Illes Balears des de sempre és una realitat,
i els anys 60 i els anys 70 molta gent, molts de mallorquins
anaven a la costa fent un lloguer de temporada i molta gent de
fora de les Illes Balears anaven a la costa a fer un lloguer de
temporada, per tant, era una fórmula legal i reconeguda per la
normativa civil.

Això canvia el 2013 amb una llei de l’Estat i és quan
comencen tots els dubtes que hi ha. Per tant, jo també crec
que hem de contextualitzar la situació perquè si no sembla que
tothom vol riure’s del món, la qual cosa no és ben bé certa.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies. Li ho he dit moltes vegades, Sr. Melià, no
defensarem i crec que no és una bona actitud per a les nostres
illes si volem avançar cap unes illes sostenibles, continuem
abraçant el desgavell que s’havia produït a les nostres illes. 

Titlla aquest govern d’haver fet les mateixes pràctiques que
el govern Bauzá i obvia una cosa, el govern Bauzá va prohibir
el lloguer turístic a plurifamiliars, aquest govern permet el
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lloguer turístic a plurifamiliars, dóna eines, però sempre
ajustant-se a la legalitat vigent, a una zonificació i a un
compliment dels requisits. Així és, aquesta llei permet el
lloguer a plurifamiliars.

Sancions i denúncies s’han aplicat en qüestions il·legals,
supòs que hi estarà d’acord, o hem de permetre la il·legalitat?
O ens hem de mostrar al món com unes illes que permetem
il·legalitats? Jo crec que el nostre producte turístic és un bé
preuat com per defensar-lo. I li posaré un símil, pensem amb
el petit comerç, el petit comerç paga uns imposts, s’ajusta a
unes lleis, hem de permetre oferta il·legal? És el mateix, Sr.
Melià, és el mateix. 

Hi ha una normativa vigent i s’ha d’acomplir la legalitat i
aquesta llei permet el lloguer a plurifamiliars, que era el que
estava prohibit pel govern Bauzá, però sempre ajustant-se a
uns paràmetres de qualitat, que crec que també tots
compartirem; aportar una cèdula d’habitabilitat crec que ha de
ser una garantia clara per als turistes que s’hi vulguin allotjar,
ho posam en dubte? Fer un certificat energètic, unes illes que
volen avançar cap a la sostenibilitat crec que és un paràmetre
de qualitat. Tenir un acord amb la comunitat de propietaris,
perquè hem de certificar la convivència, crec que és un
paràmetre de qualitat.

Per tant, la llei dóna possibilitat, és possible fer-ho i també
blinda la qualitat. Genera oportunitats allà on sigui oportunitat
de generar prosperitat compartida, però també preserva la
convivència dels veïnats, preserva el dret a l’habitatge i
treballa per garantir una bona experiència als visitants, perquè
al cap i a la fi el que volem és que tornin. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta.

I.2) Pregunta RGE núm. 8777/18, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, relativa a verificació de la correcció de l es
declaracions responsables.

I.3) Pregunta RGE núm. 8778/18, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Josep Melià i Ques, del  G rup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, relativa a verificació en el sentit negatiu.

Per formular la pregunta RGE núm. 8777/18, relativa a
verificació de la correcció de les declaracions responsables
i la pregunta RGE núm. 8778/18, relativa a verificacions en el
sentit negatiu, intervé el diputat Sr. Josep Melià i Ques del
Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, per un temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. El P i vol unes illes
sostenibles, ens sembla molt malament el desgavell i aquesta
llei és un desgavell, perquè aquesta llei no canalitza la realitat,

no dóna una resposta adequada i proporcional a una realitat. Si
pensam que les Illes Balears quedaran fora d’una tendència
mundial com és el lloguer turístic, anam ben equivocats, el
que hem de fer és canalitzar-la amb paràmetres de qualitat i
dins unes proporcions adequades. I això no ho fa aquesta llei
i aquest és el problema. 

Vostès, per molt que s’entestin, vostès han passat de la
prohibició explícita del govern Bauzá a la prohibició implícita,
perquè no n’hi ha de gent que es pugui donar d’alta amb la seva
llei, a base de requisits i a base d’entrebancs i a base
d’embullar amb la seva normativa el que han fet és que la gent
no es pugui donar d’alta i això és la realitat, això són els
números. Dels 10.000 i busques d’habitatges no es poden
donar d’alta, dels 10.746 n’han presentat 174, això és la
realitat, i vostès diuen que això dóna oportunitats, dóna
oportunitats a qui? A ningú, a una minoria, minoria, a un 1%.
A la resta l’han expulsada.

I em parla del dret a l’habitatge, i ja quan vostès em parlen
del dret a l’habitatge, sincerament, el fracàs ja és estrepitós.
Què ha fet en un any el preu de lloguer de l’habitatge, què ha
fet, ha baixat gràcies a la seva normativa, a les seves
denúncies, a les seves sancions, a la seva acció contundent, a
la seva lluita per acabar amb el desgavell? Què ha passat amb
els preus del lloguer, han pujat o han baixat? No s’han aturat de
pujar, això és la realitat!

Per tant, vostès creen una ficció, no és cert que la seva llei
hagi ajudat a millorar el dret a l’habitatge, és fals, perquè totes
les estadístiques, tots els estudis, tots els preus ho demostren,
que no ha aturat de pujar. Els seus estudis dels PIAT, de fet
deien que els habitatges que es dedicaven al lloguer no
arribaven ni a un 5%, per tant, al 95% d’habitatges no es
produïa aquesta pressió. Per tant, és evident que la seva
normativa no té incidència sobre el dret a l’habitatge. Però
vostès em contesten que de les 205 donades d’alta: 174 en
plurifamiliars, em diuen que 141 d’aquestes declaracions
tenen deficiències en els papers, no a la realitat, encara no han
anat a veure-ho, només en els papers presentats n’hi ha 141
que tenen deficiències.

Què vol dir això? Això vol dir que el 70% dels ciutadans
no han entès la seva llei, dels que han fet la sol·licitud, dels
que han fet la instància, n’hi ha un 70% que ho han fet
malament. Deu ser perquè la llei està molt ben feta i els
ciutadans són molt curts, supòs que em dirà això; o nosaltres
ens estimam més pensar que és que la llei no estava gens clara
i no estava ben travada, i com que la llei era confusa i la llei no
estava ben feta, els ciutadans fan les declaracions
incorrectament, i per tant això és una altra mostra acreditativa
que vostès no han fet una norma legal així com tocava, perquè
si hagués estat clara el ciutadà hagués presentat la
documentació correctament, cosa que no succeeix, i els fets
i els nombres així ho demostren.

Per tant li  deman... li deman per què hi ha tantes
verificacions, diguem, amb deficiències en aquest moment; li
deman per què es torben tant a verificar les declaracions
responsables... Un ajuntament, quan se li fa una comunicació
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prèvia d’una llicència d’obres, té deu dies o un dia, per
comprovar si e l que es va fer és correcte o no és correcte.
Vostès fa mesos i es veu que no tenen intenció d’haver
verificat si és correcte o no és correcte. Per ara només miren
la documentació, això és la resposta que m’ha donat. Per tant
jo li deman: no ens pot dir quin temps necessiten,
previsiblement, aproximadament, per comprovar si la
declaració és correcta o no és correcta, i verificar-la
favorablement o negativament?

I quan facin aquesta feina em podrà contestar la següent
pregunta que li formul: quins són els motius de les
verificacions en sentit negatiu?, que per ara no en tenen perquè
només s’han dedicat a mirar la documentació, però
m’agradaria que em contestàs aquestes preguntes, que crec
que interessen realment a moltíssims d’operadors jurídics que
es troben absolutament perduts per culpa de la seva normativa
equivocada.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Si em permeteu faré una prèvia, així com ha fet una gran
introducció el Sr. Melià, que sol actuar d’aquesta manera, que
aprofita després la següent pregunta per rebatre l’anterior,
però, sí, també li explicaré que no pot dir-nos que en aquesta
comunitat deixam fora el lloguer turístic quan hi ha 92.000
places que funcionen legalment en l’actualitat.

Si el que vostè ens demana és fer aflorar i legalitzar tot el
que s’operava il·legalment, aquest no és el nostre model, i de
tots és conegut, perquè creiem en un turisme de qualitat i el
volem regular amb seny.

Aquesta llei -ja li ho he dit, li ho he explicat abans- aquesta
llei permet legalitzar aquells habitatges que compleixin uns
paràmetres de qualitat, i els ho he explicat, i una zonificació.
Aquesta és la nostra aposta. La llei és ben clara, no és cap
confusió, és ben clara, i s’explicita ben clar tot el que s’ha
d’aportar. Per tant no juguem a què la llei embulla i la llei
dificulta, no és així, no és així.

Després..., centrant-nos en les preguntes que va formular,
quan parlam de terminis, els terminis els hi explicaré, els que
estan prevists, però li explicaré també quin és el procediment,
perquè això al cap i a la fi és donar d’alta, permetre un negoci,
i per tant s’han de complir uns paràmetres que estableix una
llei, com li he fet abans el símil. No pot ser de qualsevol
manera, hi estam d’acord, i hi dedicam molts d’esforços i
moltes hores de treballadors i treballadores de l’administració

per facilitar i atendre adequadament totes les persones que
s’adrecen a l’administració per optar per aquest negoci.

La primera passa és clarament entregar la documentació a
la Conselleria de Turisme per tal d’acreditar que l’habitatge
compleix uns requisits mínims per poder-se comercialitzar,
és a dir, la cèdula d’habitabilitat, com ja li he dit, un certificat
emès per l’ajuntament que està en zona apta, segons el consell
o l’Ajuntament de Palma; una sol·licitud de compra de places,
el DNI del propietari i, en el cas que fos lloguer de dos mesos,
el certificat d’empadronament. Una vegada s’entrega això,
comencen els tràmits.

Hem de dir que dels tràmits que es fan a la nostra
conselleria, que es registren a la nostra conselleria, l’emissió
del certificat la veritat és que és molt ràpida i ja es fa com una
primera revisió dels documents que s’entreguen al registre per
veure si hi ha errors, si estan incomplets o són defectuosos.
No passa així si s’entrega aquesta documentació en altres
registres d’altres administracions.

Som conscients que s’ha d’entregar tota una sèrie de
documentació, però ja li he dit que hem fet un esforç per
dedicar-hi el major nombre de persones per atendre el públic,
que l’atenció es fa de manera diligent, no hi ha hagut en cap
moment embussos ni cues ni res per l’estil a la conselleria, i
que gradualment han anat arribant les persones que així ho han
desitjat des del primer d’agost per poder adquirir aquestes
places turístiques. També s’ha de dir que era una normativa
nova, que tant l’administració com l’administrat s’hi havien
d’habituar, però que de cada vegada el procés és més àgil.

Ara bé, també després s’ha de comprovar que tot es faci bé,
això no és un joc, això és una qüestió seriosa, i l’administració
ha de ser competent i seriosa; per tant es fa tota una revisió i
comprovació que tot està bé, es fa el càlcul de la quantitat que
s’ha d’abonar per la compra de places, i després s’emet aquest
certificat, que es pot adjuntar a la DRIAT, i en el termini d’un
mes hi ha..., aquí es compta a partir del termini d’un mes
d’aquesta documentació que s’hagi d’adjuntar. Si hi ha
deficiències es demanen i es donen quinze dies hàbils per
corregir aquestes deficiències, el procediment habitual que hi
ha en qualsevol procés administratiu, ni pus ni més, no n’hi ha
d’altre.

Però, ja dic, sempre, sempre tenim present que el que
volem preservar és una oferta de qualitat i que s’ajusti a
legalitat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. En torn de rèplica intervé el
Sr. Melià i Ques, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, president. No puc entendre com la
normativa és tan clara i resulta que el 70% dels ciutadans
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tenen deficiències; no ho puc entendre. Em podria explicar per
què es dóna aquest fenomen paranormal? Si la normativa és tan
fàcil i tan simple i és tan comprensible, per què el 70% ho
presenten malament? 

I vostè diu..., és que a vostè mateixa el subconscient la
traeix, i em diu: “de les altres administracions no puc dir el
mateix”; és a dir, les altres administracions no comproven de
manera tan diligent la documentació. Deu ser que tampoc no
està tan clara, perquè si resulta que ni els que estan en el
registre de les altres administracions no són capaços de
comprovar adequadament la documentació que presenten, i si
la correcció de la declaració responsable..., podem dir que
també és culpa dels funcionaris; o potser és que la seva llei no
està tan ben feta i no està tan clara?

Ens diu: “És que hem dedicat moltes persones i molts
d’esforços”. I per què han de dedicar tantes persones i tants
d’esforços, si és tan simple i tan fàcil? Si fos simple i fàcil no
haurien d’haver dedicat tanta gent, era segellar uns papers. I em
diu: “És seriós”. És clar que és seriós, és que nosaltres ens ho
prenem molt seriosament, molt seriosament. Que no és seriós
que un ajuntament hagi de permetre l’execució d’unes obres
en deu dies a través d’una comunicació prèvia? No és seriós,
això, o què passa? Ben seriós, és, tan seriós com la declaració
responsable per fer una estada turística a un habitatge. El que
passa és que vostès no ens ho concreten.

I jo li deman: quantes verificacions definitives han fet en
aquests dos mesos? M’ha explicat el procediment, ja el sabia,
el procediment. Quantes verificacions favorables ha fet en
aquests dos mesos, des de dia 1 d’agost? Això és el que ens
interessa, perquè el procediment està molt clar, la normativa
està claríssima, tot és molt fàcil... Quantes verificacions
favorables han fet? Perquè nosaltres de la poca informació que
tenim veiem que el 70% tenen deficiències amb els papers, en
la presentació documental.. Per tant, a moltes tenim la
sensació que no s’hauran fet, però m’agradaria que ens ho
confirmàs, quantes n’han fetes? I en el fons, a part de
comprovar la documentació, quantes n’han verificat
negativament i per què aquestes verificacions negatives? Si és
que n’han fet alguna, que també ens agradaria saber-ho. 

Vostès han expulsat el lloguer turístic plurifamiliar perquè
totes les places unifamiliars que ja estaven donades d’alta, bé,
són capaços d’intentar revocar-les, que de fet hi ha qualque
article que dóna peu a aquesta lectura, però és evident que
seria molt atrevit tirar per terra totes les autoritzades i, per
tant, el que han fet és expulsar totes les plurifamiliars, que al
final era l’objectiu de la llei, l’objectiu de la llei no era regular
les unifamiliars perquè ja gairebé totes ja s’havien donat d’alta
de manera anterior a la llei.

Per tant, nosaltres li demanam concreció, em pot dir
quantes verificacions han fetes definitives favorables i
desfavorables en aquests dos mesos? Em pot dir quant de
temps considera seriós per fer el procediment? Li deman una
xifra de temps, perquè des d’El Pi tenim la sensació que
aquesta llei és un desgavell i que el 70% de la gent no ho
entén, vostè em diu que funcionaris de les altres

administracions tampoc no l’entenen perquè no fan la feina
correctament, això és el que em diu, què he de deduir de les
seves paraules més que això? No, no... capeja, però què he de
deduir? Només puc deduir això perquè vostè em diu que els
altres no fan la feina tan ben feta com la fan vostès en la
comprovació documental. 

Alguna cosa falla en aquesta llei quan es produeixen tots
aquests defectes i totes aquestes mancances.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sr. Melià, el que nosaltres no fem és donar barra lliure,
també li he dit un parell de vegades, nosaltres no donam barra
lliure; si vostè juga a la barra lliure i al creixement il·limitat
és el seu joc, no és el nostre. La nostra aposta és la d’unes
illes sostenibles, unes illes allà, allà on l’economia sigui de
qualitat i, per tant, el turisme sigui de qualitat.

Aquesta llei permet el lloguer a plurifamiliars, per molt
que vostè continuï amb el seu mantra. Qualsevol normativa
quan comença necessita un rodatge, i vostè que fa tants d’anys
que és a l’administració ho sap; un canvi de normativa sempre
necessita un rodatge i un canvi de normativa necessita a un
moment puntual dedicar efectius de l’administració, persones,
perquè s’hi puguin dedicar. I per millorar l’atenció ciutadana
així ho hem fet, no és que haguem hagut de revolucionar res
perquè tot és un desgavell i tot és incomprensible, és una
aposta per millorar el servei a la ciutadania, com passa amb
qualsevol canvi normatiu.

Tampoc no em negarà que la conselleria especialitzada
amb el tema és qui té més capacitat d’exercir de manera
diligent, no és el mateix. I, a més a més, es pot fer una feina de
valor afegit, que és el moment de l’entrega en què es pot
revisar si tot està bé o no. No és perquè la normativa sigui un
desgavell o sigui d’una complexitat inabastable. Per tant, no
tergiversi les meves paraules, li deman.

Una llei regula, posa ordre i posa seny, ja li  ho dic, no
volem barra lliure, som conseqüents amb el que creiem.
Vostè, jo  li  parl de requisits, requisits per ajustar-se a una
normativa i a una qualitat, vostè em parla d’entrebancs; ara
resultarà que les lleis i les regulacions són entrebancs per a la
ciutadania, no, són requisits, perquè això és un negoci i s’ha de
fer amb uns paràmetres de qualitat.

Responent a números que a l’anterior intervenció no li
havia contestat; és cert, de 391 DRIAT, presentades des de l’1
d’agost fins a dia 28 de setembre, 122 ja tenen número de
llicència, perquè han aportat tota la documentació requerida en
temps i en forma; s’ha requerit que aportin qualque
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documentació a 269 expedients, com passa a molts de tràmits
de l’administració.

Els motius per requerir informació en determinats
expedients: per exemple, la presentació de l’annex 6 amb
menys punts dels 70 exigits per normativa; una DRIAT amb
informació essencial no complimentada; alguns han presentat
una DRIAT amb un model antic, amb l’anterior llei, per tant,
no vàlid per a aquest procediment de la compra de places; i en
diferents ocasions també s’ha hagut de requerir el certificat de
la comunitat de propietaris en què s’especificava el
consentiment per al lloguer de vacances de l’edifici; i alguna
altra no ha aportat el justificant d’haver pagat les taxes. No
crec que siguin de gran complexitat totes aquestes mancances,
però són mancances, són així. Ara bé, 122 DRIAT formalment
són correctes i adjunten tota la documentació.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. 

II. Compareixença RGE núm. 6955/18, de la
vicepresidenta i consellera d’Innovació, Recerca i
Turisme, sol·licitada pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS i acordada per
la comissió a la sessió del dia 20 de setembre del 2018,
per informar sobre la taula de preus per comprar places
per a ús turístic.

Passam al segon punt de l’ordre del dia relatiu a la
compareixença de la vicepresidenta i consellera d’Innovació,
Recerca i Turisme, la Sra. Isabel Maria Busquets i Hidalgo,
per informar sobre la taula de preus per comprar places per a
ús turístic, sol·licitada pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, mitjançant l’escrit
RGE núm. 6955/18 i acordada a la sessió de la Comissió de
Turisme de dia 20 de setembre de 2018. 

Té la paraula la vicepresidenta i consellera d’Innovació,
Recerca i Turisme, Sra. Isabel Busquets, per tal de fer
l’exposició oral, sense limitació de temps. 

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

Moltes gràcies, Sr. President. Abans de res, m’agradaria
destacar que el preu de les places d’allotjament turístic s’han
aprovat dins una comissió amb un ampli suport, després del
debat i del diàleg que hi va haver va rebre, aquests preus varen
rebre el suport de pràcticament tots els actors implicats,
actors que van des del món polític, i també del sector
econòmic i social. L’única excepció va ser APTUR, que hi va
votar en contra en un sentit més que previsible.

Els preus de les places d’allotjament turístic a l’illa de
Mallorca són els següents, si parlam d’allotjaments turístics:
hotels, agroturismes, etc., el preu per plaça són 3.500 euros.

Les places per a habitatges unifamiliars, és una compra per
a sempre, són també 3.500 euros.

La compra de places per a habitatges plurifamiliars, que
són cinc anys amb possibilitat de renovació, són 875 euros.

I les places d’habitatge habitual que permeten el lloguer
per a dos mesos a l’any són 291,67 euros. 

Volem recordar que es dóna la facilitat de pagar, de fer
aquest pagament a terminis en cinc anualitats, entenent que és
una inversió inicial per posar en marxa el negoci i pot ser no
es disposa del total abans de començar l’activitat, tot i que
també vull explicitar que hi ha moltes de les persones
demandants que fan el pagament tot en un sol pagament. Hi ha
la possibilitat de fer el pagament a terminis, en cinc anualitats,
però hi ha exemples clars de gent que fa tot el pagament en un
pagament únic.

Si anam al preu per anualitats, places d’allotjaments
turístics o unifamiliars serien 700 euros anuals per plaça;
places d’habitatges plurifamiliars que corresponen a cinc anys
són 175 i places d’habitatge habituals dos mesos a l’any són
58,33 per plaça.

Aquesta taula de preus dóna resposta a una nova realitat a
les Illes que pretén posar seny i ordre a l’oferta d’allotjament,
una vegada eliminades totes les excepcions, recordem que la
llei també el que fa és eliminar totes les excepcions, ara totes
les tipologies d’allotjament i de lloguer turístic han d’adquirir
places. Record que abans no compraven places els hotels de
5 estrelles, les conegudes com a excepcions, els hotels de 5
estrelles no compraven places, els de 4 estrelles superior no
compraven places, els hotels de 4 estrelles que obrien 11
mesos a l’any tampoc no compraven places, els establiments
d’interior, els hotels de ciutat, els  agroturismes, el lloguer
turístic. Totes aquestes tipologies ara compren places.

I el que nosaltres hem fet és que una, vegada eliminades
aquestes figures..., o sigui, hem establert un sostre de places
i hem eliminat figures que també possibilitaven el creixement,
hem eliminat la fórmula privada que era aquella coneguda pel
dos per u, a un hotel antic per exemple, per cada plaça que
donaves de baixa en podies crear dues de noves. Tot això
també s’ha eliminat.

Davant d’aquesta nova realitat el que hem fet és establir
uns preus per a tota l’oferta d’allotjament que existeix a la
nostra illa i el que hem fet és no distingir la modalitat
turística, sinó l’aprofitament de cada plaça. Per això les places
permanents calculam que tenen una mitjana de 20 anys, valen
quatre vegada més que les que tenen una durada de 5 anys i les
de 60 dies a l’any, que poden ser durant 5 anys, s’ha calculat
una part proporcional d’una sisena part, perquè pensam que hi
ha l’aprofitament estival d’aquestes places.

Hem d’esmentar que els hotels i altres allotjaments varen
començar a pagar aquests preus tot d’una que va entrar en vigor
la lle i i que els habitatges varen haver d’esperar i també
començar a pagar aquestes places, una vegada varen ser
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aprovades les zonificacions del Consell de Mallorca i de
l’Ajuntament de Palma. Per tant, qui vulgui llogar un habitatge
turísticament, a més de comprar les places com ja hem
explicat abans, han de complir unes condicions establertes a
la Llei turística i, a més a més, a la zonificació. 

Tot aquest relat va en el sentit que sense regulació ni
control no podia tenir lloc aquesta oferta d’allotjament de
qualitat, que és així com treballam en el nostre Govern perquè
així sigui, per ja ho he dit en anteriors intervencions, el que
volem és garantir  una oferta de qualitat, garantir una bona
experiència als nostres visitants i garantir el seu dret també
com a consumidors i consumidores.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Vicepresidenta. Procedeix ara a la
suspensió de la sessió per un temps de 45 minuts, per tal que
els grups parlamentaris puguin preparar la formulació de
preguntes o observacions. Per la qual cosa es demana als
portaveus si volen una suspensió de la sessió o si podem
continuar. Podem continuar.

Per tal de formular preguntes o observacions, tot seguit
procedeix a la intervenció dels grups parlamentaris. La
vicepresidenta i consellera d’Innovació, Recerca i Turisme
Sra. Isabel Busquets, pot contestar globalment totes les
preguntes o observacions formulades, o  bé contestar
individualment després de la intervenció de cada portaveu.

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

Ho faré globalment.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Sent així, pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Josep Melià, per un temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. El nostre grup parlamentari
va demanar aquesta compareixença perquè pensàvem que era
necessari fer un exercici de transparència, perquè, és clar, dia
26 de juny la proposta del Govern era que els preus fossin de
4.000 euros, hotelers i unifamiliars, 1.000 euros els
plurifamiliars i  333 els del 60 dies. I al cap de dos dies,
després de la pressió del Consell Insular de Mallorca, segons
informació periodística, resulta que aquests preus varien i
passen a 3.500, 875 i 291, que són els que vostè ha relatat.

El nostre grup parlamentari, encara que vostè només parli
de barra lliure, nosaltres tenim presentada des del
començament de legislatura una posició molt clara, està escrit
en el Diari de Sessions i en aquest Parlament, que som

defensors de l’intercanvi de places i a la modificació legal
vàrem votar a favor d’acabar amb les excepcions que hi havia
a l’intercanvi de places, però supòs que vostè continuarà fent
el seu discurs, però perquè quedi clar com si fos de dia que
sempre hem defensat l’intercanvi de places, la contenció i
acabar amb les excepcions. Dit això, és evident que ens
interessa a quin preu estan aquestes places que es poden
intercanviar.

I el que no ens ha explicat i m’agradaria que ens ho
expliqués, és el procediment de fixació d’aquests preus. Quins
informes jurídics i econòmics, quins estudis financers
sostenen aquests preus, als quals no s’hi ha referit en cap
moment i nosaltres voldríem saber a què responen? Perquè se
suposa que aquesta és una decisió que ha d’estar fonamentada
jurídicament i econòmicament. I com que veiem que en dos
dies varen canviar els preus, normalment l’administració,
vostè supòs que és molt diligent, però normalment
l’administració quan ha de canviar un preu, en dos dies no ho
té bo de fer cap responsable públic, cap, ni d’ajuntaments, ni
de consells, ni de govern, ni d’Estat, tot a l’administració és
molt més difícil i quan vols canviar una taxa, un preu públic, un
impost, això requereix la seva tramitació. I per tant, com que
veiem que vostès en dos dies ho varen canviar i varen arribar
a un acord i varen passar de la seva proposta inicial a una altra,
i al final això són recursos públics, el que ens demanam és:
quin procediment se  segueix per a l’establiment d’aquests
preus? Quins informes, estudis econòmics, financers i jurídics
sostenen les decisions que es prenen?

Aquestes són les qüestions que ens planteja aquesta taula
de preus d’intercanvi de places.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Popular
té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Jerez, per un temps de deu
minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Benvinguda Sra. Consellera,
salutació que també fem extensiva a les persones de la seva
conselleria que avui han tengut l’amabilitat d’acompanyar-la.

En aquesta qüestió no incidirem en el que fa referència a
la fixació del preu de les places, entenem que s’ha de fixar un
preu de plaça, però sí a altres qüestions que ha apuntat molt
agudament el Sr. Melià i que crec que són l’epicentre de la
seva compareixença avui aquí. Qüestions relacionades amb la
transparència, qüestions relacionades amb els criteris, amb els
paràmetres, amb el resultat de la fixació del preu i també amb
les conseqüències que poden tenir en relació amb la fixació
del preu. 

I és cert, així ho ha apuntat el promotor de la iniciativa, no
ha estat un procés del tot transparent i és cert que ha estat un
procés de fixació de preu certament conflictiu, i vostè això no
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ho podrà negar. Varen estar prop d’una setmana o més d’una
setmana amb tires i arronses entre el Govern de les Illes
Balears i el Consell de Mallorca, per intentar establir quines
tarifes acabarien fitxant-se en relació als preus de les places
turístiques, varen haver d’ajornar decisions, varen haver
d’ajornar votacions i tot ho varen justificar d’acord amb dubtes
jurídics que tenien a l’hora de fixar els preus, perquè així ho
diu, Sra. Consellera, i així ho diuen membres de la seva
conselleria a distints mitjans de comunicació, que si vol li ho
puc mostrar.

Clar, vostès en poc temps es posen a treballar i amb una
setmana canvien el preu, passen de 4.000 de la proposta inicial
a 3.500 per a hotels i per a habitatges turístics, i ho canvien en
el moment en què el Consell de Mallorca els ronca, els ronca
el Consell de Mallorca i vostès comencen a tenir dubtes i
canvien. Permeti’m que invoqui la coneguda frase de Groucho
Marx, és a dir, estos son mis principios, si no les gustan
tengo otros; estas son mis tarifas, si no les gustan tengo
otras, o aquell eslògan tan conegut d’un centre comercial que
no diré, ya es primavera en la conselleria de Bel Busquets,
ja arriben les rebaixes, i, efectivament, varen arribar les
rebaixes.

(Remor de veus)

I és clar, a nosaltres el que ens preocupa és el fet de quins
criteris han sustentat, primer, la fixació de preus i
l’equiparació d’hotels amb unifamiliars i, en segon lloc, els
criteris que vostès empren per reduir 500 euros en aquestes
dues distintes modalitats. I per què es baixa un 12,5% el preu,
quin motiu hi ha per rebaixar un 12,5 el preu de la proposta
inicial?

I, en tercer lloc, m’agradaria que em justificàs el perquè
equipara la mateixa tarifa a uns i als altres. Clar, vostè en unes
declaracions deia que darrere hi ha un negoci, i com que hi ha
un negoci tothom ha de pagar en funció del que se li demana,
3.500 euros, però vostè no repara en el fet que és possible que
el negoci sigui distint, sigui diferent, i que el resultat del
benefici pugui ser diferent en relació amb un i amb l’altre, i no
hi ha cosa pitjor que tractar de forma igual els desiguals, i és
possible que això hagi passat a la seva conselleria en relació
amb la fixació dels preus i la junta rectora del Consorci de la
borsa de places. Vostè en això no hi cau ni té  cap tipus de
mirament a l’hora de fixar el mateix preu per a tots, i
permeti’m que li digui que són establiments distints, i són
negocis distints, on un determinat negoci té un determinat
impacte i un determinat compte de resultats, i un altre té un
determinat impacte econòmic i un compte distint,
possiblement, de resultats, en funció de moltes variables, en
funció de moltíssimes variables.

Vostès sap que pobles, especialment d’interior, on el
turisme residencial encara no ha arribat i que és un expectativa
que arribi per fomentar aquest tipus d’alternativa turística,
demanen que això succeeixi. Jo crec que amb la fixació de la
tarifa de 4 .000 euros es desincentiva això, es desincentiva
absolutament la promoció del turisme d’interior, perquè
equiparam una plaça turística d’un poble a la plaça turística, al

preu de la plaça turística d’un allotjament turístic que es troba
a primera línia de la mar. Per tant, crec que en aquest cas
possiblement els desiguals haguessin hagut de ser tractats de
forma desigual; no li dic jo el preu que s’hauria hagut de fixar,
però sí que vull que em digui vostè el criteri que ha utilitzat
per tractar-los igual. Això és el que m’interessa saber, això és
el que vull que vostè em digui. Perquè només me n’ha dit un,
no és que me n’hagi dit un, a la seva primera exposició només
n’ha invocat un, però n’ha invocat un que efectivament no ens
val. “No, és que resulta que hem fet una multiplicació en
funció de la durada, perquè pensam que la durada és un
element important i per tant hem multiplicat el preu d’aquesta
manera, la durada en relació amb els hotels i amb els
unifamiliars, en relació amb els plurifamiliars”, això és el que
ha dit vostè, és l’únic paràmetre que m’ha dit en la seva
primera intervenció, és aquest, “ho hem multiplicat per 5
perquè pensam que hi ha una diferència important”. Però el
que no ens ha dit és el perquè fixen 4.000 i 4.000, que això és
que nosaltres volíem saber.

I... i fins aquí li diria que aquesta fixació de preus no
obeeix a una redistribució de la riquesa en igualtat de
condicions, no hi obeeix, no obeeix a una redistribució
equitativa i igual. Vostè sap que els  establiments hotelers
tenen una sèrie de serveis implantats en els seus establiments
que no tenen altres tipus d’allotjaments, i per tant l’impacte
econòmic que pot tenir i la repercussió econòmica que pot
tenir un en relació amb un altre és major. Era el que li deia jo
al principi. Per tant allà on es veu una diferència no es veu en
la fixació del preu de l’allotjament.

Per tant insistesc en el mateix: justifiqui’m vostè, si pot,
simplement els criteris en base als quals vostè ha fixat els
criteris per establir el mateix preu per a uns i per als altres.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula l’Hble. Sr. Jarabo, per un temps de deu
minuts.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Gràcies, president. Benvinguda, Sra. Busquets, i també
lògicament tot el seu equip. Començarem criticant el Sr. Jerez
per la seva falta de capacitat poètica a l’hora de fer rimar una
paraula tan senzilla com és “primavera”, que rima de manera
assonant i  consonant amb molta facilitat; “sempre és
primavera per allà on passa la consellera”, per exemple, i li
hagués quedat bé, però, en fi, a ell li hauríem de dir “siempre
es invierno en tus ojos”. En fi, Sr. Jerez, ni crec que...

(Algunes rialles)

... tot tan positiu com ens ofereix la consellera, ni tot tan
negatiu com ens comenta el Sr. Jerez.
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Sempre diem el mateix: aquesta comunitat viu del turisme;
ens hem de concentrar molt en com s’ha de créixer,
incrementar la riquesa que ens genera el turisme; ens basam en
un turisme de masses, que jo crec que és el que ens hem de
concentrar en de quina manera anem reduint aquest turisme de
masses, que és on tenim realment el problema, perquè aquest
turisme de masses ha estat una màquina de fer doblers,
evidentment, sobretot per a alguns, a costa, com sempre diem,
del nostre territori i també de la nostra identitat. D’aquí que
em qüestioni molt el discurs del Sr. Melià, que, per molt que
parli de contenció, al final crec que el seu discurs i el que
demana, el que reclama d’alguna manera és un creixement
sense límits, per molt que les seves paraules diguin el
contrari, però les mesures que demana ell entenc que no van
adreçades a contenir aquest turisme de masses.

Vostè..., s’ha d’agrair la seva compareixença aquí, aquest
exercici de transparència, després de la iniciativa d’El Pi, que
crec que també s’ha d’agrair, que era necessari aclarir algunes
qüestions de com hem arribat a aquests preus; vostè ho ha dit,
aquests preus vénen aprovats per aquest Consorci de la borsa
d’allotjaments turístics, que va ser aprovada pràcticament per
unanimitat; era evident que APTUR no hi podia estar a favor;
sí que hem de dir que els sindicats es van abstenir, que crec
que també és important. Ens agradaria que ens pogués aclarir
com valora vostè aquesta abstenció dels sindicats en aquesta
votació.

I hi ha una pregunta fonamental dins tot això, que crec que
també el Sr. Melià i el Sr. Jerez l’han feta i crec que és
correcta, que és què va passar perquè es modifiquessin els
preus que vostè va proposar inicialment i els preus que es van
aprovar finalment; més enllà de si eren necessaris estudis, o
si es van fer estudis o no, que no discutim probablement la
seva necessitat, sí que ens agradaria que ens concretés els
criteris amb els quals vostè va proposar uns determinats preus,
i quins criteris van modificar posteriorment aquests preus per
arribar als preus que finalment s’han aprovat. 

Ho deia també el Sr. Cosme Bonet en alguna declaració; jo
crec que el problema no és tant..., el problema que tenim del
turisme, del turisme de masses, de si hem de créixer o no hem
de créixer, no és justament el preu d’aquesta borsa de places.
Avui la compareixença va d’això, però el problema del
creixement no és aquest, no són aquests preus, ens hem de
fixar en altres qüestions. Nosaltres sempre hem dit també i
hem insistit en la necessitat de fer més inspeccions a tot el
que es consideri il·legal; hem demanat increments de personal
en inspecció turística des del primer any de legislatura, alguna
cosa s’ha fet però sempre de manera insuficient, i no només
des d’un increment d’aquest personal d’inspecció, sinó també
de la seva eficiència, també del criteri polític des del qual es
marquen les prioritats de les seves hores de dedicació a la
inspecció turística. A veure si s’està fent alguna cosa també en
aquest sentit.

La qüestió és que tenim no només places il·legals,
irregulars, en el lloguer de vacances, sinó també als hotels.
Crec que aquesta és la crítica que nosaltres més li hem insistit
i la que més ens agradaria que vostè s’hi dediqués. Més enllà

de l’intercanvi de places, que podem estar a favor, la qüestió,
la problemàtica que tenim la quantitat de turistes que rebem no
està basada només en les places legals sinó que d’alguna
manera des de la conselleria mai no s’ha dit, quantes places
il·legals hi ha a hotels o quantes places il·legals hi ha al
lloguer de vacances de manera clara?

Per tant, la pregunta és clara, a l’hora d’estipular des del
Consell de Mallorca amb el PIAT les noves places que
s’havien de crear, la pregunta és, quantes places hoteleres
il·legals considera vostè que existeixen i de quina manera es
pretenen reduir? Crec que això també va vinculat d’alguna
manera amb aquestes noves places, amb el seu possible
intercanvi i, en definitiva, també amb el preu que s’ha de pagar
per aquest aprofitament, que vostè ha dit, en què es basa la
consolidació d’aquests preus.

Vostè ha dit que donarà facilitats, en diferents anys, en uns
terminis prou raonables perquè la gent pugui pagar i afrontar
els pagaments d’aquesta compra de places. Sí que ens
agradaria saber també el perquè de la diferència entre donar
una llicència de plaça per a tota la vida i en altres opcions que
només és de cinc anys; ens agradaria que ens expliqués els
motius concrets del perquè d’aquesta diferència. 

I crec que amb això ens donaríem per satisfets. Vostè ha
parlat d’equilibri i crec que tenim raó, hem generat, aprovat
una llei que sí genera aquest equilibri, podem tenir
discrepàncies, crec que la llei dins la seva complexitat
s’explica bé, però aquests tres vessants que vostè ha
mencionat per generar aquest equilibri: aquesta prosperitat
compartida, el dret de l’accés a l’habitatge, que per a nosaltres
és fonamental, i també els drets dels consumidors consider
que sí, que aquests tres vessants són importants, però no tots
han de tenir la mateixa prioritat, per a nosaltres és fonamental
el dret de l’accés a l’habitatge, i no sempre les polítiques que
s’han fet han estat adreçades a prioritzar aquest dret que tenen
els ciutadans d’aquestes illes.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Antoni Reus, per un
temps de deu minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, president. Benvinguda consellera i al seu equip,
i gràcies per les seves explicacions respecte de les places,
hem de recordar perquè no sé si s’ha dit, de Mallorca, de l’illa
de Mallorca perquè és on les gestiona aquest consorci, que és
un consorci del qual participa la conselleria i altres
organismes, perquè a la resta d’illes evidentment ho gestiona
cada entitat creada pels consells, si n’és el cas, ja que tenen
transferida la competència. 

Jo, quan el Sr. Melià es referia a la complexitat jurídica de
modificar preus, taxes, imposts, preus públics, és clar,
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pensava, dic, ara ens explicarà com ho varen fer ja que era el
seu equip, o del seu partit, els qui gestionaven la Conselleria
de Turisme quan es va fixar això per primera vegada, no?, a
veure, com es va fer? La veritat és que no ho ha fet, no ho sé,
supòs perquè deu ser conscient que no es va fer res de tot
això. Vull dir, el preu de les places és un preu particular, per
dir-ho de qualque manera, no és una taxa, no és un impost, no
m’atreviria a dir que és un preu públic, està gestionat per un
consorci que té participació privada. En qualsevol cas, hi ha un
preu que es va fixar en el seu moment, en el 2009, es va
habilitar per canviar-lo, es va establir que cada plaça nova valia
un 1% més, no sabem si de forma justificada, no sabem si,
com diu el Sr. Jerez, perquè a cada plaça més se li donen més
serveis, o no, vull dir, perquè no tenia cap sentit des d’aquest
punt de vista dels serveis.

Per tant, vull dir, entenem que simplement de qualsevol
cosa es fa un món, vull dir, d’una discrepància que en una
setmana està resolta se’n fa un drama i al final l’únic que s’ha
fet són aquests preus que s’havien proposat s’han fet més
assequibles, amb un 12,5%. Per tant, entenem perfectament la
diferència que hi ha d’haver, perquè la llei marca que hi ha
unes places permanents i hi ha unes places que duren cinc
anys, per tant, és evident que hi ha d’haver una diferència i hi
ha d’haver aquesta permanència ha de tenir una estimació, que
en aquest cas s’ha fixat en vint anys, perquè sinó la diferència
seria infinita, per tant, evidentment, no podem fer feina amb
números infinits, les matemàtiques ens ho dificulten. Per tant,
hi ha d’haver una estimació sempre que parlam de coses
permanents.

Per tant, nosaltres entenem que s’ha seguit el procés, s’ha
seguit el procés que va marcar la junta rectora quan es va
constituir el 2009.

El Sr. Jerez, però ha apuntat una idea que m’ha semblat
interessant, ell feia referència a la quantitat de serveis, no?,
que unes places, vull dir, unes places que donen més serveis
haurien de valer més que altres. Tal vegada això es pot estudiar
de cara, per exemple, al tot inclòs, no?, ja que el tot inclòs
dóna més serveis, té un ús més intensiu, tal vegada es podria
plantejar que les places haurien de valer més. Crec que... no ho
sé, el Sr. Jerez ha donat una idea que tal vegada val la pena
recollir.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca té la paraula l’Hble. Sr. Diputat Josep Castells, per
un temps de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, també, Sra.
Vicepresidenta i benvinguda a aquesta casa que és la seva.

Hem tengut una intervenció publicitària, n’hem tengut una
altra de poètica i a mi, si m’ho permet, em pertoca fer una

intervenció diplomàtica; quan dic diplomàtica no ho dic
perquè pensi ajustar-me a les exigències de la cordialitat i
l’educació, com no pot ser d’una altra manera en aquest àmbit
parlamentari, sinó perquè la meva intervenció estarà presidida
pel principi de no ingerència, que com vostè sap és un principi
fonamental de les relacions diplomàtiques. El Sr. Reus n’ha
fet referència, no? Evidentment, sent com és el meu grup
parlamentari, un abanderat que cada illa pugui tenir el màxim
nivell de control sobre els diferents aspectes, entre els quals
la fixació d’aquest preu de places, no tendria gaire sentit que
jo ara burxés gaire en aquest debat que tenim aquí.

Però sí que crec, i si m’ho permet, puc fer un parell
d’observacions perquè evidentment tot el que passa a Mallorca
afecta les altres illes, igual que voldria pensar que el que passa
a les altres illes, doncs, també afecta Mallorca, no?, i és
evident que la política que se segueix a Mallorca per a la
fixació dels preus tendrà incidència en el que es faci a les
altres illes.

En aquest sentit, a mi m’ha sobtat que no s’hagi fet
referència o en qualsevol cas a l’hora de fixar els preus no
s’hagi fet ús d’alguns dels mecanismes que permet la llei per
flexibilitzar o modular els preus de les places, em referesc
concretament als mecanismes, a l’artic le 91, que d’alguna
manera parla de quins paràmetres han de regir la fixació dels
preus; d’una banda, estableix un mecanisme que és que els
preus de les places hoteleres i els preus de les places en
habitatge poden ser diferents, i vostès han seguit en canvi el
criteri que han ponderat pels anys de vida útil que es considera
a aquesta plaça, doncs, han optat perquè el preu fos el mateix.

Jo sobre això no tenc res a dir pel que he dit al
començament de la meva intervenció, però sí que pos sobre la
taula, i em sembla que és evident, que quan es va fer aquesta
llei i es va introduir aquest mecanisme es pensava que les
places d’allotjament en habitatge pogués ser sensiblement
inferior a les hoteleres. Supòs que no estic dient res que els
sorprengui i m’imagín que això que dic jo forma part dels
debats que han tengut en els òrgans del consorci i m’imagín
que per mor d’aquest tema APTUR no ha estat d’acord amb
aquesta proposta de places, o aquest és un dels elements.

Però sí que diria una mentida si no digués que quan es va
fer la llei es va pensar, es va, precisament, establir aquest
mecanisme a la llei perquè es pensava que una possible sortida
seria aquesta que li estic plantejant jo.

I juntament amb aquest mecanisme n’hi havia un altre que,
a més, i perdonin l’autocita, però va ser fruit d’una esmena del
meu grup parlamentari, s’establia la possibilitat que hi hagués
un preu major i progressiu per a les places corresponents al
segon i successiu habitatge explotat pel mateix titular.

Aquesta esmena per què es va introduir? Aquesta esmena
es va introduir perquè, com tots recordarem, passen tantes
coses i el debat es complica tant en el sentit que esdevé
complex, de vegades oblidem d’on vénen les polítiques que
hem plasmat a la llei, i quan parlàvem de l’habitatge de lloguer
en habitatges, bàsicament pensàvem en, per dir-ho diguem en
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la fórmula mediàtica, amb la socialització dels beneficis del
turisme; és a dir, volíem donar l’oportunitat que aquesta nova
modalitat turística permetés que nous agents, petits
emprenedors, entressin dintre del mercat turístic, d’alguna
manera fessin un contrapès a la dinàmica que ja existeix i ja
està consolidada de grans grups turístics que exploten les
instal·lacions hoteleres.

Per això va semblar que aquest mecanisme podia ajudar a
afavorir això, fixi’s que aquest punt de l’article 91 diu: “preu
major i progressiu per a les places corresponents al segon i
successiu habitatge”; és a dir, totes les places d’un primer
habitatge podrien tenir un mateix preu, però a partir del segon
i successius aquest preu podria ser superior. Això no és cap
boutade, és a dir, si mirem el que ha passat en el mercat del
lloguer de vacances a altres llocs del món, el que veiem és que
ha començat sent una gran esperança per a petits emprenedors,
que poguessin tenir, si m’ho permeten dir d’aquesta manera
tan col·loquial, una part del pastís turístic, i després que ha
passat? Que hi ha hagut una dinàmica d’acumulació en poques
mans de tota aquesta oferta.

Per tant, jo sincerament tinc l’expectativa que almenys a
Menorca es faci servir aquest mecanisme, precisament per
aconseguir que el desenvolupament d’aquest mercat dintre de
la nostra illa segueixi aquests paràmetres que jo li he dit a
vostè. Per això per a mi seria molt interessant que vostè ens
pogués explicar si vostès van considerar en algun moment de
tot el procés de reflexió, la utilització d’aquest mecanisme, i
si ho van tenir en compte, per què ho van descartar? Perquè és
probable que vostès tinguin arguments poderosos, convincents
que ens ajudarien també a les illes que encara hem de fer
aquesta feina, tal vegada per tocar de peus a terra i veure que
coses que volien fer, potser no es poden fer, etc.

Per tant, aquesta és la qüestió que li planteig.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula l’Hble. Diputat Sr. Salvador Aguilera, per un temps de
deu minuts.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltíssimes gràcies, Sr. President. I com sempre
benvinguda Sra. Busquets i a to t el seu equip per intentar
donar-nos explicacions a una sol·licitud per part dels diputats
d’aquesta cambra.

Jo sé sincerament Sra. Busquets, jo seré molt més crític
i vostè ja s’ho pot imaginar i voldria fer uns previs respecte de
tot el que s’ha parlat abans, amb les preguntes que li ha
formulat el Sr. Melià, justament enllaçant-ho amb aquesta
qüestió, concretament els preus de les places turístiques. En
aquest sentit, comentar que aquesta llei no funciona i és un
paper banyat, és obvi que haurem de donar-li temps, però
després explicaré per què no funciona, o és paper banyat en

determinades qüestions, com s’ha manifestat aquesta estona
que som aquí, justament el Sr. Pep Castells ho ha comentat i
el Sr. Melià també ho ha dit, durant tots aquests anys hem vist
com els preus del lloguer i  la compra d’habitatges s’han
desbordat completament.

Hem vist titulars dia sí dia no que les nostres illes, que
determinats municipis són els més cars per poder accedir a
l’habitatge en forma de lloguer o de la compra de l’habitatge;
que grans fons inversors, empreses i petits inversors fan el
negoci; tenim tres bombolles, això ja és un comentari,
bombolla turística en el nombre de persones que enguany
sembla ser que tindrem un nombre pràcticament igual que
l’any passat, per tant, anem enrera, bombolla del lloguer
turístic i bombolla immobiliària.

Una qüestió que també, i això ho escoltava vostè
perfectament, que determinats col·lectius com per exemple
Terra Ferida, Ciutat per a qui l’habita i aquests dies justament
Palma segle XXI, durant aquests anys hem vist desenes de
milers de places turístiques que el seu govern ha donat. Per
tant, moltes vegades, i enllaço amb un altre concepte, vostè
parla en tot moment d’una sostenibilitat de les illes, que en
aquest cas ens cenyim a l’illa de Mallorca, però que podríem
extrapolar concretament a les Pitiüses, Menorca té una
realitat, i realment veiem com les nostres illes són
insostenibles. No pot ser que tinguem més de 620.000 places
a Balears, d’aquestes 430.000 places són de Mallorca. 

El sostre del qual parla Palma segle XXI són 90.000
turistes com a càrrega, el concepte de capacitat de càrrega
dels territoris és una qüestió de la qual hem de parlar, perquè
no tenim accés a l’habitatge en el cas d’Eivissa. Sra. Busquets,
li demano, l’altre dia vaig presentar una resolució, quan
tindrem el Decret d’emergència d’habitatge, després de més
d’un any del corresponent decret i esperem el reglament?
Això sembla ser que ja no hi ha una emergència d’habitatge a
l’illa d’Eivissa, a Palma i a altres municipis en aquesta qüestió.

Sobre el tema de la convivència, el tema dels drets dels
consumidors. Molt bé, perfecte, però el que jo he de dir en
aquest sentit i una altra pregunta que li llanço és quan es durà
a terme el traspàs de competències en ordenació des del
Govern, del seu govern, al Consell de Mallorca, perquè
teòricament aquest any ja hi hauria d’haver pràcticament
aquest traspàs. I per tant, parlem molt de PIAT, de zonificació,
de totes les dificultats que té l’illa de Mallorca per intentar fer
un equilibri, o jo diria, millor dit, jocs malabars per intentar
ajustar tota aquesta qüestió.

I sincerament, Sra. Busquets, li he de dir que la seva
conselleria està completament desbordada, és incapaç de
treure tota la feina, i això sempre respectant la feina que fan
amb els mitjans necessaris, però és obvi que els milers
d’expedients en tots els àmbits, ha estat debatut el tema del
lloguer il·legal, el tema de rent a car, el tema d’oferta
il·legal, etc., per tant, tenim una conselleria completament
desbordada; uns inspectors, inspectores, sancionadors o
sancionadores que no arriben perquè la mateixa Llei turística
ja ho va recollir i justament a la Llei de pressuposts d’enguany,
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on són les cinc persones que s’havien d’incrementar? Això
misteri, esperant a veure si es creen o no es creen. Sra.
Busquets, sincerament és molt trist. I tots sabíem que aquesta
llei donaria molts de problemes perquè en el seu debat, que va
ser molt intens i els que som aquí, els portaveus hi vam
participar pràcticament tots, els requisits que es van posar
damunt la taula, pràcticament ningú no els podia acomplir, per
què? Perquè era realment tot un galimaties i era impedir
l’accés. 

Mai oblidaré el primer dia que el Sr. Barceló ens va
facilitar l’esborrany d’aquesta llei, de la modificació de la Llei
de turisme i com el seu company Antoni Reus, va parlar de
reduir, de dos per u. On ha quedat aquesta reducció de places
quan hem vist durant tots aquests anys i ha estat una qüestió, un
cavall de batalla. Doncs veiem que continuem creixent,
creixent fins a l’infinit i, per tant, l’únic que hem de fer és
intentar canviar, o anar cap a un altre model econòmic que no
sigui dependent absolutament del turisme.

I ja cenyint-me a les preguntes que volia transmetre, encara
que ja els portaveus precedents ja ho han fet, és obvi que el
procediment, i sobretot una qüestió que, com a economista, li
trasllado, que sincerament també alguns dels meus companys
ha posat damunt la taula, que a l’hora de fer o d’estipular
aquests preus definitius, sincerament ha estat completament
simplista. Qualsevol matemàtic o estadista, o un economista
li diria, han fet realment models economètrics utilitzant
diferents variables per introduir diferents preus, perquè al
final com s’ha plasmat, no és el mateix un hotel de 5 estrelles
que un hostal, per exemple, d’una banda; o els unifamiliars i
els plurifamiliars. El benefici és obvi, jo he fet aquí els
números i per exemple 3.600 euros, si costa la nit 100 euros,
en 35 dies tenim ja amortitzats aquesta inversió, i si són 200
euros la nit, que hi ha a hotels, per exemple, que són més cars,
amb poc més de 18 dies a l’any ja tindrien la inversió
corresponent.. Per tant, aquesta qüestió de la discriminació de
preus em sembla que ha estat una de les qüestions que haurien
de replantejar-se i revisar-ho el seu equip, perquè no és el
mateix pagar tots per tenir un mateix servei, com s’ha
comentat en aquest sentit, i els beneficis dels hoteleres no són
els mateixos que els dels habitatges unifamiliars, que
plurifamiliars. En aquest sentit he de fer el comentari de
procediment, com ho ha fet, i els estudis financers.

I una altra qüestió, que ja això li ho faré  arribar, Sra.
Busquets; jo no sé si realment el seu govern té voluntat
política de solucionar algunes de les necessitats i dels
problemes que els diferents grups parlamentaris  hem posat
damunt la taula, però en aquest cas, per exemple, em fan
arribar, per exemple, que en el cas dels turismes d’interior
s’ha detectat que molts fan les DRIAT però no han fet canvis
d’usos residencials a usos turístics i acaben amb llicència.
Com és possible, Sra. Busquets?

O com és possible que en el cas de Son Espanyolet resulta
paradigmàtic que unifamiliars, convertits en hotels a zones
d’ús residencial; o que aquesta llei turística permeti
comercialitzar habitatges il·legals, sense llicència d’obra, si
aquests no tenen sanció ferma. Com és possible?

Sra. Busquets, l’animo a continuar fent feina, però és obvi
que amb els recursos que té i la voluntat política li falta molta
feina i canviar el xip. 

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Socialista té
la paraula l’Hble. Diputat Sr. Damià Borràs, per un temps de
deu minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. Benvinguda, Sra. Consellera i tot el seu
equip, amb l’equip directiu de la conselleria. Intentaré centrar-
me en el tema de la seva compareixença. Supòs que
interrogants sobre la realitat turística a les Illes n’hi ha molts,
però m’intentaré centrar en la mesura que ho sàpiga fer.

Jo puc entendre que el Sr. Jerez no sigui molt partidari de
les polítiques publicitàries d’El Corte Inglés; acostumat més
al mètode que podríem dir Eroski, açò de la primavera d’El
Corte Inglés li pot semblar estrafolari; el mètode Eroski és
que pel preu d’un te’n donen dos, sempre en els prestatges, i
tu compres un fulletó  de la Conselleria de Comerç i te’n
regalen un de propaganda electoral del PP, el mètode
tradicional Eroski, que tan bé ha funcionat en aquesta
comunitat, i que en aquests moments fins i tot hi ha gent que
se’n declara culpable, d’haver emprar el mètode Eroski.

L’han acusada de manca de transparència i li han demanat
quins criteris, quins càlculs, quins estudis, quins informes ha
fet el Govern de les Illes Balears per posar aquests preus. Que
jo sàpiga no els ha posat el Govern, els ha posat el Consorci
de la borsa de places, i açò crec que ho hauríem de resoldre,
o almanco així s’ha informat i així s’ha establert en el decret
de l’any 2008, el Sr. Conseller Nadal, si no ho record
malament, que ho va fixar així. És a dir, no és el Govern, el
Govern proposa, si de cas, però és el Consorci que disposa i
que acorda, i aquests preus els ha posat el Consorci, no el
Govern. Per tant, vostè no... altra cosa seria que vostè hi
hagués anat amb una proposta i s’hagués aprovat el cent per
cent de la seva proposta; després li haurien dit que vostè
imposa, és autoritària, que vostè obliga i que no escolta el
sector. Podem triar les dues versions, la que preferim.

En tot cas manca de transparència, no; totes les actes del
Consorci un cop aprovades estan penjades a la web i ho hem
pogut mirar. I fins i tot vostè ha estat tan generosa que s’ha
autofabricat un vot en contra, perquè crec que ha estat vostè
que ha impulsat la incorporació d’APTUR al Consorci de
borsa de places, per tant sabent que possiblement no estaria
d’acord APTUR amb el que vostè proposaria al Consorci de
borsa de places, perquè evidentment no és del seu gust haver
de pagar per unes places que ells  sempre han defensat que
haurien de ser gratis et amore, és a dir, fer negoci sense res a
canvi. I és raonable que APTUR hagi de pagar, hagi de pagar un
preu, perquè jo crec que els preus tampoc no són a partir dels
serveis que presta cadascú, igual hem oblidat la filosofia del
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perquè es va posar l’intercanvi de places, perquè aquí ve d’un
intercanvi de places, i per poder obtenir una plaça turística
l’has de comprar d’una plaça que s’ha amortitzat i pagues una
compensació a l’administració. No és que hi hagi un nombre
il·limitat de places hoteleres en el mercat i que tothom pugui,
a canvi d’una taxa, poder tenir una plaça hotelera nova, sinó
que és un intercanvi de places. I en aquest sentit, evidentment,
en el lloguer turístics no hi podia haver aquest intercanvi de
places perquè partíem d’ex novo, partíem de zero, i per tant no
podia ser així.

En conseqüència, té  sentit que hi hagi un preu, també
perquè s’incorporin al mercat aquestes places, diguéssim, que
en el millor dels casos diguem que són places que afloren des
d’una situació irregular, per dir-ho educadament, a una situació
legal d’acord amb la Llei de turisme aprovada per aquest
parlament, tampoc del Govern, també d’aquest parlament. Vull
dir  que el Govern no és ni el responsable del Consorci de
borses, ni és responsable de la llei que va sortir en aquest
parlament, entre altres coses perquè vam viure alguna
intervenció parlamentària que va distorsionar una mica tota
aquesta llei, i fins i tot així està una mica batejada, per culpa
d’algú que entén molt de turisme.

Centrem-nos. Entenc que la llei és la que regula aquest
marc, el Consorci de borsa de places és el que posa preus, és
el que decideix les inversions que es fan amb aquests
recursos; també estaria bé que recordéssim que aquests
recursos que recapta l’administració , o que el Consorci de
borsa recapta, s’inverteixen en principi en allò que el Consorci
decideix per millorar les infraestructures de les zones
turístiques, és a dir, és un retorn que va a favor del mateix
sector que aporta aquests recursos a l’administració, açò no
hem d’oblidar, és a dir, trobarem cars o barats, segons
l’opinió, aquests preus, però en tot cas són preus que retornen
amb la millorar de les zones turístiques, la qual cosa fa, en
bona teoria econòmica, que al millorar l’entorn on són els
establiments hotelers aquests establiments hotelers també
poden apujar les seves tarifes i els és més fàcil pagar el preu
que han pagat per aquestes..., hotelers o de lloguer turístic, els
és més fàcil per tant poder pagar els preus que els ha cobrat
l’administració. Tot té un retorn al principi. Jo crec que és un
sistema que ha funcionat a Mallorca; podem discutir les
inversions, si se n’han fet més o se n’han fet manco; no vull
pensar les inversions que va fer el Consorci de Platja de Palma
dirigit pel Sr. Delgado, zero en quatre anys, quan sí es
cobraven els intercanvis, ni vull pensar en les excepcions
múltiples, que feien que la conselleria i el Consorci de borses
realment deixessin d’ingressar molts de recursos, i allò sí que
era injust, perquè en aquest moment ens estan dient que estem
desincentivant el turisme d’interior, quan fins ara el que
s’estava incentivant era l’oferta il·legal i s’estava incentivant
l’oferta que no passava pels criteris i la regulació que ha
establert la conselleria a partir dels principis que li marca el
Parlament a través de la legislació.

No li demanaré quins són els criteris pels quals el
Consorci va decidir que aquests eren els preus, i no els preus
que vostè va proposar, evidentment perquè és una decisió del
Consorci, supòs que a partir d’una feina de consens el més

ample possible, i a partir d’aquí la qüestió de transparència,
evidentment vostè està retent comptes, i en tot cas l’acord,
esper que quan es torni a convocar una sessió del Consorci de
borsa de places es pugui aprovar l’acta anterior, i imagín que
estarà penjada també a la web com estan penjades les actes de
les 35 sessions des que l’any 2009 es va constituir per
primera vegada el Consorci, fins al març de 2018, que és la
darrera que hi ha penjada.

En tot cas hi haurà un nou membre en aquest consorci a
partir de la propera acta, que és APTUR; he estat cercant i no
el veia enlloc i és perquè vostè l’ha incorporat, ja dic que
vostè s’ha posat no el enemigo en casa, evidentment que no
perquè no és cap adversari seu ni cap enemic, APTUR, però sí
alguna persona que sabíem que no estaria d’acord o alguna
entitat que sabíem que no estaria d’acord amb el que vostè
proposaria. Vostè va preferir, en nom de la participació i la
transparència, incorporar-los abans d’evitar un vot en contra.

Gràcies, president, per la seva paciència.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Borràs. Contesta ara la vicepresidenta
i consellera d’Innovació, Recerca i Turisme, Sra. Isabel
Busquets, sense limitació de temps.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, senyors diputats
per totes aquestes qüestions plantejades i de fet no creiem que
hi hagi una manca de transparència quan hi ha aquesta
compareixença per donar qualsevol tipus d’explicació i
qualsevol tipus de qüestió que es plantegi, es contesta des dels
equips de la conselleria. 

El que és clar és que aquí hi ha molts de debats, ens hem de
centrar estam parlant del preu de les places turístiques, per
descomptat l’activitat econòmica principal de les nostres illes
com és el turisme, que representa un 70% del Producte
Interior Brut, genera molts de motius de debat, com no pot ser
d’altra manera. Així i to t aquest Govern no en defuig cap i
sempre està disposat a debatre i trobar òrgans i moments per
establir aquest intercanvi d’opinions i veure un poc entre tots
cap on volem anar.

I el consorci de la borsa de places, com han explicat altres
diputats, perquè quedi clar una vegada més, és un òrgan de
representació plural, no només hi ha representat el Govern,
sinó que hi ha representades diferents institucions i agents
socials i econòmics. El preu no és dictat per la conselleria en
aquest cas de Turisme, sinó que és acordat dins el consorci de
la borsa de places, hi ha participació i diàleg amb el Consell de
Mallorca, que recordem que en un futur serà l’organisme que
tendrà aquest consorci a la seva institució, perquè seran
transferides les competències en ordenació turística, així com
estan transferides a les altres illes, com a Eivissa, com a
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Formentera i com a Menorca, que l’únic que queda per
transferir és el Consell de Mallorca.

El diàleg que s’ha establert no només va ser amb el Consell
de Mallorca, sinó amb altres conselleries, amb els sindicats,
amb la patronal hotelera, amb cadenes hoteleres i amb
APTUR, que efectivament era aquest 26 de juny, si no ho
record malament, era el primer dia que s’incorporava APTUR,
a proposta de la nostra conselleria, perquè era un altre
representant del sector turístic, que com ja sabeu és molt
ampli.

Si la crítica és el diàleg i és el consens i és arribar a
acords, benvinguda sigui la crítica, em preocuparia més ser
criticada per dictadora i per imposar una situació.

El preu que es va proposar de fet parteix del preu anterior
que hi havia, que existia des de l’any 2009, és ver que molt
marcat per múltiples excepcions, però hi havia uns preus i
aquests preus inicials  que hi havia des de l’any 2009
s’incrementaven perquè bàsicament servia per regularitzar
places il·legals, cosa que des del nostre govern no passa, no és
així. Ja no es pot legalitzar allò que és il·legal, amb diverses
lleis hem eliminat aquells paràmetres que permetrien créixer
il·limitadament en ofertes d’allotjaments turístics diversos. 

El que vàrem fer, ja ho diem, hi ha una proposta des de la
conselleria, altres organismes també varen fer propostes i el
que es va fer és establir un diàleg i es va arribar a aquest acord.
Nosaltres, com bé sabeu, aquest Govern creu amb els òrgans
de participació, de diàleg i de consens, per això ha recuperat
molts d’aquests organismes que varen ser devastats en
l’anterior legislatura Bauzá.

Ens demanaven, ens demanàveu sobre quins criteris s’han
establert, crec que a la primera intervenció hem parlat d’un
criteri d’aprofitament, també ara vos he explicat que aquests
preus vénen d’una normativa anterior, que són uns preus que
remarc, són acordats amb tot el sector, representats per
patronals, per sindicats, per institucions i així com diu l’article
91 de la llei, aquests preus són l’actualització dels existents,
dels que hi havia abans d’eliminar les excepcions i legalitzar
places il·legals.

El criteri de què ens parlaven, de com és que s’igualen
diferents tipus d’allotjaments, o diferents tipologies? N’hem
parlat clarament, ens hem basat en el criteri de l’aprofitament,
tots són places turístiques, hi ha un període d’aprofitament i
en base a això hi ha aquest criteri. També hi ha hagut un poc
damunt la taula que pareix que es posen entrebancs a què es
creïn places en unifamiliars, etc. Que quedi clar que a
Mallorca hi ha 92.000 places en unifamiliars, que ja han tengut
lloc durant molts d’anys. Sempre hi ha hagut la possibilitat de
créixer en unifamiliars i no hi ha hagut cap tipus de llei que les
hagi mantingut prohibides en cap moment. En tot cas en els
plurifamiliars varen ser prohibides, no després perseguides,
perquè el Govern del Partit Popular sí que els va prohibir i
després no va fer res. Prohibir, redactar una llei i no aplicar-la,
aquesta és l’eficiència que volia representar, o que
representava el Partit Popular.

Quant..., crec que he contestat a Podem, amb aquests
criteris de modificació, aquesta modificació va ser... quan
vàrem fer aquesta modificació, la primera proposta i a la
segona proposta, aquesta modificació va ser amb la voluntat
d’arribar al màxim de suports i al consens, és així, fruit de
debatre, de dialogar i d’arribar a aquest consens. I tenint en
compte, li ho he explicat al principi, que el Consell de
Mallorca serà el futur òrgan gestor d’aquesta borsa de places.
I per tant, hi vàrem tenir una deferència.

Compartim, Sr. Jarabo, perquè a la intervenció també ha
parlat d’inspeccions turístiques, etc., compartim que podríem
comptar amb més efectius. Però vostè també sap, jo li ho he
explicat en altres compareixences, que aquest Govern el que
va prioritzar són els serveis a la ciutadania, i quan parlam de
prioritzar serveis a la ciutadania vàrem prioritzar els serveis
socials, vàrem prioritzar l’educació, vàrem prioritzar la sanitat.
També li he explicat diverses vegades que tenim una comunitat
infrafinançada, per tant, els efectius que dedicam a cadascun
dels departaments del nostre govern són limitats, perquè tenim
un finançament infra, limitat, tenim un finançament limitat i
ens fa que orientem els serveis allà on podem i allà on trobam
que garantim un millor servei a la ciutadania. 

Però tampoc no podem dir que aquesta inspecció no ha fet
cap tasca, perquè de tothom és conegut aquest gairebé milió
d’aquestes sancions que s’han fet a les tres grans plataformes,
aquestes tres grans plataformes el que feien és oferir una
oferta il·legal i per tant, hi ha aquesta persecució. I si em parla
dels hotels, no em demani quantes places hi ha il·legals,
nosaltres el que fem és controlar les places il·legals, i allà on
hi ha places il·legals als hotels sancionar, producte d’una
campanya de sobreocupació de l’any 2017, hi ha 621.000
euros en sancions en aquells  allotjaments hotelers, que no
acomplien i que feien sobreocupació. No tendrem un nombre
d’oferta il·legal i dir-li, hi ha tal oferta il·legal, li don el
nombre, i estam així. No, el que nosaltres el que fem és
perseguir l’oferta il·legal, sigui del tipus que sigui, sigui en
lloguer turístic i sigui en allotjaments.

Un poc per acabar, Mallorca, MÉS per Mallorca, MÉS per
Menorca i Partit Socialista han apuntat molta de la intervenció
que he anat fent, o sigui, el consorci, com diem, no és només
un òrgan de govern sinó que hi ha la participació  d’agents
econòmics i socials i de diverses institucions; aquest consorci
tenia uns preus abans que venien per legalitzar una oferta que
en aquell moment era il·legal, nosaltres en aquest moment no
estam legalitzant una oferta il·legal sinó que estam establint
uns preus perquè hem eliminat totes les excepcions. 

A MÉS per Menorca agrair aquesta voluntat de no
ingerència perquè, és cert, que el tema del consorci de la
borsa d’allotjaments turístics és un consorci només de l’illa
de Mallorca, perquè tenim aquestes competències encara al
Govern que no estan transferides, i a partir del diàleg i del
consens entre tots els agents s’estableixen aquestes places,
aquests preus de les places. En tot cas, quan parlam de la
limitació de tres habitatges perquè actuï com a concentració
de lloguer turístic, això ja ho establia la llei de posar una
limitació que un sol tenidor o que un propietari no pugui tenir
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més de tres habitatges per allò de no acumular propietat i que
no es converteixin en nous agents econòmics potents i no
siguin... i no pugui repartir-se els beneficis entre el màxim de
la ciutadania. 

I defensar, una vegada més, la sobirania de cadascun dels
consells i que cada consell pugui establir les seves places, el
seu preu de les places i que pugui tenir en compte la
peculiaritat de cada illa. Així ho tenguérem en compte també
quan legislàrem i així ho tenim en compte en totes les nostres
accions de govern.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Pertoca ara el torn de
rèplica. Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES
ILLES BALEARS té la paraula el Sr. Josep Melià, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Deduesc de la seva
intervenció que no existeix cap informe econòmic, cap estudi
financer ni cap informe jurídic  que motivi i justifiqui la
decisió  que s’ha pres en aquest consorci, que algú podria
arribar a pensar que no té res a veure amb el Govern, però que
ho té tot a veure amb el Govern perquè el Govern el domina,
el controla... és vera que hi ha participació d’agents privats,
però al final les propostes que s’aproven són les que vol el
Govern i qui posa damunt la taula és el Govern. Això és així,
per tant, no importa embullar, això és que... no importa donar-
hi voltes, no perdré temps amb això perquè em sembla d’una
evidència que al final intentam aferrar-nos a la coma per no
veure el que és un fet incontestable, i el consorci el controla
el Govern de les Illes Balears amb participació d’agents
privats.

Veig que l’únic criteri dels preus al final serà el diàleg,
perquè si seguesc la seva intervenció el diàleg i el consens;
diàleg i consens que no practiquen quan han de canviar la
norma de modernització d’establiments turístics que als
afectats no els hi va gens bé, però aquí no hi ha diàleg ni
consens; ni quan han d’incrementar l’ecotaxa; ni quan de
regular el lloguer turístic, però es veu que amb el preu l’únic
criteri que han seguit és aquest diàleg i consens, que és com
allò de la qualitat, paraules buides que no serveixen per a res,
però que queden bé al discurs i  que van repetint i repetint i
repetint, però que al final hi ha d’haver alguna cosa més que la
pura retòrica.

Per tant, més enllà del diàleg i consens, que ens sembla
beníssim, més enllà de la qualitat, que ens sembla beníssim,
quins criteris han seguit per establir aquests preus? Quin
fonament jurídic i econòmic tenen aquests preus?

I si els altres preus estaven mal fets o es va fer d’una
deter... no m’interessa, molt bé, idò estaven molt mal fets, li
peguem tocs pel cap a qui ho va fer, molt bé, però el que hem

de fer és mirar cap al futur; a mi no em serveix que se’m digui
que fa deu anys no sé qui va fer... idò, si ho va fer malament
doncs crítica i si ho va fer bé doncs aplaudiments, però jo el
que li deman és: quin procediment ha seguit i quins arguments
sòlids, tècnics, hi ha per fixar aquests preus? I és una pregunta
molt simple. I digui’m que simplement prenen les decisions
d’una manera absolutament arbitrària perquè no hi ha cap
fonament per prendre aquesta decisió més enllà del que han
quedat amb determinades persones representades en el
consorci, que em mereixen tot el respecte del món, però que
això no és una manera de prendre una decisió, que al final són
doblers públics aquests doblers perquè, és clar, aquí es parla
d’un preu particular, bé, aquests recursos es deuen considerar
recursos públics, financen obres públiques que es realitzen
posteriorment, no?

Per tant, aquest rigor i aquesta serietat que ens demanava
abans, on és? Nosaltres li demanam rigor i serietat amb
aquests recursos públics. Per tant, demanam que les decisions
que es prenguin en relació amb aquests recursos públics
venguin avalats pels corresponents informes dels tècnics i
funcionaris, que donin objectivitat i credibilitat als arguments. 

Per acabar, Sr. Jarabo, li vull recordar que el nostre grup,
insistesc, ha votat a favor de l’intercanvi, d’acabar amb les
excepcions que hi havia, va salvar l’ecotaxa que vostès volien
enfonsar. Per tant, lliçons cap de Podemos.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula el Sr. Miquel Àngel Jerez, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats, molt
breument per concloure aquest debat.

Sra. Consellera, ja és un costum que vostè digui que és una
consellera transparent, que quan a vostè se li demana respon,
i avui ho ha tornat a fer, que ve aquí a manifestar un exercici de
transparència. Vostè no ve aquí voluntàriament, eh?, vostè ha
vengut aquí perquè l’han obligada, perquè el Grup Parlamentari
El Pi ha demanat la seva compareixença. Només faltaria que
vostè, després d’una compareixença, no fos transparent i no
vengués aquí. Per tant, què vull dir amb això? No presumeixi
que vostè és transparent quan a vostè se l’obliga a venir aquí a
donar explicacions, que al final no les acaba donant, no les
acaba donant.

No entraré en el fet de qui pren la decisió perquè,
efectivament, és el Consorci de la borsa de places de
Mallorca, com a òrgan col·legiat que és, està clar, però hi ha
una realitat que és òbvia, quan la proposta del Govern de les
Illes Balears es planteja a la Junta Rectora del Consorci de la
borsa de places i el Consell Insular de Mallorca li ronca
vostès ho aturen, ho paralitzen tot, no (...) ni manco la votació
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la proposta del Govern de les Illes Balears i es torna a reeditar
una altra reunió i fins que la proposta del Govern de les Illes
Balears no surt endavant vostès convoquen reunió rere reunió.
Per tant, una clara coincidència en relació amb la proposta que
fa el Govern de les Illes Balears i finalment la proposta o la
decisió final que acaba sortint en relació amb la fixació del
preu.

Tenc els dubtes que si hagués fracassat aquesta proposta
que fan darrera si també ho haguessin ajornat fins que no
hagués sortit la seva, perquè és el que han fet, fins que no ha
sortit la seva vostès han anat ajornant les reunions de la Junta
Rectora del Consorci de la borsa de places.

Miri, no és res estrany que jo manifesti el fet que hi ha
diferències entre uns determinats establiments i uns altres,
però és que no és només que ho digui jo, si és el que invocava
el Sr. Cosme Bonet des d’un principi, el PSOE ja li  estava
dient, e l PSOE era el que li proposava; el Sr. Cosme Bonet
optava per un preu més barat per als habitatges turístics o si no
més barat, més assequible. Aquest és el detonant que provoca
que es paralitzi o se suspengui la reunió per fixar el preu, i és
així, i és així.

Per tant, quan jo plantej aquests qüestions no és una
qüestió del meu grup parlamentari o una ocurrència pròpia
meva, és un fet que ha succeït. Per tant, pensam que això està
en el debat polític en relació amb la fixació dels preus.

Deia el Sr. Sansó, al qual no puc preguntar, que tenia
dubtes jurídics en relació amb la proposta del Sr. Bonet, deia
que tenia dubtes jurídics. Home, a mi m’hagués agradat saber
quins dubtes jurídics tenia, perquè almenys hagués tengut
qualque criteri jurídic i tècnic que vostè no m’ha proporcionat,
que no m’ha dat, que no existeix, que no n’hi ha, i que em fa
pensar que tot és arbitrari. Ja m’hagués agradat que el Sr.
Sansó hagués dit: no, és que els dubtes jurídics que tenc són
aquests, aquests, aquests i aquests, m’hagués agradat, però això
no ha passat. Per tant hi ha dubtes jurídics que no es diuen, que
no es plantegen.

Perquè vostè l’únic que m’ha dit és “arrencam del preu
anterior”. I què? I què? Si la realitat es distinta, arrencam d’un
preu anterior quan hi ha una realitat diferent, quan entren al
mercat un altre producte distint que són els habitatges
turístics. Per tant, una altra realitat nova. I em diu: “No, ho
hem fixat d’acord amb un criteri d’aprofitament”; home,
d’aprofitament!, sí, l’any té 365 dies i tothom pot aprofitar
365 dies, però aquesta no és la qüestió; si aquest és el criteri,
perdoni que li digui que és un criteri molt pobre, molt pobre,
que no és un criteri tècnic, que no és un criteri tècnic, que és
un criteri que entenc que no és suficient, que no n’hi ha prou,
que no està suficientment motivat. Perdoni que li digui això.

Per tant, bé, ho acceptarem d’aquesta manera perquè així
ho ha decidit el Consorci de la borsa de places, a proposta del
Govern de les Illes Balears, però permeti’m que li digui que
darrere d’aquesta decisió que ha pres la Junta Rectora del
Consorci de la borsa de places això em creï moltíssims de
dubtes sobre la manera en què s’ha congriat la decisió;

permeti’m que jo li ho digui amb independència que la decisió
hagi estat una decisió d’un òrgan col·legiat i hagi estat
democràtica.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JARABO I VICENTE:

Gràcies, president. Sra. Busquets..., li he de dir que no
m’ha acabat d’aclarir la meva pregunta, i crec que hi ha hagut
altres intervencions que també anaven en aquesta línia. Ha
explicat molt per damunt els criteris d’aquesta modificació
entre la proposta i la decisió  final, però crec que en un
exercici de transparència sí que ens hauria de concretar un poc
on era el debat, i no ha entrar en aquests detalls del debat. Jo
puc entendre que no pugui o no vulgui aquí expressar on eren
les diferències, però és necessari que..., nosaltres hem de
conèixer els criteris amb els quals finalment s’aprova això, i
aquests criteris concrets no els coneixem, perquè no sabem la
diferència entre per què començàvem amb uns preus i acabam
amb uns altres, no sabem on era aquest debat, els criteris d’uns
i els criteris dels altres.

I no m’ha contestat tampoc per què els agents socials s’han
abstingut d’aquesta votació, i també és important perquè hi
haurà arguments per prendre aquesta decisió. Per tant li
demanaria, fins on pugui comentar-nos, on era el debat,
realment, més enllà que ja sabem que no hi ha hagut estudis
jurídics o tècnics, però sí que entenc que hi hauria arguments
a favor i en contra, que permeten facilitar d’una manera major
o menor la compra d’aquestes places, què és el que estableix
aquest preu. I aquest és el dubte principal.

Sí que ha comentat que evidentment el Consell de
Mallorca, que serà el que acabi tenint (...) d’aquest consorci,
ha tengut la seva paraula, però bé, si també han participat,
insisteixo, arguments, arguments que ha emprat cadascú per
acabar definint aquest preu, que vostè ho ha dit, sí, és un acord
amb el sector; és un acord, val, és un acord, però no sabem els
arguments finals que han propiciat aquest acord i que ara
evidentment s’aplicarà.

Poc més, Sra. Busquets. Després ha fet uns comentaris ja
que tampoc no vull entrar a qüestionar en excés quant a la
priorització sobre la inspecció turística dels recursos
d’aquesta comunitat, infrafinançada evidentment, i vostè
considera que s’han prioritzat més serveis socials, educació,
etc.; no reclamàvem un increment brutal quant a inspectors des
de la Conselleria de Turisme, però sí suficient per intentar
atacar el que consideram que és un dels principals problemes
d’aquesta comunitat, que és el frau, i el frau entenc que amb
una bona inspecció, no només des de Turisme sinó també des
d’Hisenda, amb participació de l’Estat, etc., podria d’alguna
manera fer aflorar les xifres de frau d’aquesta comunitat, que
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es consideren en 1.500 milions d’euros anuals. Si aquest és el
frau d’aquesta comunitat... i no ho dic jo, crec que gent com
Carles Manera i Raül Burillo són els que fan els estudis
necessaris com per saber que es trobem en aquestes xifres, i
molts d’ells a causa de l’activitat turística, i vostè és la
vicepresidenta del Govern i consellera de Turisme. D’alguna
manera amb inspecció turística i amb inspecció també fiscal
s’ha d’intentar saber què està passant allà, i continua essent
greu la quantitat de places il·legals que hi ha als hotels, igual
que amb la nova regulació s’intenta fer aflorar aquestes places
també de lloguer de vacances. És a dir, l’infrafinançament tots
compartim que hi és, però no és justificació suficient per
incrementar d’una manera substancial el nombre d’inspectors.

Vostès han perseguit l’oferta il·legal; ha dit 621.000
euros. Fins als 1.500 milions d’euros de frau d’aquesta
comunitat crec que hi ha una distància encara important. Ho
dic perquè també des de la Conselleria de Treball s’han fet
campanyes contra l’explotació laboral; no acabarà amb la
precarietat, però sí que s’ha enviat un senyal important. Sra.
Busquets, crec que es pot incrementar l’esforç des de la seva
conselleria per fer aflorar aquest frau, que no només ens
suposa un dèficit d’ingressos sinó que també genera sensació
en moltíssims dels treballadors d’impunitat per part dels
propietaris d’aquestes empreses. Parli amb les cambreres de
pis, que supòs que ja ho ha fet en diferents ocasions, i que li
comentin com se’ls ordena treballar en aquestes places
il·legals diversos dies a la setmana.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, president, per les seves explicacions. Jo només
faré dos comentaris breus. 

Només faltaria que el Govern no fes cas del Consell de
Mallorca, que és l’administració que en qualque moment haurà
d’assumir l’ordenació turística. Després, contestant el Sr.
Aguilera, que m’ha citat respecte del tema del decreixement
que jo havia dit respecte de la nova llei turística, la nova llei
turística, o la modificació que vàrem aprovar, inclou un
mecanisme de decreixement que és el fet que les places
donades d’alta mitjançant les nombroses excepcions que
existien quan es donen de baixa no van a la borsa. Això és un
mecanisme de decreixement, fins i tot més efectiu que el 2
per 1, i posaré un exemple: si es donen de baixa 10.000 places
donades d’alta mitjançant excepcions, això suposa un
decreixement de 10.000 places; amb el 2 per 1 suposa un
decreixement només de 5.000 places. Per tant en molts de
casos aquest sistema és fins i tot millor que el 2 per 1.

I res més. Moltes gràcies per les explicacions.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca té la paraula el Sr. Josep Castells, per un temps de
cinc minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President, no en faré ús.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari Mixt
té  la paraula el Sr. Salvador Aguilera, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Busquets, jo em sembla
que li he formulat alguna pregunta, i sembla ser que ni m’ha
mencionat, però bé, a partir d’ara sembla ser que aquest govern
m’ignorarà davant determinades qüestions, però, bé, torno a
repetir les preguntes per si, bé, alguna d’elles la pot contestar,
si no, sincerament, no sé quina és la seva predisposició per
intentar donar resposta a les preguntes que li formulo.

En aquest sentit, li he demanat abans, vostès ho ha repetit
vegades, en un futur quan el Govern traslladarà les
competències pertinents al Consell de Mallorca; crec que és
una qüestió en què hi ha problemes, que estan les
negociacions encallades o hi ha una dificultat, quan realment,
idò bé, aquesta qüestió ja fa molts d’anys i a més a més està
molt present que es traslladi.

Sincerament, ja s’ha manifestat, jo  ja no vull entrar...
perquè avui no és el motiu de la seva compareixença, però no
puc passar per davant, perquè també ho han comentat altres
portaveus, és el tema de la il·legalitat, quan vostè diu que
realment es permet, sincerament des de la seva conselleria o
des d’altres consells, especialment el d’Eivissa, avui per avui
veiem milers de places que s’ofereixen en plurifamiliars a
totes les plataformes a les quals vostè diu que ja ha posat
sancions, bé idò, la corresponent sanció  a la plataforma, la
corresponent sanció al propietari, la corresponent sanció al
comercialitzador d’aquest habitatge, etc. Sincerament no
funciona i no hi ha voluntat de solucionar-ho, però bé, ho
deixaré aquí, no?

Després, una qüestió important que no m’ha contestat,
però queda clar, després dels comentaris que han fet e ls
diferents portaveus i les reflexions, que l’únic criteri a l’hora
de fixar els preus han estat les dades de 2009 i que no s’han...
i el criteri que vostè ha comentat idò si és només el
d’aprofitament turístic, quan jo ja li he comentat que els
beneficis o els rendiments que poden obtenir cadascuna de les
diferents places depenent d’on estigui i del seu establiment, el
benefici és diferent. Per tant, no entenem o personalment no
entenc aquesta qüestió.

Res més, moltíssimes gràcies.

 



TURISME / Núm. 54 / 4 d'octubre de 2018 721

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Finalment pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Damià Borràs, per un temps de
cinc minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. No pensava fer-ne ús, però crec que sí,
que al final en faré ús. El Sr. Aguilera m’ha recordat un amic
meu que quan era adolescent la mare sempre li demanava quan
festejaria i ell deia: “quan trobi al·lo ta”, és a dir, quan
traspassarà les competències d’ordenació turística al Consell
de Mallorca? Idò el consell ha de voler, perquè per ballar un
tango hem de ser dos, un tango no el pot ballar un tot sol. No
sé si m’ha entès el Sr. Aguilera, esper que sí.

Manca de transparència, volia contestar al Sr. Melià, però
no hi és, però manca de transparència, el portaveu del Partit
Popular l’acusa una vegada i una altra de manca de
transparència i després el Sr. Matías Prats retransmet tot el
procés d’acord i desacord i de reunions i no reunions que es
varen produir, ho retransmet com si fos un partit de futbol, és
a dir, amb tots els detalls, fins i tot el que pensen els
consellers del Consell de Mallorca, per cert, no posi el PSOE
enmig, no acusi el PSOE en va, perquè ja sap el que diu la
Bíblia d’açò, però... no casa molt la manca de transparència
amb la retransmissió en directe en pla Matías Prats que ha fet
el Sr. Jerez de tot el tema dels preus, o bé ha contat un partit
imaginari o bé el procés ha estat prou transparent, una de dues.

I ara que torna el Sr. Melià, sí que li diré una cosa, jo igual
ho he entès malament, li diré amb tot l’efecte del món, però
vostè  crec que ha dit que era incontestable que el consorci
feia el que deia el Govern, si açò vol dir que la Federació
hotelera de Mallorca, si l’Agrupació hotelera de Mallorca fan
el diu el Govern jo crec que a la Sra. Busquets ja li agradaria.

Res més, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per últim pertoca la contrarèplica a
la Sra. Vicepresidenta i Consellera d’Innovació, Recerca i
Turisme, sense límit de temps.

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

Tal vegada era a l’inrevés un temps o en anteriors
legislatures, en tot cas era el Govern que feia el que deia la
federació hotelera i l’agrupació hotelera. Ara no, estam
asseguts a una mateixa taula, cadascú segueix però... defensa
els seus interessos i el Govern defensa els interessos generals
de la ciutadania, en tot cas.

Ho he explicat, el que passa és que tal vegada no m’he
explicat prou bé o no se m’ha entès, hem dit que aquests
provenen d’una normativa anterior que responia a la

legalització d’unes places il·legals, hi havia un preu, ara en
aquests moments no es corresponen amb aquesta voluntat de
legalitzar il·legalitats, sinó que hem eliminat les excepcions
i totes les places passen a haver-se de comprar. I responen a
un criteri d’aprofitament, no d’aprofitament durant l’any, sinó
d’aprofitament d’aquell habitatge o d’aquell allotjament
turístic.

El consell va fer una proposta que diferenciava preus
segons diferents tipologies d’allotjaments, si estaven a
l’interior, si no. Això no ho permet la llei, per això la llei
turística no permet aquesta diferenciació de preus entre
allotjaments turístics. Per tant, com que no ho permet, no es
podia fer aquesta proposta. Ara bé, establirem un diàleg,
donarem explicacions. 

El problema no sé si és que no s’entén això del diàleg i del
consens. Que el Govern podia passar rodillo, no és el nostre
tarannà, el Govern no passa rodillo, no és una proposta que
surti absolutament del Govern, sinó que es va establir que
qualsevol dels integrants del consorci de la borsa
d’allotjament turístic podria haver presentat propostes, de fet
se’n presentaren i es va arribar a un acord entre totes i d’aquí
arriben les conclusions.

La proposta que es va enviar anava acompanyada d’un
informe jurídic, que estava adjunt, que ara en ser publicitada
l’acta es podrà veure i ja ho diem: es va acordar i hi va haver
aquest debat, aquest diàleg i es varen acordar aquests preus.
No hi va haver ni entrades i sortides ni dutes... a un... no sé si
hi havia una voluntat de “culebrot” que ha expressat el Sr.
Jerez, es va ajornar una setmana, mira tu quin debat hi va haver,
res, una setmana. Hi havia la previsió de finals de juny i va ser
aprovat a principis de juliol o la tercera setmana de juliol i va
ser aprovat la darrera de juny, perquè ara no record bé les
dates, però vaja, no hi va haver ni “culebrot” ni anades ni
sortides ni res, no vulgui cercar qualsevol història d’aquestes.

Sr. Jarabo, m’ha començat a parlar de frau fiscal i d’abusos
laborals, e tc., no només ve des del món turístic, ve des de
molts de mons, i tant el frau fiscal com els abusos laborals no
són competència de la nostra conselleria. Les nostres
competències són acatar... o sigui són assumides, hi posam els
recursos i la feina en totes les campanyes que duim a terme
per lluitar contra qualsevol tipus de frau que sigui
competència de la nostra conselleria.

I gràcies a la resta de grups. Voldria acabar, perquè ens
hem centrat molt en els preus i com es varen debatre i... i
aquestes com a intrigues de palau, però amb l’objectiu que ha
marcat un poc aquest govern, que és: a què van destinats els
recursos d’aquests preus que es cobren per les places
turístiques i aquests doblers provinents de la compra de places
d’allotjament turístic els invertim en allò que creiem, en els
municipis, en millores en els municipis de Mallorca, perquè
ja sabeu que aquesta borsa d’allotjament turístic està centrada
en Mallorca.

Són millores que el que fan és que els diferents pobles de
Mallorca siguin més competitius turísticament perquè
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milloren els seus serveis i també milloren la vida de les
persones que hi viuen. Durant aquesta legislatura hem fet
inversions per 33 milions d’euros a diferents municipis de la
nostra illa, gràcies a la gestió que ha fet aquest govern. El
2017 es varen posar a disposició dels consistoris 16,5 milions
d’euros que, com que eren projectes cofinançats, que també
comptaven amb el finançament d’ajuntaments o d’altres
institucions, es va arribar a generar un total d’inversions per
25 milions d’euros a l’illa de Mallorca, en aquesta
convocatòria 2017.

Per a la convocatòria de 2018 hem posat a disposició dels
consistoris 10.600.000 euros.

Totes aquestes millores, tots aquests doblers han servit per
solucionar problemes històrics que tenien alguns pobles, però
també per desenvolupar l’estratègia de diversificació del
model turístic que té aquest govern. Per posar exemples, s’han
embellit places, s’han creat centres socioculturals, s’han
millorat instal·lacions esportives, s’han creat rutes
cicloturístiques, s’han senyalitzat llocs d’interès, s’han fet
centres que interpreten el vi, l’enoturisme, tot per caminar en
aquesta aposta diversificació del model turístic, per
diversificar el producte turístic i també per continuar avançant
en l’estratègia... turística del nostre govern, que és el conegut
Better in winter, perquè es pugui visitar l’illa de Mallorca
també durant els mesos de tardor, d’hivern i de primavera.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Acabat el debat, volem agrair
la seva presència i la dels seus acompanyants.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió,
gràcies.
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