PROPUESTA D’ACORD QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT
POPULAR AL PLE SOBRE REDISTRIBUCIÓ DE LA RECAPTACIÓ DE LA LLEI
D’ESTADESTURÍSTIQUES

El passat mes de setembre el Govern deles Illes Balears va aprovar el Pla
anual

d'Impuls

del

Turisme

Aquestaconvocatòriaestavaoberta
partdelsAjuntaments,

Sostenible
a

la

per

al

presentació

altresinstitucionssupramunicipals

període

de
i

2016.

projectes

Entitats.

Això

per
va

suposar que elsAjuntamentsfessin un esforçimportant per elaborar projectes, que
van ser presentatsamb les màximesexpectativesd'aconseguirmilloresimportants
per alsseusmunicipis, en molts casos, en relació directa amb el tema
mediambiental, que era l'objectiuprioritarid'aquest Pla.
Ja en el moment de l'aprovació de la Llei de l'Impostd'EstadesTurístiques,
el Partit Popular va manifestar el seurebuig a l'esmentatimpost i al sistema de
distribuciódelsingressos, ja que no era el mésadequat, ja que elsmunicipis no
tenien el pes suficientdins de la Comissió de Impuls de Turisme Sostenible,
encarregadad'aprovarelsprojectes que es finançaranambaquestimpost.
Elsmunicipissón les administracions que mésesforçeconòmicrealitzen per
mantenir les infraestructures i elsserveis que afavoreixen el foment i l'impuls del
turisme a les Illes, on es generen elsingressos de l'ecotaxa, en canvi, ara veuen
com no han estataprovatscapdelsseusprojectes, que van haver de realitzar en un
terminimoltbreu i amb una despesatècnica i econòmicamoltimportant.
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És per totaçò, que el Grup Municipal del Partit Popular proposa al Ple
l'adopció del següentacord:

1.- Instar el Govern deles Illes Balears, a deixarsenseefectel'acord de la
Comissiód'Impuls de Turisme Sostenible i que es faci una nova propostatenint
en compteelsprojectesmunicipals.

2.- Instar el Govern deles Illes Balears a la modificació del sistema
dedistribuciódelsingressosobtingutsambl'Impost

Sostenible,

donantmés

pes

alsmunicipisdins de la Comissiód'Impuls de Turisme Sostenible.

3.-

Instar

el

Govern

deles

propostaaprovadasegueixiendavant,

Illes
es

Balears,

que,

facincàrrec

del

en

cost

tingutelsAjuntaments per a la redacciódelsprojectes no aprovats.
Maó, 8 de febrero de 2017

Agueda Reynés Calvache
Portaveu del Grup Municipal del Partit Popular.
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