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LA SRA. PRESIDENTA:

...Partit Popular retardarem, si a tots vostès els va bé, un
quart d’hora l’inici d’aquesta comissió, per un costat per un
problema d’un petit accident del portaveu que havia d’exposar
el primer punt i per un retard del transport entre Menorca i
Mallorca de la portaveu que havia de defensar el segon punt.

Ens informen que en un quart d’hora,... és a dir aquesta
Mesa considera que ho podem acceptar, a les 10.50 exactament
començarà aquesta comissió.

LA SRA. PRESIDENTA:

Començam la comissió d’avui. En primer lloc demanaria si
es produeixen substitucions?

LA SRA. PALAU I COSTA:

Catalina Palau substitueix Pere Palau.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé.

1) Proposició no de llei RGE núm. 3752/08, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a reforma de la
Llei d'arrendaments urbans.

Passam al primer punt de l’ordre del dia d’avui consistent en
la Proposició no de llei RGE núm. 3752/08 presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a la reforma d’arrendaments
d’urbans. Té la paraula la Sra. Vinent.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta proposició l’havia
presentada el Sr. Flaquer i com que ha tingut un accident no es
troba bé, és a la clínica i demanaríem si es pot ajornar..., s’ha de
retirar?

Idò ja la tornarem presentar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perfecte. Entenem que aquesta proposició no de llei queda
retirada.

2) Proposició no de llei RGE núm. 4388/08, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a suport al
Parador Nacional de l'illa de Menorca.

Passam, en conseqüència, al següent punt de l’ordre del dia,
relatiu a la Proposició no de llei RGE núm. 4388/08, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, sobre suport al parador nacional
de l’illa de Menorca.

Per defensar la Proposició no de llei RGE núm. 4388/08
intervé per part del Grup Parlamentari Popular l’Hble. Diputada
Sra.  Assumpta Vinent per un temps de deu minuts.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. També vull demanar disculpes a la
comissió perquè, no és culpa nostra, però de vegades els avions
duen retard i ho hem hagut d’ajornar un poc, per tant, agraesc a
la presidenta i a la comissió que hagin tingut aquest detall.

Bé, nosaltres presentam aquesta proposició no de llei perquè
si veim com ha anat el tema del parador nacional a l’illa de
Menorca ens hem de remuntar al passat 28 d’abril del 2003, on
el consell insular per iniciativa seva va parlar en aquell moment
amb el secretari d’Estat per al Turisme i arran d’aquesta trobada
la presidenta del Consell, la Sra. Barceló, va presentar de
manera formal aquesta iniciativa de poder tenir un parador
nacional.

La institució del consell va remetre dia 5 de maig del 2003
un document oficial on s’instava a fer un conveni entre el
Ministeri de Sanitat, propietari de l’illa del Llatzaret, la
Secretaria d’Estat de Turisme i el Consell de Menorca per tirar
endavant aquest projecte. Un any després d’aquesta data de
maig del 2003 aproximadament, el conseller de Turisme del
govern balear anterior, el Sr. Flaquer, va plantejar davant la
Secretaria d’Estat de Turisme la possibilitat de recuperar aquest
projecte tan interessant per a l’illa de Menorca. I el president de
Paradors de Turisme d’Espanya també va declarar que estava
disposat a fer tot el possible perquè aquest projecte es convertís
en una realitat.

Per dur endavant aquest projecte el Sr. Costa, eivissenc, va
dir que era necessari que el Ministeri de Sanitat formalitzàs la
cessió de totes aquestes instalAlacions del Patrimoni Nacional,
o que estan afectades a Sanitat, que les transferís a la Secretaria
d’Estat de Turisme perquè el projecte pogués ser una realitat i
es pogués presentar dins el Pla d’inversions de paradors, ja que
ell també va manifestar que seria molt beneficiós per a
l’activitat econòmica de l’illa de Menorca i per poder conservar
així el patrimoni històric, molt interessant, del Llatzaret.

Així doncs i després de tota aquesta introducció, el que va
passar és que el novembre de l’any 2004 també el Partit Popular
va presentar una proposició no de llei en plenari, on es
demanava precisament que es fes i que tots els grups
parlamentaris es manifestessin, una vegada més, a favor de fer
el parador nacional a l’illa del Llatzaret. Tots els grups varen
donar el suport a aquesta proposició no de llei que es va
presentar des del Grup Parlamentari Popular, fins i tot el PSM
deia que s’eliminés la paraula “preferentment el Llatzaret”
perquè no hi havia cap dubte que allà havia d’estar perquè era
el lloc idoni per fer aquest parador nacional. També per part del
Grup Parlamentari Socialista es va donar suport a la creació
d’aquest parador nacional, com no podia ser d’altra manera,
perquè entre altres coses també havia sortit del consell insular;
fins i tot també Esquerra Unida-Els Verds va ressaltar que era
un tema molt important per al turisme i, a més, deia que aquest
projecte defensava el medi ambient i l’entorn natural de tot
aquest paratge. Unió Mallorquina també en el seu moment va
manifestar el total suport a la creació d’aquest parador.
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Després de tots aquests antecedents, han passat uns quants
anys, encara ens trobam en una situació que no sabem res de
res. Fa poc va sortir que Turespaña estava estudiant una altra
vegada la possibilitat del parador, però que veien inviable el
tema del Llatzaret perquè el Ministeri de Sanitat, açò de
traspassar-ho a un altre ministeri era molt complicat i per tant,
estaven estudiant una altra ubicació.

La sorpresa nostra va ser que s’havien mirat l’antic Hospital
Verge del Toro i que nosaltres, amb tots els respectes,
consideram que no és una alternativa possible perquè és un
edifici que no té una base històrica, ni és emblemàtic, que és la
filosofia de conservar els paradors nacionals. Per tant, no tan
sols des del Partit Popular ho vàrem trobar un disbarat, sinó
també des d’ASOME i des de moltes altres associacions de l’illa
de Menorca. De fet, es deia fins i tot quan va venir Turespaña
a veure si hi havia una altra possibilitat, que no estava descartat
el Llatzaret com a ubicació, però que era un poc difícil que
pogués ser allà. I s’esperava que aquesta ubicació definitiva es
coneixeria abans de les eleccions generals de dia 9 de març del
2008. Ara ja fa tres mesos que han passat aquestes eleccions i
no s’ha tornat a dir res, no s’ha dit res de res. 

Per tant, crec que és molt important que el Parlament, que
aquesta comissió es manifesti una vegada més perquè si més no
esbrinin d’una vegada aquesta ubicació o d’altres que com
l’Ajuntament de Ciutadella també ha acordat que pugui ser a un
edifici emblemàtic, que Ciutadella, com tothom sap, té
moltíssimes cases senyorials que podrien ubicar perfectament
un parador. El que és clar és que no es pot fer a un edifici que
està quasi obsolet com és l’Hospital Verge del Toro. Primer de
tot, ja dic, no és un edifici històric i s’hauria de restaurar de dalt
a baix i no és l’acord que quasi tots els partits polítics volien fer
un sociosanitari aquí. Per tant, crec que no seria adequat, sota el
meu punt de vista i el del Partit Popular, fer per una banda un
sociosanitari i al costat un parador nacional, a un entorn que
tampoc no és suficientment adequat. 

Per açò nosaltres demanam tres punts en aquesta proposició
no de llei. Un, que es mantengui, si es pot mantenir, la ubicació
que tenia el consens de tots els grups polítics de Balears, de
Menorca per descomptat, i que era l’illa del Llatzaret com a
opció prioritària i, com he dit, de consens. I en cas que no pugui
ser, però que es demostri d’una manera fefaent la impossibilitat
real que si no es pot construir en el Llatzaret, pels motius que
siguin, si és que no se li vol donar des del Ministeri de Sanitat
la titularitat a Turisme, o el que sigui, que es faci un informe
complet o que es demostri i se cerqui una altra ubicació per
recuperar i conservar el patrimoni històric de Menorca i al
mateix temps incentivar el turisme, perquè un parador crec que
li donaria una categoria important,  i tots hi hem estat d’acord
sempre. I en tercer lloc demanam també que es rebutgi construir
el Parador Nacional de Turisme a l’antic Hospital Verge del
Toro de Maó per, com ja he exposat, la manca d’interès històric
de l’edifici i que, per tant, se cerqui una altra ubicació.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Vinent. Entrant dins el torn de fixació de
posició. Per part del Grup Parlamentari Mixt qui vol intervenir?
Sra. Marí, té la paraula per un temps de deu minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Vagi
per endavant el meu escepticisme davant el que és la Xarxa de
Paradors Nacionals i davant les implicacions que presenta.
Consider que el manteniment dels edificis històrics no ha de
dependre de la conversió d’aquests establiments hotelers en
aquesta tipologia i que, per tant, no seria necessària a les Illes
Balears una xarxa hotelera d’aquesta tipologia. Crec que els
edificis que tenen un valor històric han de ser preservats per part
de les institucions públiques, encara que no se’n tregui un
rendiment immediat, un rendiment monetari del tipus de
rendiment que es pot treure d’un hotel, per entendre’ns. 

Els edificis que tenen un valor històric han de ser preservats
per aquest valor històric i val més que es converteixin en
museus, en centres d’estudis, o fins i tot en centres
d’interpretació d’una determinada època històrica i no en
establiments hotelers. De tota manera el grup que representa
aquesta diputada és un grup que intenta ser respectuós amb totes
aquelles decisions que s’han pres en aquesta cambra i que es
prenen per consens. Així, atenent aquest consens, que ja es
dugué a terme el 2004 amb una proposició no de llei presentada
pel Partit Socialista de Menorca, votaríem a favor d’una
ratificació dels acords que es varen prendre aquest 9 de
novembre del 2004. Si no, entendríem que aquesta proposició
no de llei que presenta ara el Partit Popular seria redundant i,
per tant, no la votaríem a favor. Però sí una ratificació dels
compromisos que ja es varen adoptar aquí per consens i que era
establir aquest parador nacional preferentment a l’illa del
Llatzaret en el port de Maó. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. Per part del Grup Parlamentari d’Unió
Mallorquina té la paraula l’Hble. Sr. Bartomeu Vicens per un
temps màxim de deu minuts.

EL SR. VICENS I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. També
molt breument per recordar, com ja s’ha dit, que l’any 2004 ja
hi va haver un acord per unanimitat, on es deia que el Parlament
instava el Govern balear que preferentment -i vull subratllar la
paraula “preferentment”- s’ubiqués el parador a l’illa del
Llatzaret, atenent els valors històrics i la seva situació en el port
de Maó. 

Aquest és un acord que té dos avantatges, un, la unanimitat,
que en casos en què ens dirigim al Govern de l’Estat creim que
és un requisit important. I dos, que no dóna res per tancat. És a
dir, comparteix els objectius de la proposta que fa el Partit
Popular, no és incompatible com a mínim la proposta que fa el
Partit Popular perquè diu “preferentment”. Per tant, jo crec que
les circumstàncies vigents ara poden dur que votem
favorablement ratificar aquesta resolució que ja es va prendre,
perquè l’objectiu primer és que preferentment es mantengui i en
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tot cas aquesta paraula de “preferentment” també pot dur que en
cas que no sigui possible s’ubiqui a un altre lloc. 

En cas d’ubicar-se en altres llocs, des del nostre grup
parlamentari creim que s’han de considerar els requisits que
siguin possibles de recuperar i conservar el patrimoni històric i
que s’estudiïn, si no pot ser així, minuciosament les altres
alternatives. Però insistim que per a nosaltres seguiria sent un
acord positiu ratificar aquest acord del 2004. Si no és així,
votarem en contra de la proposta del Partit Popular. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicens. Per part del Grup BLOC per Mallorca
i PSM-Verds té la paraula l’Hble. Sr. Gabriel Barceló per un
temps de deu minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo crec que tots
compartim, almanco jo ho entenc així, la importància que té per
a Menorca la ubicació d’un parador nacional de turisme i també
que hi ha un consens molt ample en el Consell de Menorca,
entre els distints partits que hi tenen representació, com també
en el Parlament de les Illes Balears respecte que la millor
ubicació, la ubicació desitjada, la ubicació, per tant, que hauria
de ser la correcta és a l’illa del Llatzaret, pels seus valors
històrics i per la seva situació. I el Grup Parlamentari del BLOC
i PSM-Verds, per tant, es reafirma clarament en aquest
posicionament. 

Com han recordat els anteriors portaveus que han
intervingut, el 9 de novembre de l’any 2004 precisament es va
aprovar una proposició no de llei en què el Parlament es
manifestava a favor d’instar el Govern de l’Estat a la creació
d’aquest parador, preferentment a l’illa del Llatzaret. Certament
com deia la portaveu del Partit Popular, el Grup Parlamentari
del PSM va presentar l’esmena de llevar la paraula
“preferentment” perquè quedés clar que aquesta era l’opció que
tenia el nostre suport. Però també és cert que finalment vàrem
votar amb aquest redactat actual i precisament aquest redactat
actual és el que ens permet per una banda reafirmar-nos en la
necessitat i la importància que el parador nacional sigui a l’illa
del Llatzaret. Però tampoc no es descarten possibles alternatives
o possibles ubicacions diferents si finalment aquesta opció fos
d’impossible compliment.

En tot cas, per tant, creim que el que pertocaria, en lloc de
presentar textos alternatius que puguin crear polèmiques o que
puguin amagar interessos diferents, seria una esmena alternativa
que el Parlament de les Illes Balears es reafirmés en aquest
acord de 9 de novembre del 2004. Creim que seria el més
correcte i és el que va tenir tot el consens en aquell moment de
tots els grups, i estic convençut que en aquest moment també
podria tenir el consens de tots els grups i és una bona solució
perquè, com dic, no tanca altres possibilitats i reafirma que l’illa
del Llatzaret és l’opció més important per dur a terme el parador
nacional de l’illa de Menorca. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Barceló. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Ernest Ribalaiga per
un temps de deu minuts.

EL SR. RIBALAIGA I BRIONES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Diuen que els camins del Senyor
són inescrutables, jo, que no sóc creient, dic que els camins del
PP són inescrutables. No entenem molt bé a sant de què ve tot
açò, com han dit els que m’han precedit en l’ús de la paraula,
aquí tenim un acord excelAlent en aquest parlament, amb una
unanimitat excelAlent perquè tots els grups parlamentaris ho
vàrem aprovar. També hi ha acord en el consell insular, el tema
s’ha tractat en aquest parlament, amb aquesta vegada ja són tres
vegades que s’ha tractat aquest tema. En el consell insular
també s’ha tractat un parell de vegades més. 

És a dir, no entenc molt bé què vol més el Partit Popular, en
el sentit que tenim una unanimitat excelAlent en aquest tema i no
sé què més hi ha d’haver. Hi ha una gran unanimitat, defensam
el mateix, volem que hi hagi un parador nacional a Menorca,
volem que sigui preferentment al Llatzaret perquè és un edifici
de patrimoni de l’Estat que mereix ser recuperat, que mereix ser
tractat i posat en valor. I no sé què més podem voler aquí.

Per tant, la nostra postura, la nostra posició respecte de la
proposició no de llei que ens fa el Partit Popular és que no
embullem amb altres coses, ens hem de reafirmar amb l’acord
que tenim que hi ha d’haver un parador nacional a Menorca i
que preferentment ha de ser al Llatzaret i deixem fer feina al
ministeri corresponent, deixem fer feina a les institucions de
Menorca, que cerquin, que acordin i que facilitin, a fi que aquest
parador sigui una realitat, preferentment al Llatzaret de
Menorca, a Maó.

Per tant, nosaltres demanam al Partit Popular si estaria
disposat a acceptar una transacció en aquest sentit, que ens
reafirmam en l’acord pres l’any 2004. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ribalaiga. Vol fer ús de la paraula el Grup
Parlamentari Popular? Té la paraula per un temps de cinc
minuts, Sra. Vinent.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, no m’esperava menys de tots
els grups parlamentaris que hi ha aquí, perquè demostren una
vegada més, molts d’ells i dels que estan aquí que hi són només
per les seves illes, però que Menorca els importa molt poc, la
veritat, i em sap molt de greu que sigui així. Jo crec que avui es
demostra molt clarament que no volen aprovar i que no volen
fer res al respecte del que es parla.
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Vull dir-li a la Sra. Marí que si a Dalt Vila es fa avui un
parador, al Castell d’Eivissa, aquest castell hauria caigut tot i
avui tindran un parador a Eivissa que serà l’enveja de les Illes
Balears. Per tant, nosaltres a açò també li donam suport. Donam
suport a qualsevol cosa que sigui necessària per incentivar el
turisme. És a dir, jo crec que el castell també s’hagués pogut
destinar a una altra cosa i es fa açò perquè tota la societat
d’Eivissa i de Balears veu que és important. Hagués caigut tot
i no haguessin fet absolutament res, i així tindrem un parador
que donarà una qualitat a l’illa d’Eivissa.

“Els camins del PP són inescrutables”, sí, i no es preocupi
perquè no em cansaré que es tracti tantes vegades com faci falta
aquest tema. Si aquí surt damunt els diaris i sabem perfectament
que Turespaña cerca una altra ubicació, nosaltres ens hem de
manifestar perquè nosaltres dèiem “preferentment” al Llatzaret,
però hem de saber per què no s’hi pot fer. Per tant, que ens facin
un informe i si no es pot fer allà, nosaltres com que hem vist,
s’ha dit i sabem que han visitat l’antic Hospital Verge del Toro,
nosaltres hem de dir que allà no és el lloc adequat, que hi ha
moltíssims llocs adequats de patrimoni històric i artístic a
Menorca, de moltíssima més qualitat on es pot ubicar aquest
parador, fins i tot mediambientalment, estructuralment i
arquitectònicament.

Ells ho han de saber i nosaltres ens hem de manifestar a
favor que Menorca tengui, d’una vegada per totes, aquest
parador. Si els camins són inescrutables, no ens aturarem, no és
una amenaça, però no tenc res més a fer que demanar aquí que
la gent es manifesti i lluitar per allò que Menorca vol. Per tant,
és inescrutable, però la incapacitat del Partit Socialista és
increïble. No són capaços en quatre anys de fer res al respecte
d’aquest parador nacional. Açò és del novembre del 2004 i som
el juny del 2008. No han sabut fer res ni amb els seus mateixos.
Per tant, jo ho crec que no li volen donar suport. Han passat
quatre anys, en poden passar quatre més, el parador a Menorca
no és important, com moltes altres coses que els importen
vertaderament molt poc.

Crec que avui demostraríem clarament que estam interessats
que el parador nacional es faci a Menorca, que si no pot ser a
l’illa del Llatzaret, que ens presentin un informe dient quina és
la vertadera impossibilitat; que agafin els grups parlamentaris,
que agafin el consell insular i els ajuntaments de Menorca i que
els diguin exactament què passa amb aquest parador nacional
que no es pot fer allà i que es vol fer a un indret que no té cap
sentit.

Per tant, nosaltres el que demanam, ja que no té cap sentit
l’indret que havia anat a veure una senyora de Madrid que ni tan
sols coneix el patrimoni cultural i històric que té Menorca, que
la duguin directament a veure l’antic hospital, crec que és de
pena que passin aquestes coses.

Per altra banda, la proposta és molt lògica, que es rebutgi
totalment l’Hospital Verge del Toro i que es faci a un altre
indret. Precisament no he volgut fer incidència que fos cap
indret especial de Menorca, sé que l’Ajuntament de Ciutadella
s’ha manifestat que és una ciutat que té molt de patrimoni
històric i s’ha interessat que es fes allà. Però jo no ho he volgut
dir en aquesta proposició no de llei perquè jo crec que és molt
important que hi hagi una reunió, que la gent s’assegui i veure

les possibilitats que hi ha, fins i tot amb els propietaris, que n’hi
ha molts, em consta, que estarien disposats a arribar a acords.

Res més. Jo avui crec que s’ha demostrat clarament la
incapacitat del Partit Socialista de fer res al respecte. Per tant,
Menorca perd la possibilitat de poder tenir un parador nacional,
com tenen les altres illes. Felicit Eivissa perquè ho pot tenir.
Res més, vertaderament crec que els menorquins no mereixem
el poc suport que hem tingut per part dels grups parlamentaris
que m’han precedit. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Vinent. Hauria de concretar si accepta o no la
redacció alternativa que li ha proposat la resta de grups
d’aquesta cambra.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

No l’accept perquè ja està aprovat així, ja hi ha una
proposició que diu “preferentment allà”. Simplement han passat
quatre anys, i nosaltres feim una nova proposta que era la de
rebutjar Verge del Toro i que se cerqui una altra ubicació, si no
es pot fer al Llatzaret. Però que es rebutgi també...

LA SRA. PRESIDENTA:

Perfecte, queda aclarit que no accepten la proposta
alternativa...

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

No. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, exposades les postures de tots els grups, passam a
votar la Proposició no de llei RGE núm. 4388/08, exactament
amb els termes que estava proposada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha cap.

Vots a favor 7; vots en contra 9 i cap abstenció.

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 4388/08.

I una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui i no havent-hi
més assumptes a tractar, s’aixeca aquesta darrera Comissió de
Turisme d’aquest període de sessions.

Moltes gràcies a tothom.
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