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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començam la sessió d’avui. En
primer lloc els demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Cristina Rita substitueix Ernest Ribalaiga.

Compareixença RGE núm. 11423/09, solAlicitada per
quatre diputats membres de la Comissió de Turisme,
adscrits al Grup Parlamentari Popular, de l'Hble. Conseller
de Turisme, per tal d'informar sobre la situació del Palau
de Congressos.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui relatiu a
l’escrit RGE núm. 11423/09, presentat per 4 diputats membres
de la Comissió de Turisme, adscrits al Grup Parlamentari
Popular, mitjançant el qual solAliciten la compareixença del
conseller de Turisme, per tal d’informar sobre la situació del
Palau de Congressos.

Assisteix el conseller de Turisme, Hble. Sr. Miquel Nadal i
Buades, que ve acompanyat de la Sra. Irene Rigo, cap de
gabinet, i del Sr. Pere Aguiló, cap de premsa.

Té la paraula el conseller de Turisme, l’Hble. Sr. Miquel
Nadal, que exposa el tema objecte de la compareixença.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Miquel Nadal i
Buades):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats. Sra.
Vinent, de tots és sabut la situació en què es troba, a dia d’avui,
el Palau de Congressos, però abans hem d’aprofundir un poc en
el tema. Cal destacar com han estat els fets i com s’ha arribat a
dia d’avui. 

És convenient repassar els fets que són determinants per
entendre en quina situació ens trobam ara. El Pla Busquets,
modificat en juny de l’any 2004, es va aprovar per traslladar el
Palau de Congressos a la primera línia de la façana marítima. La
decisió es va fonamentar en uns estudis tècnics sobre palaus de
congressos d’altres ciutats i informes de la Conselleria de
Turisme d’aquell moment, que no consten a l’expedient, però
que es varen fer. S’inicià una modificació puntual a
l’Ajuntament de Palma i entre d’altres amb la següent finalitat,
vincular el Palau a un hotel quatre o cinc estrelles amb un
equipament únic que garantís la seva viabilitat econòmica. Era,
per tant, un palau, un únic hotel que distribueix les seves
habitacions, 144, en dos solars.

Detallarem, primer, els fets que ens trobam a dia d’avui. El
dia 28 de setembre de l’any 2004 l’Empresa Municipal d’Obres
i Projectes Urbans de Palma (EMOPSA) amb un 50% i
l’INESTUR amb un altre 50% varen constituir la societat
mercantil Palau de Congressos de Palma de Mallorca, SA. La
societat té per objecte la promoció, la construcció i la gestió del
Palau de Congressos de Palma així com els serveis
complementaris que siguin precisos per a la millor utilització

dels recursos; així com, també, gestionar els serveis públics per
encàrrec de les administracions públiques competents.

Es va convocar un concurs públic d’avantprojectes
arquitectònics del qual va sortir guanyador l’arquitecte Patxi
Mangado, però aquest concurs s’adjudicà amb una ampliació
del nombre d’habitacions a 273, de 144 a 273, i s’ocupava un
tercer solar. Mesos més tard es va obrir un procediment per al
contracte de concessió d’obra pública per a la construcció,
gestió i explotació del conjunt d’instalAlacions del Palau de
Congressos de Palma de Mallorca. El contracte va ser signat dia
22 de maig de l’any 2007, cinc dies abans de les eleccions
municipals i autonòmiques que es varen celebrar, si vostès ho
recorden, dia 27. La Conselleria de Turisme que conjuntament
amb l’Ajuntament de Palma forma la Societat Palau de
Congressos, descobreix, amb sorpresa i sota la pressió, que el
tercer solar on es vol ubicar l’ampliació d’aquestes habitacions
no és públic, no pertany a cap de les administracions. Per tant,
l’adjudicació i el posterior contracte són anulAlables. 

L’empresa a la qual es va adjudicar aquest contracte de
concessió d’obres fou una UTE formada per Barceló, Iberostar,
Globalia, Sampol i Acciona. Davant aquesta situació hi havia
dos camins: declarar la nulAlitat o fer un esforç de
responsabilitat i de compromís cap al projecte que no era nostre,
però que havia comptat amb vistiplau de molts de sectors de la
nostra comunitat, turístic, comercial, etc.; a més, intentar
superar una situació insòlita, que només es pot explicar des
d’una discutible gestió de la cosa pública. Es va optar per la
segona via, normalitzar administrativament i urbanísticament un
expedient que no s’havia ni tan sols iniciat en aquell moment.

Es va iniciar una modificació per tal de regularitzar aquesta
situació amb dos condicionants. Primer, respectar el contracte
de concessió d’obra pública per a la construcció, gestió i
explotació del conjunt del Palau de Congressos; i segon,
resoldre amb els dos solars que eren de titularitat pública.
Aquesta modificació -i això és importantíssim- aquesta
modificació va comptar amb el vistiplau del concessionari, amb
el vistiplau de l’empresa Barceló. Després es va tramitar la
llicència d’obres amb totes les garanties jurídiques i s’inicien les
obres. Quina és la situació avui en dia? A dia d’avui la situació
s’ha complicat una mica més. 

Des de principis d’any comença a haver-hi fortes
discrepàncies entre el pressupost del replanteig, presentat
l’agost de l’any 2008, on no s’arriba a cap acord i la UTE es
planteja la sortida del projecte. Dia 17 d’abril de l’any 2009 es
rep una carta de l’empresa concessionària solAlicitant, primer,
iniciar expedient pel qual s’acordi declarar la invalidesa del
contracte per causa no imputable a la societat concessionària en
els termes i amb les conseqüències exposades, iniciar un
expedient pel qual s’acordi resoldre el contracte per causa no
imputable a la societat concessionària en els termes i amb les
conseqüències exposades en l’escrit i suspendre l’execució de
les obres. 
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El 25 de maig del 2009 es fa un informe sobre la viabilitat
jurídica de la pretensió formulada per l’empresa concessionària,
realitzat per Francesc Segura Fuster de DMS Consulting, amb
la següent conclusió: és jurídicament improcedent la pretensió
de la concessionària d’extinció del contracte de dia 22 de maig
del 2007 pels motius adduïts en el seu escrit del 17 d’abril del
2009.

Dia 29 de maig el consell d’administració acorda per
unanimitat desestimar totes les propostes presentades pel
concessionari i, a més, es requereix a l’entitat concessionària
que s’abstengui de suspendre l’execució de les obres objecte de
contracte continuant amb l’execució ordinària d’aquest. A partir
d’aquests moments s’inicien reunions periòdiques entre
representants de l’empresa concessionària i representants de
l’empresa Palau de Congressos on s’analitzen les possibilitats,
tan econòmiques com jurídiques, de fer compatible la voluntat
de la UTE, del concessionari, d’abandonar el projecte i la de
l’administració, seguint l’interès públic que no se suspengui
l’execució de les obres. Així mateix també s’examinen el grau
d’execució de l’obra i les justificacions econòmiques
presentades.

Dia 25 de setembre es dóna compte a Palau de Congressos
de la interposició d’un recurs contenciós administratiu per part
de la concessionària contra l’acord del consell d’administració
de dia 29 de maig. 

En conclusió, és per això que ara el Govern de les Illes
Balears amb l’Ajuntament de Palma intentam reconduir la
situació per arribar a un acord, si és possible, davant una
situació que, en la nostra opinió, va ser inicialment mal
gestionada i políticament qüestionable a les portes d’unes
eleccions. Intentarem reconduir aquesta situació amb la màxima
brevetat possible ja que aquest projecte és una demanda
tradicional per part del sector hoteler, que nosaltres compartim,
i que té com a objectiu fonamental, i que nosaltres també
compartim, rompre amb l’estacionalitat turística; ser un
emblema d’aquest producte turístic que en el Pla de màrqueting,
que es va elaborar aquesta legislatura, qüestiona com a producte
de mítings, de reunions, de convencions. 

Sincerament esper que ben aviat se solucioni aquest
problema i que les obres es recondueixin tal i com estaven
previstes per tal de poder gaudir, a finals d’aquesta legislatura,
d’un projecte emblemàtic, molt important per al sector, per a
Mallorca, per a Palma i per a les Illes Balears; un projecte
destinat a canviar la façana marítima, per a bé de tots, i com a
Govern respectarem el compromís que vostès adquiriren amb
els ciutadans, però hi dedicarem temps i esforços perquè
s’adapti el millor possible al model de ciutat que en aquests
moments es vol dur a Palma.

Com a conseller de Turisme, com a actual conseller de
Turisme, i com a regidor de l’Ajuntament de Palma esper
comptar amb el seu suport i amb la seva colAlaboració perquè
aquest projecte tan important per a Palma, per a Mallorca i per
a les Illes Balears acabi bé.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Procediria ara la suspensió de
la sessió per un temps màxim de quaranta-cinc 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 o si podem continuar. 

Podem continuar. Per tal de formular preguntes o
observacions intervé, en primer lloc, pel Grup Parlamentari
Popular el diputat Sr. Joan Flaquer, per un temps màxim de deu
minuts.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
El motiu d’aquesta solAlicitud de compareixença era, en primer
lloc, la importància d’aquest projecte que ha manifestat el
conseller i que compartim des del Grup Parlamentari Popular.
No debades, com bé ha reconegut ell, vàrem ser els impulsors
d’aquesta iniciativa, una iniciativa llargament reclamada pel
sector turístic, una iniciativa que ve a respondre a una inquietud
per posar en valor un segment turístic a les nostres illes com és
els dels congressos i convencions que no és normal que no
compti encara, a dia d’avui, amb una infraestructura tan
important com un palau de congressos. Aquesta era, per tant,
una reivindicació i una demanda del sector i vàrem intentar,
amb tots els mitjans al nostre abast, poder donar resposta a
aquesta inquietud.

Els procediments per dur a terme aquests tipus
d’infraestructures són procediments que tothom coneix que són
força complicats, no només aquí sinó que ho han estat a tots els
llocs, no només per la posada en marxa d’un procediment
administratiu molt complex sinó, sobretot, per intentar donar
garantia de supervivència al projecte una vegada construït en la
seva gestió i en la seva explotació. Precisament per això, des del
primer moment, vàrem apostar per la fórmula de la concessió
que, des del nostre punt de vista, garantia la professionalitat en
aquesta explotació, la professionalitat en aquesta gestió i,
sobretot, descarregava de l’esquena de l’administració els costos
de manteniment que representa una infraestructura d’aquesta
naturalesa, cosa que era absolutament provada i acreditada amb
l’experiència d’altres palaus de congressos, no només a Espanya
sinó a altres llocs, on vèiem que la gestió pública creava greus
problemes de manteniment i de finançament posterior.

Aquests varen ser els motius i les raons que plantejàssim un
concurs, després d’aquest concurs d’arquitectura que el
conseller també ha esmentat, i la veritat és que va arribar el
procés al seu final en una data que, com bé deia el conseller,
coincidia molt amb el final de la legislatura, però la legislatura
acaba el dia que acaba i, per tant, un òrgan perfectament
legitimat amb tots els informes tècnics, amb tots els informes
jurídics i davant dues propostes, on n’hi havia una que no
complia amb els requisits formals que marcava la mesa de
contractació, es va procedir a l’adjudicació d’aquesta concessió.
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És cert que amb posterioritat hi havia una sèrie de detalls
que havien de ser resolts, com el del tercer solar, i durant
aquesta legislatura han estat resolts, segons ens explica el
conseller, de comú acord amb la concessionària amb una altra
alternativa, que era projectar tota la volumetria i totes les places
previstes dins els dos solars que ja eren públics i deixar de
banda la possibilitat d’afegir aquest tercer solar.

A partir d’aquí, la nostra preocupació ve quan es manifesten,
a través dels mitjans de comunicació, les intencions o els
desitjos de l’empresa concessionària de deixar el projecte,
desistir del projecte, i a partir d’aquí la nostra preocupació és
quin és el camí que pensa seguir l’administració. És obvi que en
aquest moment l’administració té dues possibilitats, una
enrocar-se en la concessió que avui existeix, exigir -com va dir
la batlessa Aina Calvo a un plenari de l’Ajuntament- sí o sí el
compliment a l’entitat concessionària, és un camí, efectivament
si hi ha drets o deures a reclamar, l’administració sempre ho
podrà fer, però creim, i és la nostra opinió, que de vegades no és
oportú mantenir una concessió on el concessionari que ha
d’explotar i mantenir i dur la gestió d’aquest establiment no s’hi
troba a gust, per tant de vegades és bo arribar a qualque tipus
d’acord sempre salvaguardant i protegint els interessos públics;
i l’altra possibilitat, si es podia arribar a un acord amb l’empresa
concessionària actual, és intentar altres camins, propiciar altres
alternatives amb un nou concurs, cercant altres possibilitats, etc.

I aquest era un poc el motiu bàsic de la compareixença, no
tant el de la història o el recorregut d’aquest palau o d’aquest
projecte de palau que el coneixem perfectament, sinó que el que
a nosaltres ens interessava avui era conèixer precisament un poc
més el contingut d'aquestes converses, el contingut d’aquestes
reunions, saber en aquest moment l’opinió del conseller, si som
més a prop d’un nou concurs, si som més a prop d’un acord amb
la concessionària, si en aquests moments hi ha converses amb
altres possibles interessats, si en aquests moments
l’administració s’ha plantejat a algun moment la possibilitat
d’acabar el projecte per si mateixa i acabar gestionant el
projecte també des de la mateixa societat Palau de Congressos;
en definitiva, conèixer un poquet quines són aquestes
possibilitats que hi ha avui damunt la taula, i de manera molt
especial també tenir present i conèixer quina és la postura de
l’administració en relació amb el posicionament d’aquest palau
de congressos. 

Si les coses acaben bé, que és el que tots desitjam, sigui amb
el concessionari actual, sigui amb un altre o sigui a través de la
gestió directa de l’administració pública a través de Palau de
Congressos, el que és evident és que un palau de congressos no
es posiciona en el mercat en un any o dos, un palau de
congressos es posiciona en el mercat amb una feina molt intensa
que requereix moltíssims d’anys de preparació. Per tant, ens
preocupa també que tenguem en aquest moment una
consciència clara de la necessitat de començar a posicionar-lo,
jo crec que ja hauríem de tenir en aquests moments converses
avançades amb possibles interessats en congressos, en
convencions de cada a dos, tres anys, perquè el que no podem
tenir tampoc és d’aquí dos, tres anys, un palau de congressos a
punt d’obrir i no tenir-lo amb activitat programada o almenys
que no s’hagi intentat la promoció d’aquesta futura activitat.

Aquestes són, en definitiva, les preguntes que nosaltres avui
volíem formular al conseller, conèixer un poc més el contingut
d’aquestes conversacions, no tant els antecedents i la història,
que sí la coneixíem, i, sobretot, conèixer quina és la seva
perspectiva de promoció; perquè el que és evident és que un dia
o l’altre, sigui pel concessionari actual, sigui per un altre, sigui
directament per l’administració pública, ens trobarem amb una
infraestructura que haurem d’acabar utilitzant.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Flaquer. Sr. Conseller, què prefereix, contestar
individualment o globalment quan hagin intervingut tots els
portaveus?

Globalment? Vostè mateix. Moltes gràcies.

Per part del Grup Parlamentari Mixt, té la paraula el Sr.
Melià per un temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Vull començar constatant també des d’Unió Mallorquina el
nostre suport absolut a aquest equipament tan important per al
turisme de Mallorca i de les Illes Balears, evidentment estam en
aquesta línia d’aconseguir la desestacionalització, d’anar a
incidir i a explotar nous segments de turisme i, per tant,
consideram que és absolutament vital acabar aquest palau de
congressos, posar-lo en marxa i explotar-lo.

Dit això, se’ns plantegen bàsicament quatre qüestions de
l’explicació donada pel conseller de Turisme en relació amb
aquesta qüestió. Una primera qüestió que li voldríem plantejar
és sobre el grau d’execució de l’obra. Tenim una obra en marxa
i voldríem saber, més o menys, lògicament això va avançant,
quin és el grau d’execució d’aquesta infraestructura.

En segon lloc, també voldríem aprofundir en relació amb les
causes per les quals l’empresa adjudicatària demana la
invalidesa o la resolució del contracte. S’ha incidit, i s’hi ha
incidit per part del conseller, que l’empresa o les empreses,
l’adjudicatària va acceptar la modificació del contracte, tota
aquesta qüestió dels solars i la propietat pública dels solars,
etcètera. Per tant, entenem que les causes alAlegades per sostenir
la invalidesa o la resolució del contracte no deuen estar
relacionades amb aquesta modificació, però ens agradaria si hi
pot haver aclariments sobre aquesta qüestió.

En tercer lloc, se’ns ha informat també que hi ha un recurs
contenciosoadministratiu interposat i lògicament aquest
contenciós acaba d’iniciar el seu recorregut, però també tal
vegada ja hi hagi informació, tal vegada no n’hi hagi
d’informació sobre si hi ha qualque classe de mesura cautelar
dins el contenciosoadministratiu que pretengui una aturada de
les obres, lògicament diguem que ha estat acordat per les
administracions que això no es produeixi. Però evidentment ara
ja som a una altra fase, amb una intervenció judicial i es podria
obrir un nou escenari en aquest sentit.
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I en quart lloc, i coincidint un poc amb el que es plantejava
per part del Grup Parlamentari Popular, aquesta recerca de
consens, que lògicament sempre és positiva, es pot produir a
diversos àmbits, evidentment podria existir la possibilitat d’una
transmissió del títol concessional; d’un nou concurs o d’un
canvi de model de gestió. Per tant, també ens agradaria,
coincidint amb el Grup Parlamentari Popular, aprofundir en
aquesta qüestió sobre quines són les previsions i el plantejament
o les converses que s’han mantingut sobre aquesta possibilitat
d’arribar a un consens. Tot partint de la base que evidentment,
des d’Unió Mallorquina el que voldríem és que no s’aturassin
les obres; que aquest equipament entràs en funcionament el més
aviat possible i que, lògicament, l’adjudicatari acomplís totes les
seves obligacions, si bé, evidentment, ens agradaria també que
estigués a gust, però té uns títols firmats, uns contractes firmats
i lògicament això és el primordial en la qüestió que ens ocupa.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, té la paraula el diputat Sr. Barceló, per
un temps de deu minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, en primer lloc,
reiterar una qüestió, que jo ja he dit en aquesta mateixa comissió
i a l’anterior legislatura, el nostre suport a una infraestructura
com és el nou Palau de Congressos, crec que ajuda a la
desestacionalització, és un bon producte turístic i que
complementa una important oferta privada, que ja existia i que,
a més, es va incrementant en tema de congressos i crec que en
aquest sentit el sector turístic hi ha apostat, per tant, clarament,
i aposta clarament per aquest tipus de segment.

Dit això, la veritat és que la situació actual ens crea molts
dubtes, aquesta situació actual és ver que jo crec que ja des de
bon començament la història del Palau de Congressos va tenir
moltes dificultats; el fet que aquest tercer solar, ara ens
explicava el conseller de Turisme, no fos públic; el fet, fins i tot,
de la gestió a través d’una concessió, que ara el Partit Popular
ens deia que tenia molts avantatges per al tema del
manteniment, però aquest avantatge precisament ara ha quedat
absolutament en entredit, tota vegada que el concessionari vol
abandonar aquesta situació.

Vull recordar que l’Ajuntament de Palma, precisament per
arreglar el tema de la compensació que tengui el concessionari,
que era l’hotel, que no podia ser dins el solar que no era públic,
va haver de fer un gran esforç, va haver de fer un gran esforç
amb la modificació del Pla general per tal d’incrementar
l’edificabilitat dels solars que quedaven i per tant poder resoldre
aquesta qüestió, i a pesar de tots aquests grans esforços que es
varen fer hi continua havent el problema amb la concessionària.

No entraré, perquè no la coneixem en detall, a quins són els
problemes que té la concessionària, en tot cas, tal vegada el
conseller de Turisme ens podria donar més informació, perquè
hi ha hagut unes discrepàncies econòmiques, així ha transcendit
a través dels mitjans de comunicació, i tampoc no tenim molt
clares quines han de ser les alternatives: si definitivament el
concessionari abandona crec que s’haurà de fer un estudi sobre
si és millor fer un nou concurs, si és millor obrir la gestió
directa. En tot cas, sí que recordaria que en aquests moments de
dificultats econòmiques en general per a tots els sectors, però
també per a l’administració pública, el que demanam
evidentment és que sigui en qualsevol dels casos la millor opció
econòmica per a l’administració pública, perquè, insistesc, a un
moment de dificultats pressupostàries és evident que ara no ens
podem plantejar aturar el Palau de Congressos, no ens podem
plantejar deixar de fer aquesta infraestructura, tenim fins i tot
l’edifici ja mig fet, amb alguns problemes estètics, per cert, que
ja han sortit als mitjans, amb aquesta part de paret que
pràcticament queda damunt la via de cintura, que també
hauríem d’analitzar si arquitectònicament això és correcte o no,
o si es podria mirar de refer -ho veig difícil perquè ja està feta
la paret-, però en tot cas sí tenir en compte aquestes qüestions
i, per tant, insistesc, cercar la millor solució possible.

Fins i tot, no descartar sinergies amb altres projectes, tenim
un projecte de recinte firal també pendent que per ventura
podrien, insistesc, estudiar-se possibles sinergies entre els dos
projectes; jo no descartaria, per tant, cap possibilitat, sempre
mirant per al bé de l’administració pública i per a l’objectiu que
cercàvem, que era el de tenir un nou producte turístic que ens
ajudàs per tant en aquesta qüestió que el conseller de Turisme
plantejava des de desestacionalització i d’obrir nous sectors i
nous segments. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Barceló. Pel Grup Parlamentari Socialista, la
diputada Sra. Crespí té la paraula per un temps de deu minuts.

LA SRA. CRESPÍ I PRUNÉS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, benvingut, i els seus
acompanyants també.

En primer lloc, volia comentar dos grans temes en relació
amb aquesta infraestructura, són temes que ja els diputats que
m’han precedit i el mateix conseller n’han fet menció durant la
seva exposició.

Per començar, la importància de poder comptar a la nostra
illa d’una infraestructura d’aquesta envergadura, per poder fer
front a la demanda del sector turístic, anomenat turisme de
congressos. És una reivindicació que, com bé han dit tots, és de
fa molts d’anys del sector turístic en general; el turisme de
congressos ens permetrà, o així és com nosaltres ho veim, serà
allargar la temporada turística; tots som conscients que cada
vegada, i enguany ho hem patit més, la temporada és més curta,
hem de cercar diferents activitats que ens permetin allargar-la.
El turisme de congressos i convencions pensam que serà un
d’aquests punts.
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Aquest palau, a més de ser un edifici que pot acollir
congressos de grans dimensions, serà un edifici emblemàtic tant
per a la nostra illa com per a la comunitat autònoma en general.
Parlam d’un edifici que té un gran pressupost i que, a més, serà
un dels més grans d’Espanya. Tots sabem que ciutats
competidores amb la nostra tenen ja grans palaus de congressos,
amb la qual cosa ens volem posar al nivell d’altres ciutats.

Crec que des del Govern i més concretament des de la
Conselleria de Turisme s’ha cregut en aquest tipus de turisme,
així es va reflectir en el Pla de màrqueting, que ja ha explicat el
conseller, i que també vam debatre en aquesta comissió. És un
segment que se li ha de donar gran importància i que pensam
que pot ser dinamitzador de la nostra economia. Això seria un
primer bloc de comentari que volia fer.

En segon lloc, seria tot el relatiu a la finalització d’obra i al
contracte. En aquest sentit, aquest tema, ara que està en mans de
l’ajuntament i de les administracions que formen la societat
Palau de Congressos i la UTE del projecte, esperam que es
resolgui el més aviat possible i per tant que es pugui inaugurar
i amb el mínim retard; evidentment, el retard l’únic que farà
serà provocar pèrdues tant a la societat Palau de Congressos
com a tota l’illa de Mallorca i a la ciutat de Palma, perquè
pensam que un esdeveniment d’aquesta magnitud el que fa és
dinamitzar l’economia del lloc.

Hem de recordar que aquest va ser un projecte que va ser
aprovat la passada legislatura, amb tota una sèrie de
deficiències, com ha explicat el conseller, i que en aquesta
legislatura s’ha mantingut i s’ha dut endavant, perquè tots som
conscients de la seva importància. Esperam i deixam en mans
d’aquesta administració perquè el dugui endavant, confiam que
ho farà millor i que pugui resoldre tota la problemàtica actual.
Sabem que totes les forces polítiques, i així ho han comentat
aquí, hi estan d’acord, el sector compta amb un nou palau de
congressos per poder fer front a la demanda d’aquest sector.

La nostra petició és que tan aviat es resolguin tots aquests
problemes o conflictes ens ho faci saber el més aviat possible.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Crespí. Té la paraula el Sr. Conseller
per respondre a tots els portaveus.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Miquel Nadal i
Buades):

Bé, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Vull en primer lloc
agrair a tots els grups les seves intervencions pel positiu
d’aquestes i si em permeten aniré contestant de les coses més
fàcils a les més difícils.

Bé, primer agrair a la Sra. Crespí el seu suport; la societat
Palau de Congressos la presideix la batlessa de Palma, la Sra.
Calvo, i li puc assegurar que el que presideix les decisions que
es prendran en aquesta societat és sobretot i principalment
l’interès públic.

Vull agrair també la intervenció del Sr. Barceló. Jo, per
ventura, puc tenir els mateixos dubtes que té vostè, quan diu que
la situació actual ens crea dubtes jo no sé si es referia a la
situació actual del Palau de Congressos o a altres situacions
actuals. Crec que el concessionari pot tenir problemes, però jo
no li puc dir quins són i, a més, si els conegués crec que no seria
ni elegant, ni convenient per a una possible i futura negociació
exposar-los aquí públicament. Crec que es poden donar
sinèrgies entre el recinte firal i el Palau de Congressos, però el
que em preocupa és que si abans no hem resolt els accessos a
Palma, hi haurà una concentració en aquesta entrada de Palma,
molt important, amb dues infraestructures molt grosses, que
podrien donar peu que a determinats moments hi hagués
concentracions de persones, de vehicles, sense haver resolt
problemes de transport públic o problemes d’altres tipus de
comunicacions que hauríem de reflexionar.

Compartesc amb vostè els problemes estètics. Miri, jo vaig
patir durant la campanya electoral qualque debat amb el Sr.
Patxi Mangado sobre aquest tema, sobre les qüestions
estètiques, però una vegada que s’ha pres la decisió ara hem de
tirar endavant. I de tots era conegut, i el seu grup o el grup que
vostè presideix n’era ben conscient i ha votat a favor, tant a
l’Ajuntament de Palma com aquí, de l’estètica d’aquesta
situació. I es ver que el fet de colAlocar un palau de congressos
en el lloc que s’ha colAlocat, doncs quan fiques moltes coses en
un espai doncs estan més estretes. I això, l’espai té aquests
problemes, o consumeixes territori o les coses queden més
estretes i aquesta és una decisió.

De totes maneres, dir-li al Sr. Barceló, que compartesc els
seus raonaments i agrair-los les seves aportacions, les quals
consider que són positives.

Al Sr. Flaquer, bé, ja li he dit a la meva primera intervenció,
compartim la importància dels projectes, que vostès varen
impulsar, ja li he dit al Sr. Barceló que vaig patir a la passada
legislatura, en plena campanya, molts debats sobre aquest tema.
Creim, o jo personalment crec, i així s’ha fet i així es va decidir,
que la fórmula de la concessió és una bona fórmula, perquè
permet una gestió privada d’una instalAlació; que la pugui fer,
servint els interessos públics, pugui fer que la gestió privada
pugui fer-la rendible o que tengui un cost menor per a les
administracions.

Que el tema del tercer solar el vàrem resoldre de l’única
manera que es podia resoldre, en aquell moment o suspeníem i
anulAlàvem el contracte de concessió i tornàvem començar, o
començam les obres, que aquesta és la decisió que es va
adoptar, mirant l’interès públic i mirant l’interès del sector, tant
turístic com comercial, que ve reclamant per a la ciutat de
Palma, per a l’illa de Mallorca i per a les Illes Balears un palau
de congressos. Jo li vull recordar que inicialment la UTE estava
formada per Barceló, per Sampol, per Globalia, per Iberostar i
per Acciona, i que tant Sampol com Globalia i Iberostar varen
sortir i ara el 95% el té Barceló i el 5% el té Acciona; que
qualsevol acord que es prengui i que se cerqui només tendrà
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com a objectiu salvaguardar els interessos públics, i que el pla
de ruta que la societat Palau de Congressos, formada per
l’Ajuntament de Palma i el Govern de les Illes Balears, s’ha
plantejat passa en qualsevol cas per no aturar les obres, amb
l’objectiu marcat, amb la concessió, que en el primer trimestre
del 2011 es pugui inaugurar el Palau de Congressos, perquè
pugui començar-se a comercialitzar i que pugui servir per
allargar la temporada per desestacionalitzar. Amb aquest
objectiu intentam arribar a un acord, però que qualsevol acord
passa, primer per, i com a principal objectiu, salvaguardar els
interessos públics; segon, compliment dels terminis
d’inauguració de les obres o no suspensió de les obres, i tercer,
compliment de la legalitat.

Per part de la conselleria, vostè sap que en el Pla de
màrqueting tenim, un dels productes a promocionar és el de
mítings, de congressos, de convencions, i ja començam a fer una
certa promoció, però amb una certa cura, perquè fins que no
puguem garantir que la data d’inauguració serà la que està
prevista, es fa molt difícil promocionar qualque cosa si no pots
saber a quina data podrà estar a disposició de tots els ciutadans,
i que una part important de la promoció l’havia de fer la
concessionària, i en això tenim una certa preocupació perquè no
la fan en aquest moment.

Sr. Melià, el grau d’execució de les obres és el que estava
previst. I em dirà: i quin és el que estava previst? Doncs, la
veritat és que va començar amb molta rapidesa, que es pot veure
que el buc i l’estructura està bàsicament feta; que hi ha
qüestions que no es poden fer fins que no estigui acabada la
modificació puntual a què es va sotmetre la façana marítima per
reconvertir el projecte, l’espai que està fent, i per tant hi ha
coses que han quedat aturades, però bé, que depèn d’aquesta
situació.

L’empresa que fa les obres diu que encara es podria
acomplir l’objectiu de l’execució de les obres i des de Palau de
Congressos pensam estar vigilant, a través de la direcció
d’obres, que s’acompleixin els terminis. De totes maneres, dir-li
que estam negociant; els motius que va argumentar la
concessionària per demanar la resolució del contracte són amb
la nulAlitat, es va dir que la concessió es va fer sobre un bé que
no era propietat de l’administració en aquell moment i que no
es podia fer i per tant l’objecte ...

Però m’han de permetre que no sigui més explícit en les
causes de resolució, perquè si hi ha d’haver un contenciós
administratiu, que ja està anunciat i presentat, que sigui
l’assessoria jurídica de la comunitat autònoma que defensi els
interessos públics de la comunitat autònoma i de l’Ajuntament
de Palma i de la societat Palau de Congressos de la millor
manera possible. El que sí és cert és que tant en el fet que parts
de la UTE es varen separar, hi havia actes explícits d’acceptació
de la situació per part de Barceló i d’Acciona, que són els que
han quedat, i després que, quan es modifica i s’inicia la
modificació, es firma un contracte amb la concessionària que
accepta la nova situació i que nosaltres creim, l’assessoria
jurídica de l’ajuntament i de la comunitat autònoma, que això
reforça la posició de l’administració en aquest cas.

De totes maneres, intentam arribar a un acord que sigui el
més beneficiós possible, un acord sempre presidit per l’interès
públic, i qualsevol recuperació de la concessió implicaria que
l’administració ha de fer front a les obres, i això significaria que
80 o 90 milions d’euros els hauríem de dedicar, la comunitat
autònoma, a fer aquestes obres, i amb la situació del nostre
finançament, la situació econòmica, doncs les coses no estan per
a moltes alegries.

El recurs contenciosoadministratiu s’ha presentat, crec que
s’ha demanat l’expedient administratiu a l’Ajuntament de Palma
i no s’ha solAlicitat cap mesura cautelar. Dir-li que a les reunions
que hem tengut amb la concessionària això va ser un requisit
que li vàrem plantejar, que podíem parlar sempre i quan no hi
hagués aturada de les obres i que, en qualsevol cas, el canvi de
model de gestió implicaria una aportació per part de la
comunitat autònoma d’una quantitat important de doblers que
si ja ens queixam que no tenim els doblers suficients per
competir amb altres comunitats autònomes per fer promoció al
nivell d’altres comunitats autònomes..., la gent diu “és que veig
molts d’anuncis d’Andalusia a la televisió”, és que ja ens
agradaria tenir la meitat del pressupost que té la comunitat
autònoma d’Andalusia per a promoció turística, per poder fer
aquesta promoció turística. Andalusia disposa de 120 milions
d’euros per a promoció turística i la comunitat autònoma de les
Illes Balears, aportant als consells 10 milions d’euros, en
disposa de 22. És clar, amb aquestes quantitats difícilment
podem competir. Si a més hem de dedicar una quantitat superior
al pressupost de la Conselleria de Turisme d’un any, a més en
un any de crisi, a resoldre el tema del Palau de Congressos, això
genera certes dificultats que ens fan ser molt prudents i tenir
molta cura..., determinades solucions que en una altra situació,
idò per ventura es podrien plantejar.

També he de dir que avui, en aquest moment, no hi ha
moltes empreses turístiques que estiguin disposades a subrogar-
se en el paper de..., o a adquirir les accions de la concessionària
per continuar les obres. Per tant, això planteja una situació que
els contractes són per complir-se i que el que interessa és que,
si hi ha un contracte de concessió firmat entre l’administració i
un concessionari, idò que l’administració defensi el compliment
d’aquest contracte. Sense que això vulgui dir que no estiguem
en contacte per intentar cercar altres tipus de solucions.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, volen fer
ús de la paraula els senyors portaveus? Té la paraula el Sr.
Flaquer per un temps de cinc minuts.



164 TURISME / Núm. 14 / 8 d'octubre del 2009 

 

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades  i
senyors diputats, vull agrair al conseller aquestes explicacions.
No entraré en les qüestions d’estètica perquè ja diuen que sobre
gusts no hi ha res escrit i cadascú tendrà la seva opinió
particular sobre aquesta qüestió.

El que sí puc explicar és que és dificultós trobar, o era
dificultós en aquell moment trobar alternatives distintes a les
que en aquell moment vàrem decidir. No va ser una decisió
exclusivament política, hi va haver també criteris tècnics que
varen aconsellar aquesta decisió. Per tant, això ara és un fet que
difícilment té marxa enrere.

És evident que qualsevol decisió que s’hagi de prendre ara
sempre ha d’estar presidida per l’interès públic, això no ho
dubtem;  però també voldria fer esment que l’interès públic,
encara que sigui a mig i a llarg termini és disposar d’aquesta
infraestructura. Per tant, convid al Govern que es facin tots els
esforços possibles perquè aquesta situació es pugui
desembussar. És evident que, en aquests moments, les obres
sembla que no han estat aturades, sembla ser que al
concessionari se li ha exigit, al marge del recurs contenciós
administratiu, que continuï les obres, però crec que ens
enganyaríem si no fóssim conscients que avui tenim un
problema. Tenim un concessionari que no es troba a gust dins
aquesta concessió pels problemes que siguin, sobrevinguts o no
sobrevinguts, i crec que és important que l’administració
prengui consciència d’aquesta situació i que l’administració
prengui consciència que ha de treballar amb les alternatives que
pugui tenir per poder complir aquest objectiu que el conseller
continua marcant en el primer trimestre del 2011. Esperem que
aquest, no compromís, però sí aquest objectiu que ha marcat i
que continua marcant el conseller pugui ser complert. 

Per això -insistim-, en la situació en què ens trobam d’una
certa paràlisi en el projecte, encara que no en les obres, però sí
en el projecte, perquè és evident que hi ha dificultats per poder
continuar-lo per part de la concessionària, sí que demanarem al
Govern i estarem molt pendents en tot cas que es facin les
gestions oportunes per trobar la millor solució sigui la que sigui
per garantir l’important, i l’important vol dir -tornant al
principi- que aquestes illes puguin disposar d’una
infraestructura que és absolutament necessària per a una
destinació turística com la nostra. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Flaquer. Altres intervencions? Per part del
BLOC té la paraula el Sr. Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, vull agrair les explicacions que ha donat el conseller i dir
que compartim amb ell que si l’actual concessionari finalment
no continua les obres i no es troba un nou concessionari, és
evident que l’administració autonòmica en la situació
econòmica que hi ha i que té actualment, difícilment podrà
continuar aquesta infraestructura. Crec que és un fet almanco
avui per avui.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Barceló. No hi ha més intervencions. Té la
paraula el Sr. Conseller en torn de contrarèplica.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Miquel Nadal i
Buades):

Compartia tot el que ha dit el Sr. Barceló fins a aquesta
darrera afirmació. Crec que hem d’intentar que... i tenim la
garantia del compliment d’un contracte, però que el que ha de
presidir qualsevol actuació és primer, salvaguardar l’interès
públic; segon, intentar complir el calendari, i tercer, el
compliment de la legalitat. 

Estic convençut que per part del Govern i de l’Ajuntament
de Palma compartim aquests tres objectius i que això és el que
hem d’intentar i que no ens hem de marcar límits ara en les
declaracions, no fos cosa que després ens els haguem de botar,
aquests límits.

L’ideal seria -segurament i vostè i jo ho compartirem- que
tinguéssim un sistema de finançament que ens permetés poder-
lo fer per part de l’administració i canviar el sistema de gestió,
que segurament estaria més d’acord amb la ideologia dels partits
que vostè representa, no tant la del partit al qual jo pertany, que
són més liberals, i que ja el sistema de concessió ens va bé, però
que avui dia hi ha un tema econòmic important i que això és un
límit que hem d’intentar solucionar de la millor manera
possible.

Al Sr. Flaquer li vull dir que som conscients de les
dificultats, que per això negociam, que farem esforços per
complir els terminis, però que també serem exigents amb el
compliment dels contractes que tothom té signat al seu moment,
que la decisió d’on es va prendre nosaltres no la qüestionam i de
fet, no la vàrem qüestionar, la va prendre en el seu moment un
govern legítim dins les seves legítimes competències, i l’única
cosa que discutim és el fet d’haver adjudicat una concessió en
un dels solars que no era propietat de les administracions
públiques, però compartim l’objectiu i esperam poder fer una
promoció turística també d’aquest producte, del producte de (...)
podent oferir el Palau de Congressos de Palma a l’illa de
Mallorca com un atractiu turístic més per a les Illes Balears i per
aquest objectiu tan difícil de pronunciar, però sobretot tan difícil
de complir o de dur a la realitat que és la desestacionalització.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

I no havent-hi més assumptes a tractar no ens queda més que
agrair la presència del conseller i dels seus acompanyants.

Aixecam la sessió.
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