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EL SR. PRESIDENT:

Començarem la sessió d’avui. En primer lloc demanaria si
es produeixen substitucions.

Passam doncs a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui relatiu
a les preguntes RGE núm. 13918/09, 13919/09, 216/10 i 217/10.
Hi assisteix l’Hble. Consellera de Comerç, Indústria i Energia,
Sra. Francesca Vives i Amer, acompanyada pel Sr. Pere Trias,
director general de Comerç, pel Sr. Guillem Fullana, director
general d’Indústria, i per la Sra. Marina Crespí i Gómez, als
quals agraïm la seva assistència.

I.1) Pregunta RGE núm. 13918/09, de l'Hble. Diputat
Sr. Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a mesures informatives en relació amb els
interruptors de potència elèctrica (ICP).

Per formular la pregunta RGE núm. 13918/09, sobre
mesures informatives en relació amb els interruptors de potència
elèctrica (ICP), intervé el diputat Sr. Josep Simó Gornés del
Grup Parlamentari Popular.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, benvinguda vostè i
el seu equip. El mes d’octubre vàrem formular dues preguntes
concretament arran de la preocupació que palpàvem entre els
ciutadans que va ser transmesa també pels mitjans de
comunicació, aquestes dues preguntes fan referència a un únic
tema, fan referència a la instalAlació, la colAlocació dels
anomenats interruptors de control de potència. La primera
pregunta fa referència a quines són les mesures informatives que
ha establert la Conselleria de Comerç i Indústria per tal
d’informar els ciutadans de les Illes Balears, i ja més
específicament els ciutadans de l’illa de Menorca, som diputat
per Menorca com vostè sap, per tal d’explicar la necessitat de
comptar amb aquests interruptors de control de potència.

L’entrada en vigor del Reial Decret 1454/2005 fa que les
empreses de distribució elèctrica estiguin obligades a controlar
la instalAlació d’aquests interruptors de control de potència en
els quadres elèctrics, l’objectiu oficial és garantir la seguretat de
les persones i evitar danys als electrodomèstics amb aquesta
limitació. De fet és un imitador que es dispara quan se supera la
potència contractada i de qualque manera si es compra aquest
aparell, per la informació que hem pogut consultar a nivell
oficial, pot arribar a costar entre 60 i 100 euros, en cas de no
posar aquest limitador les companyies elèctriques poden arribar
a incrementar el cost, el valor de la potència de fet fins als 20
quilovats. Açò podria implicar, per exemple, que una tarifa de
2.0.2 amb una potència contractada de 3,3 quilovats abans de la
implantació d’aquest limitador paga o pagués 1,64 euros
mensuals per cada quilovat contractat pugui arribar a pujar a
1,77 euros per quilovat més. Així el recàrrec pot arribar a
suposar entre 17,7 euros fins a 30 euros en el cas que s’implanti
aquesta limitació màxima.

Com dic, aquest decret del 2005 posava com a termini per
implantar aquests limitadors l’any 2009, finals de l’any 2009, és
a dir que a partir de gener del 2010 tots els contractes, totes les
instalAlacions elèctriques han de comptar amb aquest limitador.
Fent un càlcul arran de les informacions que hi ha publicades en

premsa sobre el nombre de limitadors que s’han instalAlat i
sobretot d’aquells que encara no s’han instalAlat, la xifra balla
entorn dels 300.000 o 400.000 limitadors que encara no s’han
implantat a les nostres illes -els parl de dates de desembre de
l’any passat. Açò fent un càlcul així aproximat pot suposar que
les companyies elèctriques o la companyia elèctrica pugui
arribar a superar quant a ingressos extres fins els 9 milions
d’euros mensuals en funció d’aquestes no implantacions dels
limitadors als diferents usuaris.

Ens preocupa de qualque manera aquest fet i ens preocupa
també agafant un poc el fil de les declaracions o de les
preocupacions, millor dit, que el president dels instalAladors
elèctrics va expressar en públic, deia literalment, més que res
perquè consti en acta: “Fornés denunció que la campaña
publicitaria de Gesa para la instalación de los ICP es
engañosa -entre cometes-, ya que aseguró estos aparatos no
proporcionan una mayor seguridad. En los cuadros eléctricos
presentes en la mayoría de los hogares los diferenciales saltan
cuando hay una sobrecarga de potencia, con los ICP Gesa
también se garantiza que la gente contractará más quilowatios
porque el mero hecho de disponer de una vitrocerámica y un
aparato de aire acondicionado ya supera ampliamente los 3,3
quilowatios de media de contractación actual. Para evitar que
el ICP salte constantemente dejando la casa sin electricidad
los usuarios se verán obligados a contractar más potencia”. 

Més endavant també diu, revela un fet poc conegut o poc
anunciat i poc publicitat per la companyia elèctrica i és que
existeix la possibilitat de llogar aquest ICP per un mòdic -entre
cometes- preu de 0,06 cèntims d’euros al mes en tost d’adquirir-
lo en propietat per aquests 100 euros que jo l’esmentava i que
de qualque manera es recull a la propaganda oficial -entre
cometes també. 

Crec que els ciutadans necessiten informació, més
informació a l’hora de poder afrontar aquest problema perquè,
Sra. Consellera, és un problema real que tenen moltes de llars
de les nostres illes. En aquest sentit també recull informació
publicada en premsa on es diu que és important que els
ciutadans estiguin informats que una vegada solAlicitat l’ICP si
l’empresa subministradora no pot atendre aquest requeriment
per la seva disponibilitat no se’ls podrà aplicar aquest recàrrec
de fins a 30 euros mensuals que li comentava abans. Per què dic
açò? Perquè el problema és doble, hi ha molts d’administrats
que no compten, que no han instalAlat aquest ICP, però en el cas
que el volguessin instalAlar fins almanco el desembre que són les
dades actualitzades amb les quals jo compt no hi havia prou
aparells per instalAlar i per cobrir aquesta demanda de 300 o 400
mil usuaris que hi ha potencialment a les nostres illes, i segon
no hi ha prou instalAladors, és a dir, els instalAladors que hi ha
ara mateix a les Illes Balears és pràcticament impossible que
puguin assumir aquesta demanda en un temps raonable per tal
d’evitar aquests recàrrecs que la companyia elèctrica els hi
voldrà implantar.
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Per tant, Sra. Consellera, hi ha dos vessants aquí, primer,
què ha fet i què pensa fer la Conselleria de Comerç i Indústria
per tal d’informar els usuaris dins el seu àmbit de competències,
que encara que siguin poques, ja li he avanç que crec que alguna
cosa ha de fer el Govern de les Illes Balears per tal d’informar
els administrats de les diferents possibilitats dels lloguers, de les
compres, de quin és el futur immediat quant a gestió que es pot
afrontar en aquesta demanda i, en definitiva, Sra. Consellera,
donar el suficient marge de maniobra a les companyies
elèctriques, als instalAladors i als administrats per tal que aquesta
implantació no sigui perjudicial per a ningú.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT.

Moltes gràcies, Sr. Gornés. Té la paraula l’Hble. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I
ENERGIA (Francesca Vives i Amer):

Moltes gràcies i bon dia. Us agraesc m’hàgiu solAlicitat per
a aquesta compareixença que faig de manera molt gustosa. A
veure, vostè em fa dues preguntes concretes, vostè em demana
quines mesures informatives ha establert la Conselleria de
Comerç, Indústria i Energia per tal d’informar els ciutadans de
les Illes Balears, i més específicament els ciutadans residents a
Menorca, per explicar-los les necessitats de comptar amb els
interruptors de control de potència elèctrica coneguts com ICP.
I després em demana pel cas concret de Menorca. Si vol jo li
respon les dues preguntes al mateix temps en el sentit que crec
que és el mateix tema. No? D’acord, doncs li contestaré per
separat.

La primera pregunta, quines mesures informatives ha
establert la conselleria. Bé, li he de dir que segons la legislació
vigent és l’empresa distribuïdora la que esdevé en l’obligació de
comunicar als clients l’obligatorietat d’instalAlar aquest ICP. Per
tant, les empreses instalAladores varen presentar un pla i
nosaltres hem de procurar que es compleixi aquest pla. És
veritat que hi ha hagut certes dificultats que en un moment
donat no hi havia ICP, es va haver de demanar fora i és veritat
que els electricistes van molt apurats, cosa que des del meu punt
de vista és positiva perquè en un moment on hi ha queixes de
feina que ells tenguin aquest plus de feina crec que està bé.

De totes formes li puc dir que des de la conselleria qualsevol
queixa, qualsevol informació que se’ns demana sempre estam
preparats per donar-la i esperam que aquest procés per ventura
més en bones del que estava previst en un principi vagi
culminant i per suposat que els usuaris no es vegin perjudicats
absolutament en res. Si un moment donat hem d’intervenir entre
els usuaris i l’empresa instalAladora ho hem fet altres vegades,
li dic que un moment donat vàrem obligar a refacturar davant
una allau de queixes dels clients i per tant estam allà per
solucionar els problemes a mesura que apareguin.

Les actuacions, per tant, de la conselleria en aquesta matèria
vénen clarament definides en el marc legal vigent. La
conselleria ha vetllat i continuarà vetllant precisament pel
compliment i estam al corrent de totes aquestes coses que vostè
explica i de l’evolució de la implantació de l’ICP. De moment
no hem considerat necessari prendre mesures específiques des
de la conselleria cap als usuaris perquè aquestes informacions
tenen l’obligació de donar-les les companyies elèctriques. 

Això és el que li puc contestar pel que fa a la seva pregunta.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Gornés.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies per la seva resposta. ... Sr.
President, perdó. En part no puc compartir les seves opinions
sobre el tema que li he plantejat a través d’aquestes dues
preguntes. L’empresa distribuïdora a finals de l’any passat va
començar a enviar de forma massiva aquestes cartes comunicant
que en el termini de 20 dies s’havien d’instalAlar els diferents
interruptors de control de potència;  açò, Sra. Consellera, va
generar un cert rebombori en premsa i una certa inquietud entre
els usuaris precisament perquè quan anaven a informar-se sobre
com havien de fer aquest implantació es trobaven, com li he dit,
amb les paraules del representat dels implantadors dels
electricistes on deia que no hi havia ICP, no hi havia possibilitat
material de poder-los implantar en els terminis que s’havien
establert, i el tercer factor, no s’informava a bastament de les
diferents possibilitats, de les diferents alternatives que hi havia
a l’hora de la implantació. Vostè em dirà que és un tema menor,
però jo crec que no, crec que informar l’administrat que hi ha
possibilitat d’adquirir aquest limitador de control de potència
per 100 euros i també de llogar-lo per 0,06 cèntims al mes hi ha
una gran diferència, sobretot si tenim en compte que aquests
limitadors de control de potència, si no record malament, d’aquí
vuit anys, Sra. Consellera, d’aquí vuit anys, quedaran obsolets
perquè hi ha una directiva europea que obligarà a implantar
comptadors de nova generació que tendran una funció idèntica
a la que compleixen aquests ICP, per tant, aquesta despesa,
aquesta adquisició que puguin fer els administrats de 100 euros
es trobaran que com a mínim d’aquí 8 anys els podran tirar i
n’hauran d’adquirir uns de nous. 

Jo crec que el ciutadà mereix aquesta informació. Jo crec
que les empreses distribuïdores no l’han donat abastament i jo
crec que aquí el Govern de les Illes Balears ha de tutelar i
informar abastament els ciutadans sobre aquestes possibilitats.
Altres administracions sense competències directes ja ho han
fet, li puc parlar d’ajuntaments, ajuntaments governats per
partits que donen suport a aquest govern, com per exemple Cort,
que informen i no només informen, sinó que recomanen el
lloguer d’aquests ICP. L’Ajuntament de Palma recomana als
administrats el lloguer d’aquests interruptors de control de
potència. Ho han dit a través dels diaris i a través de circulars
informatives. 
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Per tant, Sra. Consellera, jo crec que el Govern sí que pot
tenir un paper destacat a l’hora d’informar els administrats dels
seus drets, els seus deures evidentment i les diferents
possibilitats que tenen per tal d’assumir amb satisfacció i sense
recàrrecs la implantació d’aquests dispositius.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gornés. Té la paraula l’Hble. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I
ENERGIA (Francesca Vives i Amer):

Bé, el primer que li he de dir és que per a aquesta consellera
i per al seu equip cap tema que afecta els usuaris ens sembla un
tema menor. Una cosa que en un moment donat pot semblar que
no és motiu de gran preocupació, jo sé que al ciutadà de peu sí
que li preocupa perquè són les coses que l’afecten. Per tant,
nosaltres estam damunt aquest tema, de fet la setmana que ve
hem convocat una reunió amb l’empresa distribuïdora Gesa-
Endesa, també amb Gas de Sóller, que vostè sap que és una
empresa d’aquí, només de Mallorca; també hi haurà la Direcció
General de Consum, la Direcció General d’Energia, i el que és
més important, l’Associació de Consumidors per tractar
precisament tots aquests temes. Això serà la setmana que ve. Si
vol després l’inform puntualment o fins i tot el convid a assistir
a aquesta reunió si li interessa el tema, vull dir que ho acceptam
encantats de la vida, allà es debatran els problemes puntuals que
hi ha en aquests moments.

Jo li he dir que l’obligació de la instalAlació dels ICP als
subministraments elèctrics ve regulada mitjançant el Reial
Decret 1454/2005, de 2 de desembre, pel qual es modificava un
altre reial decret. En el cas que la instalAlació de l’ICP es realitzi
després de l’inici del subministrament, és l’empresa
distribuïdora i només ella, la que està obligada a comunicar al
client l’obligació de la seva instalAlació, com ho ha de fer. I ho
ha de fer d’acord amb uns terminis establerts al programa
d’instalAlació d’ICP, perquè hi ha un programa. Aquesta
comunicació per part de l’empresa s’ha de fer
obligatòriament..., la norma estableix que com a mínim s’han de
fer dues notificacions a l’adreça postal allà on hi figura el
contracte del subministrament i sempre ha de quedar constància
de la seva recepció per part de l’interessat. Per tant, això és una
obligació que té l’empresa i ho ha de fer, a l’interessat segur,
segur que li arriba aquesta informació. Nosaltres el que feim és
controlar aquest procés.

Per altra banda, en aquest mateix decret, en aquesta
disposició reglamentària s’estableix que les empreses
distribuïdores han de presentar davant la comunitat autònoma,
i aquí sí que hi entram nosaltres, un pla d’instalAlacions d’ICP.

Aquest pla precisament es va complir, aquest tràmit es va
efectuar i en el nostre expedient figura la resolució del director
general d’Indústria de dia 27 de juny del 2006, per tant un pla
acceptat per vostès mateixos, i es va aprovar aquest pla
precisament en aquesta data tant pel que fa a Endesa Distribució
com també pel que respecte a la Vall de Sóller. Des del primer
moment, supòs que com es feia abans el 2006 i el 2007 quan no
hi érem i ara que nosaltres hi som, el que fa la Direcció General

d’Indústria és preocupar-se de l’evolució d’aquest pla aprovat
el 2006, així com també de les campanyes informatives que es
realitzen per les empreses distribuïdores, vull dir no és que
nosaltres ho obviem, encara que siguin temes del ministeri, és
evident que des d’aquí ens en preocupam. Totes aquestes
campanyes i tota aquesta feina es fa en contacte amb la
participació precisament de les associacions d’empreses
instalAladores a les distintes illes, a Menorca, Eivissa, Mallorca
i Formentera.

Per tant, crec que la nostra feina la complim bé i
honestament. El que passa és que ja dic a vegades les decisions
ministerials en duen un poc de crani i això ho he de reconèixer,
perquè a vegades la feina es fa i després quan s’executa aquesta
feina a les comunitats autònomes du una mica més de
complicació. Ja li dic, tot i que les nostres competències en
aquest tema són limitades com vostè mateix ha reconegut, li puc
assegurar que és un tema que ens preocupa i que ens ocupa
sobretot, d’aquí que facem reunions amb les distintes
institucions i amb l’Associació de Consumidors que crec que
són la figura indicada per trametre les passes que s’han de
donar. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. 

I.2) Pregunta RGE núm. 13919/09, de l'Hble. Diputat
Sr. Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a abonats a Menorca sense interruptors
de potència elèctrica (ICP).

Per formular la pregunta 13919/09, sobre abonats a Menorca
sense interruptors d’ICP intervé el diputat Sr. Simó Gornés del
Grup Popular per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. Si a Mallorca les informacions
públiques de les quals disposam, com dic de fa un mes i
busques, era que almanco 300.000 abonats no disposaven
d’aquest ICP i amb les dificultats que li he esmenat abans quant
a l’àmbit informatiu, quant a logística per implantar aquests
interruptors de potència, si a Mallorca hi ha aquesta dificultat,
imagini’s a Menorca on el camp és molt més reduït i hi ha
manco companyies. D’alguna manera ens interessa saber si té
algun tipus de previsió el Govern de les Illes Balears o dades
que puguin assenyalar quin és el nombre d’abonats que no
disposen d’aquest ICP. 

Sra. Consellera, torn insistir, al nostre grup ens preocupa
molt aquest tema perquè preveim que el que passarà és que
molta gent no instalAlarà aquests interruptors de control de
potència i que això tendrà una repercussió directa en un
augment considerable de la factura mensual de la llum, perquè
aquests 30 euros cada mes pesaran de manera substancial.
Insistesc que falta informació. Em diu que s’ha fet campanya,
potser que s’hagi fet. En el meu entendre s’ha fet tard i no sé si
dir que malament i segurament aquesta obligació d’implantació
serà legal, però entenc que no és justa, Sra. Consellera.
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Per tant, Sra. Consellera, voldríem saber si ens pot donar
dades més concretes sobre l’illa de Menorca. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gornés. Té la paraula la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I
ENERGIA (Francesca Vives i Amer):

(Tall de veu a causa del micròfon)

Es va presentar un pla, un pla que es va acceptar per part de
la Direcció General d’Indústria, un pla que es va acceptar quan
vostès governaven. Crec que aquest pla, a mi em sembla bé,
supòs que a vostès també els sembla bé, el que procuram és que
aquest pla es compleixi. De totes maneres, compartesc amb
vostè que l’illa de Menorca, com deu ser el cas de l’illa
d’Eivissa i de Formentera hi ha més dificultat, tot i que li he de
dir que la companyia distribuïdora és la mateixa, el que passa és
que tal volta hi ha menys instalAladors i tal volta els ICP arriben
amb menys dificultats.

És veritat la campanya va lenta, no amb el ritme que a
nosaltres ens agradaria i no li he d’amagar les dades en absolut.
Li he de dir que a l’illa de Menorca segons les dades de les
quals disposam en aquest moment a la conselleria, se n’han
instalAlat entorn als 10.000 interruptors en tres anys. Li he de dir
que l’any 2007 partíem de 40.000 abonats i ara en tenim 30.000
que encara estan pendents. Per tant, tal volta efectivament s’ha
de fer una campanya de reforç a l’illa de Menorca però jo li
deman que esperi a la setmana que ve a veure quines decisions
es prenen i analitzar concretament els problemes que puguin
tenir tant les pitiüses com l’illa de Menorca per si s’ha de fer
alguna acció especial, tot i que no ens correspongui de part de
la conselleria.

Li insisteixo que si vol assistir a aquesta reunió i aportar el
seu punt de vista estarem encantats i per suposat està convidat
a venir i a aportar coses que ens puguin ajudar a tots.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Gornés.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. President..., Sr. President, quina mania!, perdó.

Gràcies per la informació, Sra. Consellera, 30.000 abonats
pendents són molts d’abonats pel que és l’illa de Menorca,
suposa pràcticament, fent un càlcul aproximat, pràcticament la
meitat de la població d’aquesta illa. 

Li faria un suggeriment ja per finalitzar la meva intervenció.
Li insistesc que els abonats no sabem que si solAliciten aquesta
instalAlació i la companyia subministradora no els la pot facilitar
no entren dins el termini d’obligatorietat de despesa d’aquesta
multa, entre cometes, de pujada de fins als 20 quilovats. 

Per tant, Sra. Consellera, li insistiria: informi els usuaris que
tramitin aquesta solAlicitud per tal que, almanco, puguin guanyar
aquests mesos fins que es puguin implantar o es puguin anar
implantant d’una manera rítmica aquests interruptors de
potència.

Sra. Consellera, continuarem atents al decurs dels
esdeveniments, veurem d’aquí a uns mesos com s’ha pogut fer
front a aquesta necessitat. Així i tot, ens temem que, el que li
deia abans a la meva primera intervenció, hi haurà molts
d’abonats que no es donaran d’alta perquè suposa una limitació
important per la seva potència elèctrica a les llars. Avui dia
qualsevol electrodomèstic, qualsevol aparell d’aire condicionat,
cuina... d’una potència considerable, hi ha molts d’immobles
antics de més de 30 anys amb instalAlacions de 125 mitjanament
adaptades i això, Sra. Consellera, els perjudicarà directament
perquè no els compensarà tramitar aquesta solAlicitud
d’instalAlació de control de potència i hauran d’assumir d’una
manera o altra aquesta pujada de 30 euros mensuals.

Sra. Consellera, li ho dic, torn a insistir, crec que és legal,
segurament és perfectament legal, però crec que no és just.

EL SR. PRESIDENT:

Per tancar el debat sobre l’ICP té la paraula l’Hble. Sra.
Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I
ENERGIA (Francesca Vives i Amer):

L’únic que li puc dir és que de moment no s’han cobrat
aquests recàrrecs i precisament en aquests moments, encara que
no sigui de la nostra competència, estam en contacte amb el
ministeri precisament perquè no estam d’acord amb la
companyia en la manera que voldria aplicar aquests recàrrecs.
És un debat que tenim obert, la qual cosa indica que tot i no ser
de la nostra competència sí ens preocupam per aquest tema i
molt.

Efectivament, el que feim és aplicar la legislació vigent. Em
sap greu si no li agrada, però és el que hi ha i aquesta consellera
és partidari de no botar-se-la en cap dels casos. En tot cas,
recollim la seva preocupació que entenem i que compartim i li
asseguro que ho farem el millor possible perquè aquest procés
culmini de manera satisfactòria per a tots els usuaris.
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Li insistesc, si vol assistir a aquesta reunió li estarem
profundament agraïts que aporti la visió i la problemàtica
concreta de Menorca.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Hble. Sra. Consellera.

I.3) Pregunta RGE núm. 216/10, de l'Hble. Diputat Sr.
José María Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a recinte firal a Son Bordoy (I).

Per formular la pregunta 216/10, sobre recinte firal a Son
Bordoy, intervé el diputat José María Rodríguez i Barberá del
Grup Popular.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sra. Consellera, por su
presencia, y a los altos cargos que le acompañan.

Mire, Sr. Consellera, hemos conocido por los medios de
comunicación que en su momento hubo un concurso público
para ver de adquirir por parte de la conselleria un espacio
urbano, un espacio de tierra donde ubicar el ansiado pabellón
ferial o recinto ferial de Palma de Mallorca. También, supongo
que a este concurso público que hizo la conselleria en su
momento se recibieron diversas ofertas, entre ellas una en la que
se ubicaba el recinto en el SUP7701 de Son Bordoy en Palma,
en la carretera del aeropuerto entre la autopista y El Molinar. 

Estoy seguro que hubo una comisión de valoración, me
gustaría saber si fue solamente la Conselleria de Comercio,
Industria o fue interdepartamental como ocurre en otras
circunstancias. No lo sé, por eso le pregunto si fue así o no fue
así. También estoy seguro que esta misma comisión pues..., si
admitió esta oferta de Son Bordoy es porque cumplía con los
requisitos que allí se exigían, entre otros los requisitos
urbanísticos que debían de cumplir los espacios, los terrenos
que tenían que acogerse para este concurso de recinto ferial.

Bien, creo que con todos estos interrogantes que he
introducido en la pregunta, me gustaría saber qué valoración se
hizo de esta oferta, de este terreno, del terreno de Son Bordoy,
el comité que organizó las ofertas, si se admitió -yo entiendo
que sí porque ha salido publicado que había sido admitido, si
era la oferta mejor valorada o no y lógicamente porque hay
circunstancias que son muy interesantes. Esta oferta se ubicaba
en un espacio de una zona turística de Palma, donde
principalmente hay industrias de restauración, hay una gran
oferta de instalación en esta zona y lógicamente una instalación
como la de un recinto ferial, pues hubiera ido muy bien para la
zona esta, para revitalizarla y darle más ánimos y también
existen, aunque son pocos, establecimientos turísticos de oferta
de hostelería con un nivel muy alto y lógicamente también
podría servir para esta zona despertarle..., no solamente la zona
del Molinar, sino la zona del Coll d’en Rebassa y Ciudad Jardín
hacer instalaciones de uso en el entorno del recinto ferial.

Por lo tanto, Sra. Consellera, mi pregunta es si hubo una
comisión de valoración únicamente de la consellería o
interdepartamental, si tuvieron en cuenta los registros
urbanísticos del solar ofrecido y si cumplía lo que exigía el
concurso, si se valoró adecuadamente esta oferta y si era la
mejor oferta de entre las que dispuso la conselleria en esta
convocatoria.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Té la paraula l’Hble.
Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I
ENERGIA (Francesca Vives i Amer):

Sí, moltes gràcies, president. Moltes gràcies, Sr. Rodríguez.
M’intentaré explicar el més bé possible sobre aquest tema
perquè s’ha escrit molt, s’ha parlat molt i jo exposaré
exactament què és el que hem fet des de la conselleria i què és
el que està dins les nostres competències i el que és decisió
nostra.

Aleshores, el primer que he de dir és que efectivament quan
vaig prendre possessió com a consellera una de les meves
prioritats i una de les meves preocupacions era i continua essent
el recinte firal, llàstima que en aquesta comunitat autònoma els
temes urbanístics siguin sempre tan complicats.

Aleshores, el que vàrem fer va ser efectivament un concurs
i vàrem fer un concurs obert precisament per tenir el màxim
d’ofertes. Es varen presentar moltíssimes d’ofertes, algunes ja
descartables de manera immediata, no record quines perquè la
pregunta escrita va en un altre sentit, però es varen presentar
moltíssimes d’ofertes, algunes -ja dic- es varen descartar perquè
estaven a rústic o perquè estaven afectades per instalAlacions
perilloses, etc., i després es va posar el punt de mira, el consell
d’administració en dos solars que enteníem que reunien els
requisits que havíem posat a la nostra petició d’oferta pública.
Òbviament, volem fer una inversió, però la volem fer dins un
municipi i per tant, vàrem demanar un informe en un moment
donat a l’ajuntament. 

He de dir que la conselleria per a totes les actuacions que
hem realitzat per impulsar el recinte firal sempre hem comptat
amb informes tècnics i jurídics necessaris en cadascun dels
processos, tant jurídics de la mateixa conselleria com de la
secretària del consell d’administració que és la Sra. Berrocal. 

Després, és clar, vull dir, no vàrem fer res, simplement
vàrem fer un plec de condicions i ens vàrem decantar per, si
arribava el moment, fer una opció de compra. Fixi’s bé, una
opció de compra, no comprar res. Vàrem decidir una opció de
compra precisament perquè... la complexitat urbanística
d’aquesta comunitat autònoma i vàrem dir “ens decantam per
això a fi de no engrunar-nos”.
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Per tant, a partir d’aquí, l’informe, l’únic pràcticament que
afecta el cas de Son Bordoy, és quan l’ajuntament, l’octubre del
2009, ens diu que considera que els terrenys de Son..., vull dir
que el recinte firal ha de tenir sòl sociocultural y no sòl general
i comercial com havíem tret al plec de condicions, se’ns va fer
un informe jurídic que consideraven inviable la proposta
d’ubicar el recinte firal a Son Bordoy i així ho va acordar el
consell d’administració. No n’hi ha més.

Es va fer un informe, es va acordar que no reunia els
requisits precisament perquè era comercial i no sociocultural i
des de l’Ajuntament de Palma entenien que un recinte firal ha
d’ocupar sòl sociocultural amb la qual cosa disminuïa
l’edificabilitat i ja no era possible ni a Son Bordoy ni a l’Estadi
Balear. A partir d’aquí es va deixar desert. Jo, davant un
informe tècnic, hi puc estar d’acord o no, però sempre l’acato.

Per tant, es va haver acabat l’història de Son Bordoy i de
l’Estadi Balear, es va deixar desert el concurs i a partir d’aquí
continuam fent feina per trobar altres ubicacions.

EL SR. PRESIDENT:

Ha acabat, Sra. Consellera?

LA SRA. CONSELLERA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I
ENERGIA (Francesca Vives i Amer):

Sí, sí, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sr. President. Me ha dejado de contestar unas
cuantas preguntas que le he dicho, si ésta era la mejor oferta o
no, ¿se acuerda usted de esto?... 

(Intervenció inaudible)

...si era la mejor oferta y si cumplía los requisitos
urbanísticos que exigía el concurso, es una cuestión que le he
preguntado antes. 

Mire, a mí me sorprenden dos cuestiones, ¿no? Me parece
muy bien que usted..., no he entendido si usted llegó a hacer la
opción de compra o fue antes de hacer la opción de compra que
hizo la junta municipal, pero justamente sabe usted que hay una
figura que se llama interés autonómico que usted podría haber
utilizado perfectamente si estaba convencida que era el mejor
recinto, del interés autonómico, se puede utilizar. Usted puede
promover la modificación de un terreno por interés autonómico.
Lo sabe usted y si no, se lo digo yo ahora. 

Es más, a través de otro decreto sabe usted que se ha
modificado este terreno, se ha modificado a comercial,
justamente. Este terreno estaba ubicado como servicios
generales, quiere decir que en este terreno se podía instalar
cualquier servicio general que fuese para el municipio, para la
isla, para la comunidad, cualquier hospital, cualquier central de
transportes, cualquier recinto ferial, estaba ubicado aquí. Me

parece que si usted solamente al informe de un técnico que
puede estar más o menos iluminado, usted se rinde ya a la
primera no tendremos nunca recinto ferial en Palma de
Mallorca. O sea, creo que a esto hay que lucharlo y si es el
mejor sitio habría que hacerlo, ¿no? No entiendo lo de
sociocultural, no lo entiendo porque sociocultural es una
cuestión y equipamiento público es otra y justamente la
cualificación era perfecta. No sé por qué se rindieron. 

¿Hubo solamente un informe?, ¿hubo conversaciones
municipales?, ¿le hicieron a usted alguna oferta alternativa a
este recinto? Porque claro, es que cada día salen informaciones,
salen noticias, y lógicamente pues queremos ver si esto es así,
porque claro, es dudoso que después de todo un proceso donde
hay una gran inversión de dinero y de recursos para conseguir
un recinto ferial, un terreno para un recinto ferial, que aparezca
éste que en principio está bien comunicado, está bien ubicado,
no está lejos ni cerca de la ciudad, puede dinamizar un área que
ya está poblada y que tiene industrias que se pueden beneficiar,
porque un técnico municipal, con todos mis respetos, diga que
su criterio es éste, pues nos rindamos ya en el tema éste y no
utilicemos los instrumentos que tiene el Gobierno de la
comunidad autónoma para hacer valer el interés general al
interés de un técnico que a lo mejor, por hache o por be, aquello
no lo vea bien.

Yo no lo veo así, yo creo que aquí ha habido..., no se ha
utilizado todos los recursos que tenía la comunidad autónoma
para poder haber hecho valer su interés general en este asunto.
Creo que era una buena ubicación para poner el recinto ferial,
creo que era una inversión adecuada y que podría haber
posibilitado tener un recinto ferial lo antes posible. Hemos
dicho que no, estamos en otros trámites que yo creo que es un
error, pero yo vuelvo a decir, Sra. Consellera, lo que le he
preguntado ahora mismo: ¿era el mejor valorado éste o no era
el mejor valorado? Y, segundo, si reunía las condiciones de
concurso, que era un suelo catalogado como equipamiento
público, como equipamiento general, ¿por qué no se luchó
contra este informe municipal?, para hacerle ver que
evidentemente, por mucho que diga ella que puede ser un..., que
ha de ser un equipamiento sociocultural, por qué no un
equipamiento público, como dice muy bien el SUP de Son
Bodoy.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Té la paraula l’Hble. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I
ENERGIA (Francesca Vives i Amer):

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Rodríguez, li he de dir que
des del nostre criteri i d’acord amb el concurs per propostes de
sòl que es varen fer a la conselleria, per a nosaltres, per a la
Conselleria de Comerç, Indústria i Energia, aquesta era la millor
opció. De fet nosaltres li puc dir els informes jurídics que tenim;
en primer lloc vàrem veure clarament que hi havia Son Bordoy
i hi havia l’Estadi Balear com a dues opcions possibles i que per
a nosaltres eren bones opcions, repetesc. De totes maneres
vàrem encarregar un informe jurídic on es varen mirar els pros
i els contres de cada un, com accessibilitat, etc., etc., i
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definitivament ens vàrem decantar per Son Bordoy. Per tant es
va fer un primer informe de taxació de Son Bordoy, després
vàrem posar en marxa un esborrany de contracte d’opció de
compra, ja li he dit per què una opció de compra i no una
compra, perquè aquí sempre has d’anar amb peus de plom,
desgraciadament, i els temes urbanístics són molt, molt
complicats i vostè ho sap perfectament, per tant el que vàrem fer
va ser redactar l’esborrany, però després ens trobam que
l’ajuntament fa una interpretació diferent, nosaltres havíem
demanat sòl general i l’ajuntament ens diu que el recinte firal no
pot anar dins sòl general sinó que ha d’anar dins sòl
sociocultural.

Vostè té una manera de fer política, té una manera de ser i
té una manera d’interpretar les coses. La meva, per ventura
errònia, per ventura més tímida o per ventura més responsable,
és que davant un informe jurídic contrari jo no prenc una decisió
urbanística, perquè estic segura que després vostès haguessin
estat els primers que m’haguessin vengut a parlar de pilotades
urbanístiques i d’interessos, i jo, a això, no hi vull jugar,
m’estim més que em diguin prudent, covarda o el que vostè
digui que no que tenc interessos ocults, i per tant davant un
informe d’un tècnic, d’un tècnic, de l’Ajuntament de Palma, que
signa i que posa per escrit una sèrie de coses que fan inviable el
nostre projecte, a mi em sap molt de greu però jo m’atur.

També li he de dir que vàrem optar per una opció de compra
i una opció de compra molt ben fermada, en el sentit que si
l’operació fracassava per culpa de la mateixa empresa havien
d’indemnitzar la conselleria amb aproximadament 1,5 milions
d’euros; si l’empresa fracassava el projecte a causa de terceres
persones també havia d’indemnitzar la conselleria amb una
quantitat menor, que seria al cap i a la fi el que hauria passat si
nosaltres ens haguéssim decidit a donar la passa de l’opció de
compra, en aquests moments ens haurien hagut d’indemnitzar
perquè l’ajuntament hauria impedit dur a terme això. 

En tot cas l’ajuntament considera..., jo no conec el tècnic
però el respect, considera que el recinte firal ha d’estar dins un
sòl classificat com a sociocultural, i aquesta consellera fa cas de
l’informe. Els informes tècnics jo sempre els tendré en compte
perquè crec que és la meva obligació, tenguin o no tenguin raó,
que jo pens que des del moment que un tècnic plasma un
informe i el signa pensa que és el que..., està aplicant la
normativa vigent. 

Per tant digui’m vostè prudent, digui’m covarda, em digui
el que vulgui, però jo, aquesta passa, no la vaig voler donar i, ja
dic, estic segura que si l’hagués donada vostès haguessin estat
els primers que m’haguessin esperat per titllar-me de certes
coses.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.4) Pregunta RGE núm. 217/10, de l'Hble. Diputat Sr.
José María Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a recinte firal a Son Bordoy (II).

Per formular la pregunta 217/10, sobre el recinte firal a Son
Bordoy, intervé una altra vegada el diputat Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Consellera, en primer lugar yo
repasaré el acta de hoy, pero yo la palabra de prudente ni
cobarde no la he empleado, no he dicho nada de esto, no la he
acusado a usted de nada, de que usted haya sido prudente ni
cobarde, no le he dicho nada, ¿eh?, o sea, estoy teniendo una
intervención de guante blanco y quiero dejar constancia de ello
para que nadie se sienta ofendido aquí.

La pregunta evidentemente usted me la acaba de contestar,
per quina raó es va desestimar l’oferta d’ubicar (...) a Son
Bordoy el recinte firal, pero aquí hay dos cuestiones, consellera,
que yo quiero darle. Mire, si el Ayuntamiento de Palma
consideraba que efectivamente, y eso fue el motivo de
desestimar la ubicación del recinto ferial allí, que (...) sobre
suelo sociocultural, eso significa únicamente cambiar el uso del
suelo, no es ni más ni menos que esto, y lógicamente, dado que
es un interés que es un interés de administración pública, no
tienen ninguna interpretación, porque lógicamente yo en primer
lugar discrepo de que sea esa calificación necesaria, en primer
lugar, no porque discrepe del técnico, yo he sido también
concejal de Palma y sé muy bien cómo funciona el Plan general,
inclusive cuando están clasificados como socioculturales en el
45% puede dedicarse a otro espacio, mire usted si el Plan
general de Palma contempla todas las cosas que tiene que
contemplar o no.

Pero lo que yo creo es que usted, si usted cree que este
recinto ferial, este espacio, es el mejor que hay, que puede tener
buenos accesos, no los tiene ahora pero puede tener buenos
accesos, que sería solucionar un problema tanto a la conselleria,
porque volvería a tener unas instalaciones adecuadas, como a la
ciudad de Palma, que le hace falta un recinto ferial. Si usted
cree que eso es bueno para la sociedad yo no le digo a usted que
sea ni cobarde ni prudente, sea usted valiente, sea usted valiente,
y lo que haga usted es promover el cambio de uso del territorio
éste que nos interesa, (...) para la ciudad. Yo a usted le digo que
el Partido Popular apoyará este cambio de uso con todo lo que
significa esto. Sabe usted lo que significa esto, ¿no?, tanto en el
Ayuntamiento de Palma como en el consell insular.

Pero tiene usted otro instrumento, que es el instrumento de
interés autonómico. Por lo tanto, Sra. Consellera, yo le estoy
haciendo ahora mismo una oferta para que usted se la repiense.
Creo que es un espacio bueno, que es un espacio que para poner
un recinto ferial es bueno. Creo que no produce ninguna
aglomeración ni ningún agobio al entorno como otro proyecto
que hay, no produce ningún agobio al entorno. Creo que tiene
un acceso bueno desde vías generales, no a través de calles ni a
través de avenidas públicas. Creo que es una cuestión que puede
dar interés a dos zonas que están deprimidas hoy como es la
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zona de Coll d’en Rabassa, como es la zona de Es Molinar.
Entonces si usted creo que esto es bueno luche por ello,
defiéndalo. Yo estoy seguro que es posible salvar los obstáculos
y cambiar el uso, o sea, ¿qué más da que esté equipado esto
como un equipamiento público a que esté equipado como
sociocultural si así lo quiere el municipio? Yo dudo de que esto
sea así pero bueno ...

¿No fue esto un cromo, un cambio de cromos para decir “en
vez de aquí lo ubicas en el Luís Sitjar”?, porque ahí sí que sería
un error y usted encontrará muchísima oposición a este proyecto
porque colapsa la ciudad. Yo he visto sacar la feria de Montjuïc
al Pla del Llobregat, la he visto sacarla; he visto sacar la feria de
Madrid al extrarradio, he visto sacar la feria de Bilbao, he visto
sacar todas las ferias del recinto. No tiene sentido que en un
municipio como Palma la feria se ubique en un sitio en donde
cuando había fútbol ya colapsaba media ciudad; imagínese
cuando haya una feria buena, que si hacemos un recinto ferial
es para que haya buenas ferias, lo que va a ocurrir en la ciudad.

Por lo tanto yo a usted la invito a que sea valiente. Tendrá el
respaldo nuestro, si quiere podemos hablar sobre el tema éste,
pero creo que es mucho mejor la ubicación del recinto ferial en
donde usted quería que no donde le propone el municipio ahora,
porque creo que esto fue una forma de decirle “mire, aquí no
pero aquí sí”, porque había otra cuestión al lado que llamaba
mucho la atención; como está suspendida esta cuestión creo que
es el momento de iniciar conversaciones, de luchar por ello y de
conseguir que el recinto ferial esté ubicado cerca del Palma, no
muy lejos, con buenos accesos y que su ubicación sirva para
dinamizar y para potenciar unas zonas que tienen mucha oferta
turística, de restauración sobre todo, y que lógicamente tienen
posibilidades muy grandes si encima se ubica allí el recinto
ferial.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Té la paraula l’Hble.
Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I
ENERGIA (Francesca Vives i Amer):

Moltes gràcies, Sr. President. Jo en primer lloc, Sr.
Rodríguez, li vull dir que li agraesc moltíssim el to i per suposat
les aportacions que ens fa. Qui m’he titllat a mi mateixa, tal
volta, de massa prudent he estat jo mateixa, no vostè, no és que
vostè m’hagi dit res. Jo vull dir de la seva intervenció que de
veritat que li ho agraesc.

Però, a veure, a vegades les coses no són tan simples com les
plantejam teòricament. En primer lloc jo crec que Son Bordoy
d’entrada ja hagués incomplit el plec de condicions, perquè fets
posteriors ens han demostrat que en el termini d’un any no
hagués pogut estar el projecte, vull dir que després s’ha
complicat moltíssim la cosa. En segon lloc, nosaltres volem fer
la inversió, la volem fer dins l’Ajuntament de Palma; per tant jo
entenc que no podem donar l’esquena a l’Ajuntament de Palma,
hem de colAlaborar amb l’Ajuntament de Palma. L’Ajuntament
de Palma posa una sèrie de dificultats a Son Bordoy, però dóna,
ofereix altres alternatives, que li assegur que no hi ha res de
canvi de cromos ni hi ha res de coses estranyes, almanco que jo
sàpiga, i n’estic convençudíssima. Per tant dóna altres
alternatives que nosaltres estam disposats a estudiar i tal volta
a acceptar, ja ho veurem. 

En tercer lloc vostè em parla de treure recintes firals a fora.
És tot molt complicat, perquè ara vostè diu això però després
una altra persona del mateix grup parlamentari troba que ha
d’estar prop de la ciutat, i per exemple tant hotelers, com
comerciants, com distints sectors econòmics han vengut des del
primer dia a la conselleria que per favor el recinte firal, un
recinte firal de les característiques com el que tenim nosaltres,
que no és un recinte firal enorme on es fan gran fires
internacionals, que no tenim per què no tenir aquesta ambició,
a veure si m’entén, però han vengut a demanar, els hotelers els
primers, que per favor, que això els revitalitzaria molt el
turisme, que revitalitzaria molt el sector hoteler, que sempre
parlam de desestacionalitzar i que quan tenim una oportunitat no
ho feim. Per tant jo també he escoltat aquesta gent, he escoltat
els hotelers de Palma, que han vengut reiteradament i que és un
tema que hem compartit durant tota la legislatura, el volem el
més a prop possible de Palma. La ubicació idònia que agradi a
tothom, no la trobarem, però jo crec que el que hem de fer entre
tots plegats és fer feina i intentar trobar una bona ubicació.
L’Ajuntament de Palma s’ha compromès en aquest sentit i jo
fins ara no tenc motius per desconfiar, perquè sé que continuen
fent feina per donar-nos una solució.

Jo no li negaré, perquè seria negar les meves pròpies
paraules, que sempre he afirmat que Son Bordoy per a nosaltres
era un bon lloc; hagués estat un bon lloc si haguéssim tengut
tots els informes a favor i si haguéssim tengut el suport de
l’ajuntament, però, li repetesc, jo amb un informe tècnic en
contra, d’una persona que explica per escrit el que ella opina i
ho firma, jo som incapaç de donar una passa. Lluitar, vull dir, jo
estic lluitant pel recinte firal, jo estic lluitant pel recinte firal,
però les opcions que m’ha donat l’Ajuntament de Palma no em
pareixen desgavellades. Per tant jo el que he fet amb
l’Ajuntament de Palma ha estat exigir-li que em doni una
solució per a aquest tema. 

En tot cas li he de dir que la política firal continua, que es
continuen fent fires. A mi en principi l’aeroport em semblava
una bona opció, i també ho he dit públicament, vull dir que a les
fires internacionals tens que la gent pot venir i anar-se’n el
mateix dia, em semblava una bona opció. No em semblava una
bona decisió, o crec que ens vàrem equivocar o vos vàreu
equivocar una mica, en el sentit de negociar tan aviat el conveni
amb AENA perquè és un conveni que o bé la comunitat
autònoma va negociar molt malament, o AENA va negociar
molt bé, però, bé, vull dir... Però després de parlar precisament
amb la gent de Palma, amb els sectors econòmics, que són dels
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quals jo som responsable, en certa mesura, sobretot el comerç,
i també parlant amb els hotelers de Palma, és que veuen que la
millor opció és el més a prop possible de Palma. Per tant Son
Bordoy reunia aquest requisit perquè estava prop de la ciutat, i
reunia altres requisits que a nosaltres ens varen agradar. Miri, no
ha estat possible, però jo li assegur que aquesta consellera fins
al darrer dia de legislatura lluitaré per tenir un solar per al
recinte firal, que a la pròxima legislatura esper que els
responsables el facin.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Consellera, mire, yo creo que
Son Bordoy es un recinto..., si le digo esto es porque está muy
cerca de Palma, sin estar en el centro de Palma está muy cerca
de Palma, está en la vía de cintura y hoy la vía de cintura
inclusive corta la ciudad de Palma en dos. Usted se va por la
zona del Rafal y verá usted a un lado y a otro viviendas de
Palma que están cortadas por la vía de cintura, con lo cual si
está en la desembocadura no ha de estar muy lejos, ¿no? 

Nosotros efectivamente cuando negociamos el aeropuerto
era como una premisa, y es que era la cogestión aeroportuaria.
Igual que conseguimos en poco tiempo, cuando gobernábamos
en Madrid el Partido Popular y aquí el Partido Popular,
conseguimos el convenio para dotar estas islas de electricidad
y de gas, y fue una cuestión en cuestión de meses que se hizo el
tema éste, siendo la inversión como era, si tuviéramos un
gobierno en Madrid y nosotros pensábamos que habiendo un
gobierno en Madrid del mismo color que el de aquí de Baleares,
la cogestión del aeropuerto de Palma no estaríamos en discusión
ahora si va entrar o no va entrar, porque no es que estemos
ahora discutiendo si va a haber cogestión o no, es que no
sabemos, si hay cogestión, si entra Palma o no entra. Entonces
era una buena opción porque hubiéramos dado una solución
cogestionando junto AENA, el Estado y la comunidad
autónoma y el Ayuntamiento de Palma dentro de esta cogestión,
hubiera sido un resultado mejor.

Pero nos encontramos que usted sabe muy bien la situación
de esta comunidad autónoma cuál es; la sabe usted muy bien
porque forma parte del Gobierno que sabe cómo se encuentra,
y yo le digo a usted “ánimo”, le digo que creo que Son Bordoy,
al igual que Son Bordoy nosotros hemos estado en contra de la
operación de al lado, de la operación de viviendas hemos estado
en contra, le animo a que esta operación sí que es viable porque
es un suelo que está clasificado para esto. Era un uso general y
yo considero y creo y defiendo que un recinto ferial es un uso
general de la comunidad, de la comunidad, del municipio, de la
isla, de lo que usted quiera.

Yo a usted la animo a que haga esto, y le digo más, le he
hecho a usted una oferta. Si a usted le gusta el recinto luche por
él, va a tener a su lado al Partido Popular en todas las
instituciones que tienen que hacer, si es necesario, el cambio de
uso, que yo no lo creo, pero si fuera necesario el cambio de uso
estaremos dispuestos a hacer el tema éste. Sea usted valiente
porque si no el Ayuntamiento de Palma no la va a dotar a usted
de ninguna solución, ninguna solución. Ólvidese usted del Luís
Sitjar, porque es una reivindicación viejísima de la ciudad de
Palma de incorporarlo a la cuña verde, a la falca verde, y esto no
se va a consentir, ni por lo políticamente más respaldado del
Ayuntamiento de Palma ni tampoco por los vecinos de la zona,
porque ya saben lo que ha sido sufrir el Luís Sitjar en los
últimos 25 o 30 años, porque antes no había coches, pero ahora
sí que hay coches. No van a consentir que se les vuelva a hacer
esto.

Yo le recuerdo a usted que hay una feria en Baleares, y
puede haber muchas más, como era Tecnoturística, que
colapsaba la vía de cintura cuando se hacía en el aeropuerto, la
colapsaba. Tuvimos que tomar luego medidas para que no fuera
así, algo por el estilo. Por tanto si tenemos que hacer un recinto
ferial es para que haya ferias de éxito, ferias de convocatoria,
ferias que atraigan compradores, y esto siempre significa una
cierta aglomeración de vehículos de transporte alrededor de un
entorno que no puede ser urbano, ha de ser fuera urbano. Pero
tenemos que, lógicamente estando muy cerca de lo urbano, Son
Bordoy cumple los requisitos para estar separado de la zona
urbana y podría ser un buen recinto. 

Por lo tanto yo le vuelvo a decir lo mismo, Sra. Consellera,
le animo a que usted se atreva a proponerlo, a negociarlo, y
estoy seguro que como lo va a hacer usted con toda la
trasparencia del mundo, como estoy convencido que lo ha hecho
hasta ahora, no habrá ningún problema y encontraremos la
solución urbanística para que se pueda ubicar aquí el recinto
ferial, que será una buena decisión para Palma, para Mallorca y
para las Islas Baleares.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Té la paraula l’Hble. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I
ENERGIA (Francesca Vives i Amer):

Sí, jo li agraesc molt el seu suport i les seves exposicions
però, solucions bones, n’hi ha moltes, n’hi ha moltes, no cal
només tancar-nos en una. Jo li torn reiterar que Son Bordoy em
pareixia un bon lloc, però per a mi allò òptim, per exemple,
hagués estat fer el Palau de Congressos i el recinte firal, les dues
coses juntes. Això per a mi hagués estat la millor solució i
tampoc no es va optar. Ara ja no hi som a temps perquè
nosaltres ho vàrem mirar, també, vàrem contemplar aquesta
possibilitat. Per tant la solució òptima per a mi hagués estat
aquesta. Per tant, jo continuaré confiant en l’Ajuntament de
Palma i exigiré que em donin una solució, intentaré complir el
compromís que em vaig marcar a principis de legislatura. 
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En tot cas li agraesc molt la seva intervenció i estic a la seva
disposició pel que vulgui; així mateix si vol consultar
l’expedient i tota la feina que hem fet per si vol donar més llum,
té l’expedient a la seva disposició.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Hble. Consellera. Abans de tancar l’ordre del dia,
vull recordar que ara hi ha ponència i convid els ponents que
quedin.

I no havent-hi més punts a tractar s’aixeca la sessió.
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