
 

DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ DE TURISME

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DL. PM. 352-1992 Fq.Con.núm. 33/27 VIII legislatura Any 011 Núm. 6

 

Presidència
de l'Honorable Sr. Josep Torres i Cardona

Sessió celebrada dia 3 de novembre del 2011 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

PROPOSICIONS NO DE LLEI:

1) RGE núm. 3736/11, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a consorci del Pati de Sa Lluna. xx

2) RGE núm. 3788/11, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions urgents a Cala Agulla. xx

3) RGE núm. 3789/11, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a suport a les inversions provinents de la iniciativa privada.
xx



54 TURISME / Núm. 6 / 3 de novembre del 2011 

 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Nel Martí per Joana Lluïsa Mascaró, almanco en aquesta
proposició no de llei.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

María José Bauzá por Óscar Fidalgo.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui relatiu a les
proposicions no de llei RGE núm. 3736/11, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a consorci del Pati de Sa Lluna;
RGE núm. 3788/11, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa a actuacions urgents a Cala Agulla; i RGE núm.
3789/11, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
suport a les inversions provinents de la iniciativa privada. 

1) Proposició no de llei RGE núm. 3736/11, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a consorci del
Pati de Sa Lluna.

Per defensar la Proposició no de llei RGE núm. 3736/11, per
part del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Barceló, per un temps de deu minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Molt bon dia, senyores diputades, senyors diputats.
Fonamentalment aquesta proposta va lligada a aclarir i, per tant,
a garantir l’existència d’un consorci, el consorci del Pati de Sa
Lluna d’Alaior, de Menorca. Bàsicament aquesta proposta es
presenta en un moment en què el Govern planteja, i repetim,
dins tota la lògica del món, la reducció del sector públic amb la
finalitat d’estalviar recursos econòmics i racionalitzar tot
l’entramat del sector públic. A partir d’aquí, res a dir. Però,
quan s’avança en l’especificació de quines són les empreses que
es refonen o se suprimeixen vàrem constatar que respecte
d’aquest consorci del Pati de Sa Lluna el Govern proposava
d’una manera clara i específica que era necessària la seva
supressió en ares de l’estalvi econòmic. 

Voldria assenyalar aquí que el Govern plantegés aquesta
reconsideració, que reconsiderés la supressió del consorci del
Pati de Sa Lluna. Primer, perquè no suposa cap cost econòmic,
cap ni un; i, en tot cas, si el fet d’haver de fer alguna reunió a
Menorca suposés algun cost econòmic evidentment fins i tot
aquest àmbit es podria resoldre de manera perfecta o bé fent les
reunions aquí, tenim en el Parlament els representants, els
màxims representants de l’Ajuntament d’Alaior, del Consell
Insular de Menorca, el Govern; per tant es poden aprofitar els
desplaçaments que per raons parlamentàries es fan aquí a
Menorca, però és clau el fet d’avalar els continguts d’aquest
consorci. És a dir, que costos econòmics no n’hi ha, es poden
suprimir absolutament tots i, fins i tot, el Govern pot delegar la
seva representació a qualsevol entitat pública de Menorca, per
tant, cap cost ni un. 

Per què defensam la continuïtat del consorci? Per dues
qüestions, perquè el Pati de Sa Lluna és un projecte que neix des
d’una clara voluntat del poble d’Alaior, i aquest centre suposarà
a partir de la seva rehabilitació un motor de desenvolupament
local importantíssim. I, per tant, en aquest sentit de ser motor de
desenvolupament local, aquest projecte és clau que neixi i
s’estructuri a partir de tota la participació i el lideratge de
l’Ajuntament d’Alaior. La colAlaboració del Consell de Menorca
també hi ajuda perquè suposa un element de patrimoni cultural
amb una gran quantitat de trobades arqueològiques que,
evidentment, des de l’àmbit competencial del Consell Insular de
Menorca posen precisament en valor totes aquestes grans
trobades.

Per tant, el consorci aquest només té dos objectius, fer el
seguiment de les obres i per tant adequar totes les trobades que
es fan des de la participació de totes les institucions de Menorca
per com es posen precisament en valor aquestes trobades i a
partir que aquesta obra s’acabi, la gestió d’aquest recinte,
d’aquest gran equipament es pugui fer amb la participació de
l’Ajuntament d’Alaior, del poble d’Alaior i del Consell Insular
de Menorca. 

Per tant, és un àmbit i és una aposta no només de present
sinó de futur i de participació del poble en la gestió pública. Per
tant -repetim-, des d’aquest sentit de garantir la participació
d’Alaior en tot el desenvolupament de l’obra i les trobades que
es fan sobretot també a l’endemà de l’acabament, com es
gestiona i amb quins continguts es gestiona aquest gran centre
que veritablement serà molt important per al poble d’Alaior. Per
participar, per garantir que veritablement creim amb els
ajuntaments, creim que és important mantenir aquest consorci.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds i Més per Menorca té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Martí, per un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats. Abans de res, avançar la nostra posició que és, sense
cap dubte, de suport, de total adhesió a la proposta que presenta
la diputada Barceló. Crec que aquesta proposta només es pot
entendre, només té sentit dins un context que són efectivament
les declaracions i la posició del Govern de les Illes Balears en
el sentit de voler eliminar consorcis i altres figures similars per
tal de reduir costos. Unes declaracions i una posició que fa
sense concrecions, sense arguments ben definits ni criteris de
fons, el que suposa, sense cap dubte, una posició que genera
dubtes, que genera malestar, que genera alarmisme i que sense
cap dubte són innecessàries i absolutament irresponsables. 
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Aquest és el cas del consorci del Pati de Sa Lluna a Alaior
en el qual estan integrats el Govern de les Illes, el consell
insular i l’Ajuntament d’Alaior. Es tracta d’un projecte que
suposa una inversió de 5,2 milions d’euros, tots ells a través del
Govern de les Illes Balears; 2,2 que provenen del conveni amb
Turespaña, 1 milió de fons FEDER i 2 milions directament de
la conselleria i també un immoble que va comprar el Govern de
les Illes Balears el 2005. 

Tot i que els recursos, per tant, els aporta el Govern de les
Illes, la participació de les altres administracions permet tenir
veu en els treballs de restauració de l’edifici i el projecte
museístic posterior. Un fet absolutament raonable i lògic si
tenim en compte que el consell insular és l’administració
competent en patrimoni històric i l’ajuntament, a més d’aportar
el convent de Sant Diego, serà l’encarregat de gestionar en un
futur també aquest nou equipament cultural. 

En canvi, aquest consorci, com es deia també abans, no
suposa cap cost, ni de personal, ni de càrrecs ni d’administració,
no suposa cap cost afegit que no sigui el que es deriva del seu
objectiu, de les obres de restauració i de convertir aquest Pati de
Sa Lluna en un nou equipament cultural. El cost intern, podríem
dir, del consorci del Pati de Sa Lluna és zero i els beneficis dels
treballs integrat són molts. A més, crec que val la pena dir que
el treball conjunt entre les tres administracions ja té antecedents,
fins i tot, anteriors a aquest conveni, en l’execució d’accions
puntuals al Pati de Sa Lluna o també en la redacció del pla
director. 

Per tant, qualsevol de les accions duites a terme jo crec que
posen de manifest que la colAlaboració conjunta de les tres
administracions, expressades a través d’aquest conveni,
expressades a través d’aquest consorci, han donat i donen bons
resultats quan, és evident, que l’objectiu és purament d’eficàcia
i d’eficiència assolir un objectiu que és fer del Pati de Sa Lluna
un centre històric i cultural que dinamitzi la població d’Alaior
i també la vida cultural d’Alaior i de Menorca.

És per tot açò que no tenim cap dubte que aquest consorci fa
bona feina, és necessari i, sense cap dubte, el que fa és donar
eficàcia a la tasca i a l’objectiu que tenia, que té encomanat. Per
tot açò donarem suport a aquesta proposta i esperam que també
la resta de partits li donin suport perquè per a Menorca i per a
Alaior creim, sense cap dubte, és necessària.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari Popular
té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Llufriu i Esteva, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. LLUFRIU I ESTEVA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Aquest
consorci va ser creat i publicat per l’acord del Consell de
Govern en el BOIB de 27 de gener de 2009, posteriorment, en
el BOIB de 18 de novembre de 2010, es modificà i es publicà el
conveni de creació del consorci entre l’Ajuntament d’Alaior i el
Consell Insular de Menorca, tot i que en aquells moments

l’INESTUR com a tal havia desaparegut per passar a integrar-se
dins l’ATB. 

El motiu de la creació ve d’abans de la legislatura 2003-
2007 quan amb el 50% del fons FEDER s’adquireix el Pati de
Sa Lluna en el municipi d’Alaior, sent, sembla ser, un
compromís de l’anterior legislatura amb càrrec al fons de
l’ecotaxa. Una vegada adquirit per part de l’INESTUR, per un
cost aproximat d’1 milió d’euros, es demana a la Conselleria de
Turisme per procedir a fer la rehabilitació ja que es trobava en
una mala situació arquitectònica, diríem que molt dolenta.  

Al començament de 2007 se signà un conveni entre
l’IINESTUR, l’Ajuntament d’Alaior i el Consell de Menorca
per tal de redactar un pla director de l’espai on també, en aquells
moments, s’incloïa l’església de Sant Diego, que antigament
formava part del convent i actualment és un espai de
l’ajuntament. Dins el mateix any, arran del pla director per
poder dur endavant la rehabilitació de l’espai, se cerca
aconseguir finançament per un cost aproximat de 6 milions
d’euros. En primer lloc, s’intenta aconseguir finançament per 3
milions d’euros de l’espai econòmic europeu, però finalment
açò no és possible. Aleshores el batle cerca finançament via
inversions estatutàries, del qual assoleixen 2.300.000 euros i, a
més, amb el compromís per un altre milió d’euros del fons
FEDER, mentre que la resta de l’import seria assumit per
l’INESTUR, posteriorment ATB.

El consorci es creà perquè era una obligació que establia
l’espai econòmic europeu atesa la necessitat de tenir un ens que
gestionés quan l’espai estigués en funcionament. Per açò, i no
per cap altra motiu, es creà el consorci i tot i no ser estrictament
necessari quan va perdre la subvenció es va continuar mantenint
aquest consorci. 

Entre l’acord de creació, el mes de gener de 2009, i la seva
modificació, publicada en el mes de novembre de 2010, tan sols
se celebra la sessió constitutiva de la junta rectora, el mes
d’abril de 2009, i entre altres acords en el punt sisè de
l’esborrany de l’acta, que ni tan sols és acta ni està firmada,
s’autoritza l’INESTUR perquè sigui l’administració que elabori
el pressupost del consorci així com les gestions per obtenir el
nombre del NIF. 

És ben curiós que vostè, Sra. Barceló, ens digui que no té
cap cost econòmic el manteniment del consorci i pel contrari
autoritzi fer les gestions oportunes per tal de dur-lo a terme quan
sap tan bé com jo que cal aprovar un pressupost i una liquidació,
d’entre altres tràmits legalment establerts i, per tant, sí que té un
cost econòmic.

D’altra banda, ens crida l’atenció, i en contestació al síndic
major, la secretaria general de la Conselleria de Turisme i
Treball que vostè, Sra. Barceló, presidia literalment diu: “aquest
consorci, a pesar de la signatura del conveni de colAlaboració i
la reunió de la sessió constitutiva, en data 29 d’abril de 2010,
està encara en tràmit de constitució, -no ho dèiem nosaltres, ho
deien vostès- s’ha de tenir en compte -afegeixen- que és
voluntat política que el consorci s’encarregui de la gestió del
Pati de Sa Lluna un cop les obres de rehabilitació estiguin
finalitzades, obres que han estat finançades per l’INESTUR,
actualment ATB, i que ja han estat licitades i adjudicades. Per
tant, fins que aquestes no finalitzin el consorci roman inactiu
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des del punt de vista economicoadministratiu”. Això ho deien
en un escrit amb data Palma, 14 d’abril de 2011.

Ara bé, tot i que l’actual idea de l’oficina de control
pressupostari de la CAIB és la d’integrar tots els consorcis
d’infraestructures en un sol amb la representació corresponent,
directament o indirectament, de tots els actuals ens,
administracions consorciades, per tal de racionalitzar i gestionar
els recursos econòmics no deixa de ser en l’actualitat el consorci
un fòrum de debat i seguiment de les obres de rehabilitació i és
voluntat de la Conselleria de Turisme que açò continuï així.

Per tant, tot i que el Reglament no permet fer cap esmena in
voce els podem dir que el Govern està d’acord a crear una
comissió de seguiment de les obres de manera que hi estiguin
representants el Govern balear, el Consell Insular de Menorca
i l’Ajuntament d’Alaior garantint així la participació tant
municipal com la del consell insular. Queda clar, vull remarcar,
que per a vostès el consorci com a tal encara no està constituït
i, per tant, no existeix com a tal. 

Amb tot el que els hem dit evidentment no podem estar
d’acord amb la seva proposta en els termes en què vostès la fan,
però sí que hem de deixar molt, molt clar que hi ha la voluntat
de continuar garantint, per part del Govern i de totes les
administracions que hi són, la participació en el procés de
rehabilitació del Pati de Sa Lluna.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Té l’ús de la paraula, per
contradiccions i per un temps de cinc minuts, la Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies. No, no li acceptarem l’esmena, només
faltaria, bàsicament, primera qüestió, per què? Perquè clar que
estan garantides les obres, les obres estan garantides perquè
estan adjudicades, es desenvolupen i a partir d’aquí no hi ha cap
més problema. El seguiment, evidentment, creiem que és
fonamental que es faci des de la participació. Per què? Perquè
vostè sap perfectament, i si no ho hauria de saber, que han
aparegut diferents elements no prevists, com dos aljubs
immensos, que és fonamental decidir quin ús s’ha de fer
després. Per tant, en aquest sentit és fonamental que es
mantengui la presa de decisions d’una manera compartida i, per
tant, des d’aquest organisme que és el consorci.

Evidentment, com que les obres les paga íntegrament el
Govern de les Illes Balears, quin és el seu objectiu i la funció
del consorci? La gestió l’endemà, la gestió l’endemà, i que en
aquesta gestió hi participin en ple dret el consell i l’ajuntament
perquè el que nosaltres ens vàrem trobar que fins i tot el Govern
de les Illes Balears quan va fer el primer pla d’usos, en temps de
Govern del Partit Popular, un gran espai, el millor de tots, se’l
reservava el Govern. El Govern, per què necessita espais dins el
Pati de Sa Lluna per gestionar directament i fer una delegació
de Turisme dins el Pati de Sa Lluna? Evidentment ho vàrem
suprimir, açò. 

Des d’aquest acord es va posar tota la disponibilitat de tots
els usos en aquest acord conjunt, i per garantir aquestes coses
creim que és fonamental la gestió conjunta. Quin sentit té que
plantegi la gestió i el pla d’usos de gestió d’aquest edifici des
d’un organisme del Govern que ha de dur el desenvolupament
de les infraestructures? Ja em diran! Açò és el  compromís amb
els municipis que ens diuen? La primera cosa que era màxim
compromís amb els municipis, ports, vàrem haver de córrer per
modificar per entrar els dos ajuntaments. Ara, aquí, torna a
sortir l’embolic que tornen a deixar l’ajuntament fora.

Creim que és fonamental, per a la gestió del Pati de Sa
Lluna, que l’ajuntament hi participi i perquè hi pugui participar
en ple dret hi ha d’haver un organisme, un consorci que ho
avali. Per tant, aquesta feina de gestió no es pot incorporar dins
una empresa d’infraestructures, són dues coses diferents. 

I repetesc, no té cap cost econòmic, cap cost econòmic. És
participació, és voluntat d’estar al costat dels ajuntaments, és
escoltar i participar al poble d’Alaior a través dels seus
representants. Açò és el que demanam, segons el nivell de
participació en la gestió de l’ajuntament aquest edifici serà
motor de desenvolupament o no.

Per tant -repetim-, demanam que es mantengui aquest
consorci perquè Alaior participi en la gestió i hi participi tant
que totes les modificacions que en aquests moments es
discuteixen amb el desenvolupament de l’obra Alaior hi sigui
present, i el Govern sàpiga que pretén colAlocar Alaior dins
aquest àmbit. Per tant, compartir, compartir. Què és açò del
Govern des d’una empresa pública d’infraestructures gestionarà
el Pati de Sa Lluna? Sap què li dic? Que a la pròxima proposta
veritablement es comprometin a la cessió sencera del Pati de Sa
Lluna a l’Ajuntament d’Alaior. Perquè, què és açò que el
Govern ho ha de fer ell? Repetesc, bàsicament dins aquesta
conselleria de Turisme molt poc respecte als ajuntaments, per
moltes comissions que creem, molt poc, perquè allà on
vertaderament hi ha contingut el suprimeixen, allà on hi ha
contingut. Per tant ens agradaria que ho replantegessin i
mantinguessin aquest consorci, repetim, per a la participació
fonamentalment del poble d’Alaior i de Menorca.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Passam a la votació de la Proposició
no de llei RGE núm. 3736/11.

Vots a favor?
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LA SRA. LLUFRIU I ESTEVA:

Un momentet, un moment, per a aclariment. Nosaltres fèiem
una esmena en què queda clarament que es crea la comissió de
seguiment, però no estem d’acord a mantenir el consorci en els
termes en què ho ha estat fins ara.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

A veure, a nosaltres el que ens interessa és que
fonamentalment..., jo amb la comissió de seguiment per a les
obres no tenc cap problema; el problema, que dóna garantia
aquest consorci, és que la gestió es farà d’una manera
compartida Govern, consell i ajuntament. Si açò es manté, si
aquest consorci es manté per a la gestió, cap problema,
seriosament, cap problema. Que les obres es facin per a
seguiment, però que el consorci es mantengui per a gestió,
evidentment no tenim cap problema, ni un. El que no pot ser és
que no garantim que Alaior i el consell participin en la gestió
del consorci, en la gestió del pati.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada, jo proposaria que es prenguessin un minut per
parlar a veure si es poden posar d’acord i fan alguna cosa
conjunta.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, senyores diputades. S’ha arribat a algun acord o
passam a votació?

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Mantenim la proposta.

EL SR. PRESIDENT:

Aleshores passam a la votació de la Proposició no de llei
RGE núm. 3736/11.

Vots a favor?

Vots en contra?

En conseqüència, queda rebutjada, per 5 vots a favor i 9 vots
en contra, la Proposició no de llei RGE núm. 3736/11, relativa
al consorci del Pati de sa Lluna.

2) Proposició no de llei RGE núm. 3788/11, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions
urgents a Cala Agulla.

A continuació passam al debat de la segona proposició no de
llei, la RGE núm. 3788/11, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a actuacions urgents a Cala Agulla. Per a la
defensa d’aquesta proposició no de llei té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Lourdes Bosch per un temps de deu minuts.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Gràcies, Sr. President. Durante los temporales de mar y
lluvia, en la zona norte de la isla se produjo una fuerte erosión
de las playas, resultando particularmente afectada la playa de
Cala Agulla debido a la desaparición de gran volumen de arena.
Este hecho modificó completamente el perfil de la playa, dando
como resultado prácticamente su desaparición. En una
comunidad como la nuestra, donde el principal motor
económico es el turismo, no nos podemos permitir la pérdida
sistemática de ninguna de nuestras playas, y Cala Agulla
arrastra este problema desde hace años. 

Si bien ésta no es estrictamente una playa urbana, sí se
encuentra muy próxima al núcleo de Capdepera, con alta
densidad de población, y está sometida por tanto a una gran
demanda de intensidad de uso, especialmente en temporada
estival. Por ello su deterioro conlleva graves perjuicios no sólo
a los vecinos, sino también a los comerciantes y hoteleros de la
zona, que llevan reivindicando una solución definitiva desde
hace años. Y es que desde su grave erosión se han redactado
diversos proyectos sin que ninguno en su momento completase
la preceptiva tramitación ambiental: un proyecto de
recuperación y estabilización de la playa promovido por el
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino en
diciembre de 2008, y otro promovido por el Institut
d’Estratègia Turística en abril-mayo del 2010. Sin embargo
ninguno de estos dos proyectos vio la luz durante el gobierno
del pacto. La verdad es que lamentamos que a lo largo de toda
una legislatura el ejecutivo anterior no fuera capaz más que de
tramitar un mero parche en lugar de atender las demandas
reiteradas del municipio, partidario de una solución definitiva
basada en la aportación de una cantidad de arena que no bajaría
de los 80.000 metros cúbicos. Sin embargo ninguno de los
anteriores proyectos citados barajados por el pacto de progreso
habían previsto un volumen mayor de los 40.000 metros
cúbicos. 

Ha tenido que ser el Gobierno del Partido Popular, con el
conseller Carlos Delgado al frente de Turismo, quien haya
desbloqueado el proyecto de aportación de 2.000 metros cúbicos
de arena que fueron esparcidos por dos zonas rocosas para su
restitución que, como recordarán, se llevó a cabo el pasado
septiembre. Miren si supuso un hito que se desplazaron hasta el
lugar para seguir las primeras maniobras de regeneración el
alcalde y el presidente de la asociación hotelera Calas de
Capdepera, y se mostraron sumamente satisfechos. Era una
reclamación histórica de los vecinos del municipio. 

Sin embargo tenemos que ser conscientes de que esta
regeneración sólo es una primera intervención, y que el objetivo
del Partido Popular es la regeneración integral de la playa. No
queremos el pan para hoy y hambre para mañana que proponía
el pacto de progreso. Miren, supongo que ahora en su
intervención nos dirán que el aporte de 2.000 metros cúbicos de
arena ha sido gracias a ustedes, y que gracias a ustedes existe
todo lo bueno y que todo lo malo es culpa del Partido Popular
y del Sr. Matas, porque ése es su discurso simplista y facilón. La
verdad es que ustedes tramitaron este proyecto, pero también es
verdad que ha sido el Partido Popular el que lo ha desencallado,
y que ha sido el Partido Popular el que lo ha llevado a cabo, y
que además esta solución no es definitiva, constituye un arreglo
temporal para las carencias que mantiene la playa desde hace
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años, ya que los mencionados 2.000 metros cúbicos sólo sirven
en principio para mantener en relativas condiciones la playa
durante una temporada, pero sigue siendo imprescindible, de
acuerdo con las necesidades y demandas del municipio, una
solución definitiva.

En el Partido Popular nos preguntamos por qué no fueron
más ambiciosos, por qué no fueron más responsables. ¿A qué
dedicaron su tiempo cuatro años?; ¡una legislatura entera
mareando la perdiz para intentar conseguir un proyecto parche!
Pero, a ver, ¿ustedes apuestan o no apuestan por el turismo?
¿Ustedes son conscientes que en esta época de crisis todas las
mejoras que hagamos en nuestras playas son pocas para
conseguir atraer el máximo número de turistas? ¿Ustedes no
saben que es mejor gastarse más dinero y conseguir una
solución a largo plazo que estar continuamente remendando?
¿Nunca se les ocurrió pensar a lo grande?, ¿atender las
necesidades de los definitivos comerciantes y hoteleros de la
manera definitiva? ¿Pero por qué?, ¿por qué estos planes de
andar por casa?

El Partido Popular sí apuesta por el turismo, sí apuesta por
una solución que dé estabilidad. Ahora que hemos conseguido
una relativa recuperación de Cala Agulla queremos más,
queremos lo mejor para el municipio, y quisiéramos que tanto
el PSOE como PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca
nos demostraran ese apoyo al turismo votando a favor de
nuestra propuesta de instar a la Demarcación de Costas a
recuperar de manera urgente el proyecto de regeneración
integral de la playa de Cala Agulla, con aportación de arena de
yacimientos existentes en la zona, para poder garantizar, en el
plazo de tiempo más breve posible, una playa en óptimas
condiciones para todos los usuarios.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. S’ha presentat una esmena, amb
RGE núm. 4319/11, per part del Grup Parlamentari Socialista.
Per a la defensa d’aquesta esmena té la paraula l’Hble. Sra.
Oliver per un temps de deu minuts.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, Sr. President. També tenim avui un tema, com ahir
horabaixa a la comissió de Medi Ambient i de Territori, del
tren; aquest també és recurrent. Ho veim, hi ha hagut preguntes
orals en ple l’anterior legislatura, hi ha hagut una proposta de
resolució aprovada per unanimitat també l’any 2009 sobre
aquest tema, hi ha hagut proposicions no de llei en el Congrés
dels Diputats presentades per Esquerra Republicana de
Catalunya que es varen veure el març d’enguany, de 2011...
Vull dir que hi ha tot un seguit de debats, de manifestacions
sobre aquest tema, la qual cosa indica al meu entendre que no
hi ha dubte que ens preocupa i també que no està solucionat.

Ni si va ser l’anterior, o abans, i els problemes d’aquesta
cala, com d’altres que té el litoral de les Illes Balears, jo no
entraré en la qüestió. Jo crec que hem de veure quina és la
situació i com està. Em pareix molt bé que la portaveu del Partit
Popular hagi admès que ara mateix han posat un pegat, aquesta
intervenció del Sr. Delgado va ser anar allà i posar un pegat, ho
ha fet ja quan havia acabat la temporada turística, que ha estat
magnífica, una temporada magnífica, abans de la regeneració
aquesta pegat, per dir-ho de qualque manera; afortunadament
Cala Agulla, aquesta zona, ha tengut una bona temporada
turística. Això no vol dir que no sigui un tema que ens preocupa
i que volem abordar.

A mi m’agradaria simplificar una mica agafant totes
aquestes intervencions que vos he dit i els informes del ministeri
sobre aquesta qüestió. Llavors aquí hi ha un projecte fet i
aprovat pel ministeri que consisteix a treure arena del jaciment
que hi ha entre Estellencs i Banyalbufar, que es pot executar
perquè té tot..., o es podia executar perquè tenia tots els
informes, encara ara els té, i tenia dotació pressupostària; devia
ser això devers l’any 2008 o 2009, amb totes les especificacions
mediambientals exigides. Aquest projecte, però, va ser rebutjat
per tots els grups d’aquesta cambra amb una votació d’una
proposta de resolució, exactament el mes de setembre de l’any
2009. Llavors tenim un projecte que ho compleix tot, però no
volem que es dugui a terme. D’acord. 

Pareix que hi ha un segon projecte, fet pel Govern de les
Illes Balears, la conselleria competent en aquell moment, en què
l’arena s’extrauria de la zona mateixa de Cala Agulla, una zona
propera a la platja, i amb aquest projecte s’extraurien uns
40.000 metres cúbics d’arena. Ara bé, la Direcció General del
Mar del Ministeri de Medi Ambient, Rural i Marí no executa
aquest projecte perquè segons aquesta direcció general del
ministeri no compleix les exigències mediambientals, ja que
treu l’arena d’una reserva marina, la de Llevant, cosa que aquest
projecte fa que sigui d’impossible execució. Però és que, a més,
segons diu el mateix ministeri, no ho dic jo, no és un projecte en
el sentit que està en condicions, si fos amb tots els tràmits
mediambientals passats, de ser licitat; és més bé un estudi, una
idea sense detallar. A més proposa extreure l’arena del perfil
actiu de la platja, la qual cosa faria que la platja es descalçàs. A
més es proposa treure d’una zona LIC, que a més ja havia dit
que és una reserva marina. Llavors el ministeri informa
desfavorablement aquest projecte perquè no compleix la
normativa mediambiental, i s’envia aquesta idea una altra
vegada cap a la Conselleria de Medi Ambient amb totes
aquestes deficiències perquè si es poden aconseguir corregir
seria un projecte a tenir en compte.

Bé, això encara està pendent i no s’ha fet. Llavors, ara tenim
un projecte executable que no es vol dur a terme perquè tothom
s’ha manifestat en el sentit que no es vol dur a terme, i en tenim
un altre, que no és un projecte, que sembla ser que podria anar
bé.

Jo, no ho sé, crec que allò important..., aquest és l’estat, al
final, aquest és l’estat de la qüestió, i la darrera actuació que es
va fer ara va ser sortir una mica al pas, que jo entenc que per
ventura era necessari i que es va fer i molt bé que es fes, però jo
crec que s’ha d’abordar aquesta situació d’una vegada. Jo no
tenc cap problema a continuar-ne parlant, però aquesta
reiteració sobre aquest tema denota evidentment que hi ha un



TURISME / Núm. 6 / 3 de novembre del 2011 59

 

problema i que no es resol. La meva opinió, l’opinió del nostre
grup és que és imprescindible cercar un jaciment d’arena apte
per a l’extracció que no sigui el de Banyalbufar ni el de la
reserva marina de Llevant, ni LIC, que és LIC, ja que tant un
com un altre, per motius diferents, són d’impossible execució;
aquests dos els deixam fora. El que no pot fer, però, aquest
parlament, pensam, és instar que les administracions facin
actuacions sense tenir els requisits mediambientals per dur-les
a terme. Jo crec que això no es pot fer ni el nostre grup ho vol
fer. Per això la situació a què hem arribat és que no es pot
extreure arena ni d’un lloc ni de l’altre.

És vital, al nostre entendre, trobar una solució que sigui
legal i que sigui possible treure l’arena de la zona de Cala
Agulla, perquè la decisió de no treure arena d’Estellencs és
totalment lícita i respectable, i la respectam, però no és lícit
treure-la d’una reserva marina ni d’un LIC, ni descalçar la
platja. Llavors cerquem una altra solució que sigui legal. Tot
apunta, a més, que aquesta situació, ara mateix, d’aquesta
pèrdua d’arena serà cada vegada més freqüent, perquè la
dinàmica del litoral i la qüestió del canvi climàtic fan que
aquesta situació es vagi repetint, i ens hi trobarem més vegades
en el litoral balear. Per això també seria bo, ja que hi som i que
en parlam, i que jo crec que no tenc cap dubte que tots els grups
volem arribar a una situació de regeneració integral, tant el grup
proposant, el Grup Popular, com m’imagín que el del PSM, com
el nostre mateix, arribar a una solució per a aquesta platja el més
aviat possible, clarament, i a més ja, si podem, pensar com ho
hem de fer quan ens hi tornem trobar, perquè és evident que ens
hi tornarem a trobar. Per això és imprescindible per a la nostra
indústria turística agafar aquesta situació i intentar ser capaços,
perquè veim que no és una solució fàcil, no és arribar, agafar
arena, tirar-la i anar-nos-en, no és així, és una solució
complicada tècnicament; llavors fa falta pensar-ho i fer-ho, i
que allò de Cala Agulla no es torni a repetir.

Per això la idea ha estat de proposar aquesta esmena de
substitució en el sentit d’instar el ministeri competent a dur a
terme la regeneració integral de Cala Agulla sense extreure
arena ni de Banyalbufar ni de la reserva marina, perquè estam
segurs que a prop d’aquesta zona podem trobar arena que
compleixi les especificacions mediambientals i que també sigui
d’una textura que no perjudiqui el fons marí, que no perjudiqui
les praderies de posidònia, que no perjudiqui res. Estam
convençuts, perquè tècnicament així sembla ser, que és possible
trobar-ho. Llavors jo intentaria deixar aquests dos projectes que
per distintes qüestions no han anat bé, i anem a cercar-ne un
que, ja deim, segur que hi és, perquè puguem deixar en aquest
cas l’arena a la platja de Cala Agulla en condicions, jo intentaria
per al 2012.

I també la segona part de la nostra proposta és intentar -per
ventura es podria fer d’una altra manera, però bé- intentar ja
trobar una solució global que agafi totes les administracions,
tant l’autonòmica, com la local, com l’estatal, perquè aquesta
qüestió es pugui gestionar millor entre tots i no es torni a repetir
la qüestió de Cala Agulla.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel torn de fixació de posició, per
part del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Mascaró per un
temps de deu minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. El nostre grup també hi volia
presentar una esmena, però amb aquestes coses tan modernes
ens va quedar dins l’ordinador i no va arribar a bon port perquè
ens hi posassin el número de registre d’entrada, però l’he
entregada avui als dos grups i després en deixaré una còpia a la
Mesa.

Crec que aquest és un tema que ens preocupa; ens preocupa
als que estam interessats en el fet que el turisme vagi bé, però
també que el medi ambient compleixi i estigui protegit, perquè
les platges d’arena en si no són estàtiques, tota la vida ho hem
vist: hi ha temporades que hi ha uns arenals fantàstics i després,
o bé perquè hi ha un temporal o bé perquè hi ha uns corrents,
l’arena desapareix i està dos o tres anys amb roques i llavors
torna. Això és un procés natural que passa a totes les platges,
especialment a les platges que són més obertes, però també és
cert que a això, en una zona en què no es viu del turisme ningú
no hi posa cap impediment, ningú no posa cap problema que
això sigui així, però en una zona turística el que volem tots i
especialment els negocis del sector és que la platja estigui en els
condicions que més agraden als usuaris, que sol ser amb arena.

Per això el suport al turisme ha d’anar també encaminada a
la protecció ambiental necessària i pertinent, però, a vegades,
per poder arreglar una cosa no n’hem d’espenyar d’altres i hi ha
hagut diferents propostes, ja s’han comentat aquí, de treure
arena, algunes que descalçaven la mateixa Cala Agulla, per tant
la feien encara més vulnerable a possibles temporals i altres a
treure-la d’altres llocs que no havien agradat.

Sí que s’ha fet enguany..., hi ha hagut aquesta regeneració
enguany, la platja de fet no  havia desaparegut del tot i és una
platja que agrada molt perquè, em comentaven ahir des de
Capdepera que la darrera enquesta dels usuaris és que a un 94%
els ha agradat molt la platja, per tant, el que no hi hagi un excés
d’arena tampoc no és massa impediment per a la majoria dels
usuaris. Tot i així, amb aquesta darrera regeneració, s’ha notat
també un procés de regeneració natural, que sol passar, per tant,
hi ha un petit canvi de tendència.

Nosaltres proposam aquestes esmenes, la primera és
perquè... si és necessari regenerar perquè si hi ha un procés
natural i no és necessari destinar-hi arena d’altres bandes i molt
manco recursos en un moment en què els recursos són limitats,
si no fos necessari, no s’ha de fer, però en cas que sigui
necessari pensam que s’hauria de fer amb l’arena que hi ha a la
mateixa zona que en aquests moments tapa una praderia de
posidònia, per tant, si s’hagués de treure aquesta arena, encara
ajudaríem també a regenerar la posidònia de devora Cala
Agulla.
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De totes maneres, aquestes regeneracions artificials mai no
són suficients -i això ho hem vist a moltes bandes- si no van
acompanyades d’una altra tasca que és fer que es consolidi el
procés dunar, regenerar el sistema dunar és una altra manera de
mantenir arena i això es fa... bé, els tècnics saben com es fa amb
senyalitzacions, hi posen coses per retenir l’arena que hi càpiga.

Per tant, proposam dues coses: la primera que si és necessari
regenerar sigui amb l’arena que hi ha a la mateixa badia de Cala
Agulla que tapa la praderia de posidònia i la segona, creim que
tant si s’ha de regenerar com si no, és important que es duguin
a terme aquestes mesures de protecció i regeneració del sistema
dunar que ja havia aconsellat la Comissió Balear de Medi
Ambient quan s’hi varen dur els projectes... els tècnics de la
Comissió Balear de Medi Ambient varen considerar que això
també era important. Per tant, són dues coses que poden anar
juntes o una sí i l’altra, no. Creim que així deixaríem que la
platja...,  si es regenerés naturalment, millor i si no, amb la
regeneració també hi ha d’haver aquestes mesures de protecció
del sistema dunar.

Això era tot, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Procedeix ara la suspensió de la
sessió per un temps de deu minuts, per la qual cosa demanaria
al grup proposant si volen la suspensió de la sessió o si podem
continuar. Podem continuar.

Té la paraula el proposant per un temps de cinc minuts per
fixar posicions.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Gracias, Sr. Presidente. En primer lugar, estamos
sorprendidos por la enmienda que propone el Partido Socialista,
nos gustaría aclarar que el Partido Popular cree que el trabajo de
los políticos tiene que ser serio i riguroso. Estamos aquí para
trabajar y no para hacer el paseíllo del teatro. Lo que no
queremos hacer es acordar lo ya acordado. 

El primer punto de la enmienda del Partido Socialista dice
que “no se podrá extraer arena ni de la zona de Banyalbufar,
Estellencs ni de la reserva marina”, ¿no?, no se va a hacer
porque no se puede hacer y por lo tanto no nos parece serio que
un partido socialista nos proponga acordar que no hagamos lo
que está prohibido que se haga. Es tan evidente que no
queremos quebrantar la ley que no hace falta hacer este acuerdo.
En la reserva marina, por no poder no se puede ni pescar,
imáginense sacar arena de allí, mucho menos. 

Respecto a la zona de Banyalbufar, Estellencs, hable con
Medio Ambiente y se lo explicarán. En la zona de Banyalbufar,
Estellencs y lo digo para su información, porque a lo mejor no
lo sabía, el 8 de marzo del 2011 en el Congreso de los
Diputados se presentó una propuesta de regeneración de la playa
de Cala Agulla presentada por el Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana- Izquierda Unida-Els Verds donde por
unanimidad se aprobó que no se sacaría arena de Banyalbufar,
Estellencs. Si ya está acordado, si ya está prohibido, si ya se ha
decidido que no se va a hacer, ¿por qué viene aquí a
proponernos esto? No se va a hacer, no hace falta hacer esta
propuesta.

En segundo lugar, “el Parlament de las Illes Balears insta al
Govern a que cree una comisión técnica para establecer criterios
claros”. Mire, eso es lo que hemos hecho. ¿Saben por qué ese
proyecto de 2.000 metros cúbicos que ustedes tenían paralizado
y que no salía adelante ni por casualidad ha visto la luz con
nosotros? 

Pues, porque eso es lo que hemos hecho, nos hemos ido con
Medio Ambiente y hemos ido de su mano, han sido los técnicos
los que nos han dicho qué teníamos que hacer y cómo
podríamos desbloquear el proyecto y por eso, ese proyecto que
ustedes...., porque ustedes ahora nos hablan de lo conscientes
que son de los problemas, ¡qué bien que sean tan conscientes y
qué pena que no sean capaces de solucionarlos! Cuatro años
para venir aquí a hacer dos propuestas en la que en una nos
dicen que hay que ir de la mano de Medio Ambiente, que ya lo
hemos hecho, por eso en septiembre se ha ejecutado este
proyecto de regeneración, y la otra propuesta es que no
saquemos arena de donde no se puede. 

Mire, no podemos votar esto a favor porque no es serio. Le
recuerdo que su herencia fue un proyecto inviable con unos
informes técnicos de Medio Ambiente que imposibilitaban su
realización. Hemos ido a Medio Ambiente, nos hemos puesto de
acuerdo con ellos y ya es una realidad. Lo que no queremos
hacer es duplicar el trabajo a la Administración. Usted sabe, o
debería saber, que por Medio Ambiente pasan todos los
proyectos de regeneración de una playa con lo cual sí o sí nos
ponemos de acuerdo con sus técnicos, cosa que ustedes en su
momento ni siquiera fueron capaces de eso. Eso sí, ahora nos lo
vienen a proponer como si fuera, vamos, la idea..., en fin, la
panacea. Así que no vamos a votar que sí a su propuesta.

Respecto a la propuesta del PSM-Iniciativaverds- Entesa i
Més per Menorca pues, coincidimos. Coincidimos en que hay
que determinar si la playa sigue perdiendo arena, que en nuestro
caso ya sabemos que sí y por desgracia tenemos informes que
los turistas que vinieron este verano no estaban nada contentos
porque por internet veían una playa paradisíaca de arena y
cuando llegaban en agosto se encontraban una zona rocosa, pero
bueno, en cualquier caso, sí estamos de acuerdo en que si se
demuestra - sabemos que se va a demostrar porque ya está
demostrado de hecho- la necesidad de una nueva regeneración,
que la arena se ha de aportar del yacimiento en la misma playa...
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Mire, los técnicos de Medio Ambiente justamente
recomiendan eso, que desde la orilla hasta el interior del mar, la
franja paralela de dos metros es la ideal para recuperar la playa
y los mismos técnicos de Medio Ambiente nos dicen “pero, ¿por
qué el Govern anterior no fue capaz de hacer esto que era
sencillo y barato?” Pues yo no les sé dar la respuesta y ustedes
o no se enteraron o tampoco la saben. Así que votaremos a favor
de la propuesta del PSM donde se propone lo que ya dicen los
técnicos de Medio Ambiente.

En segundo lugar “en qualsevol cas tan si és necessari com
si no una nova regeneració, s’han de dur a terme les mesures
de protecció i regeneració del sistema dunar de la platja
aconsellades per la Comissió Balear de Medi Ambient”,
estamos de acuerdo con las dos propuestas, los dos puntos de la
enmienda del Grupo Parlamentario PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca, coincidimos, es lo que dicen los técnicos de
Medio Ambiente que al final son los que saben y por lo tanto,
las aceptamos.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Entenc que ha acceptat l’esmena que
s’ha fet i els demanaria per favor que ens fessin un resum de
com queda exactament per votar.

Té la paraula la Sra. Lourdes Bosch per llegir-nos el resum
que ha fet, sobre com queda la proposició.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

La propuesta quedaría: “El Parlament de les Illes Balears
insta la Demarcació de Costes a recuperar de manera urgent el
projecte de regeneració integral de platja... de Cala Agulla amb
aportació de sorra i jaciments existents a la zona per poder
garantir en el termini de temps més breu possible una platja en
òptimes condicions per a tots els usuaris, d’acord amb les
següents premisses: que, en el cas que es determini que la platja
segueix pendent..., perdó, segueix perdent arena i per tant, la
necessitat de dur a terme l’esmentada regeneració que s’ha de
portar (...) el jaciment de la mateixa platja de Cala Agulla i que
ara tapa una praderia de posidònia, tal i com ja va aconsellar la
Comissió Balear de Medi Ambient de l’any 2010. En qualsevol
cas, tant si és necessari com si no una nova regeneració, s’han
de dur a terme les mesures de protecció i regeneració del
sistema dunar de la platja aconsellades per la Comissió Balear
de Medi Ambient.”

EL SR. PRESIDENT:

Entenc que aquest és el text que votam. 

Passam a la votació de la Proposició no de llei RGE núm.
3788/11. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

En conseqüència queda aprovada, per 10 vots a favor, 0 en
contra, i 4 abstencions, la Proposició no de llei RGE núm.
3788/11, relativa a actuacions urgents a Cala Agulla. 

3) Proposició no de llei RGE núm. 3789/11, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a suport a les
inversions provinents de la iniciativa privada.

Finalment, passam a debatre la darrera Proposició no de llei
RGE núm.3789/11, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa al suport a les inversions provinents de la iniciativa
privada. 

Per defensar la proposició no de llei, té la paraula l’Hble. Sr.
Gabriel Martí del Grup Parlamentari Popular per un temps de
deu minuts.

EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

Gràcies, president. Senyores diputades i senyors diputats,
des del Grup Parlamentari Popular presentam aquesta PNL
referida a les inversions provinents de la iniciativa privada.
Creim que és l’hora que tots els grups parlamentaris anem en la
mateixa direcció i donem el nostre suport al Govern de les Illes
Balears perquè promogui i impulsi iniciatives per al creixement
econòmic i generació de llocs de feina en la nostra comunitat
autònoma.

Com saben, el passat 30 de setembre, l’empresa Melià
Hotels International va anunciar el seu compromís per a un nou
model de turisme de qualitat. Va presentar un ambiciós projecte
que implica una important inversió econòmica i la rehabilitació
d’una zona madura. Sens dubte, l’actuació que proposa el
projecte anunciat per Melià Hotels International suposarà un
impuls per al turisme de les Illes Balears.

Per impulsar aquesta iniciativa el Govern de les Illes Balears
va aprovar la declaració d’aquest projecte d’interès autonòmic
i per aquest motiu, entre altres, el Grup Parlamentari Popular ha
considerat necessari que el Parlament manifesti el seu criteri
respecte d’una iniciativa tan transcendental i fer un passa més
cap a l’anhelada excelAlència turística que tots volem i desitjam
que siguin les Illes Balears. 

Nosaltres, el Grup Parlamentari Popular, donam tot el nostre
suport al Govern de les Illes Balears per a la seva predisposició
a escoltar, analitzar i donar suport a iniciatives privades com
aquesta. Esperam que els grups parlamentaris de l’oposició
també li donin el seu suport.

Tots sabem que projectes d’aquesta índole estan subjectes a
l’article 5 de la Llei de mesures urgents per a l’impuls de la
inversió a les Illes Balears per la qual cosa el Govern aplicarà
les normatives per facilitar la tramitació de tots els projectes que
s’aprovin i que s’han d’ajustar al marc jurídic vigent, projectes
que seran analitzats des de la seva viabilitat financera en
l’impacte econòmic d’aquestes inversions en l’entorn i la seva
compatibilitat amb la sostenibilitat ambiental. 
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Estam segurs que aquesta anàlisi es farà sense botar-se cap
normativa que sigui aplicable a tot projecte. Faig aquest
comentari, perquè s’ha pretès donar a entendre, posar en dubte,
el compliment de les normatives per part del Govern des dels
grups parlamentaris de l’oposició en declaracions realitzades en
comissió la setmana passada i ahir al ple.

Les administracions públiques conjuntament amb el sector
privat han d’unir els interessos i esforços perquè tot projecte
sigui d’interès i en benefici comú de tota la comunitat perquè
surtin endavant i siguin una realitat. 

L’aposta de l’actual govern per les emprenedores i
emprenedors, empresàries i empresaris i pels inversors en
general es reflecteix en els plans d’acció executius i els màsters
plans que són realitzats des del consens i la comunicació
bilateral amb els sectors implicats. Que emprenedors,
empresaris o inversors ofereixin a la nostra comunitat autònoma
la possibilitat de creació de nous productes per aconseguir un ad
great del perfil del client turístic mitjançant la presentació de
propostes i projectes per a la millora de zones i nuclis degradats
i reconvertir-los mitjançant la qualitat de l’entorn i l’oferta en
projectes que incrementin el valor i la sostenibilitat econòmica
i social de la zona han de tenir tot el nostre suport, no se’ls han
de tallar les ales, ja que seria un error no donar-los el nostre
total suport com he dit abans.

Sí, senyores i senyors diputats, per això és tan important que
tots donem el nostre suport a les iniciatives privades i repeteixo,
un cop analitzades i consensuades donin com a resultat el
compliment de tota normativa vigent. Repetesc: analitzades i
consensuades donin com a resultat el compliment de tota
normativa vigent. Tota inversió i projecte aprovat segur que
millorarà la imatge global de les nostres illes, incrementarà la
rendibilitat econòmica i social i seran inversions o projectes
que, mitjançant la normativa, faran que siguin sostenibles i
generin -com he dit al principi de la meva intervenció- llocs de
feina.

Senyores diputades i senyors diputats, una comunitat
autònoma arruïnada com la nostra no es pot permetre el luxe de
no apostar per les inversions privades. Al Grup Parlamentari
Popular som conscients que l’actual govern ha heretat un vaixell
que anava a la deriva, però aquest govern té mariners capacitats
per redreçar el rumb i arribar a bon port. Seria desitjable que els
que conformam el Parlament féssim pinya perquè així sigui,
perquè per arribar a bon port cal que tots ens hi impliquem, per
ser capaços de salvar i remuntar el vol en una situació tan
precària com l’actual i no és fer alarmisme, tots sabem que és
una realitat.

Una de les nostres funcions, la dels polítics, és encaminar i
promoure aquest esforç colAlectiu entre el públic i el privat sense
pensar en interessos partidistes, egoistes o, simplement, per fer
el contrari al teu adversari polític. Hem de cercar noves
fórmules on els emprenedors, empresaris i inversors tenen molt
a dir i a aportar mitjançant els seus projectes i idees
encaminades a la millora del conjunt de la nostra comunitat.

Per tot l’anteriorment exposat el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent proposició no de llei: “El Parlament de les
Illes Balears manifesta el seu suport al Govern de les Illes
Balears pel seu suport a les iniciatives privades, la inversió de
les quals suposarà un impuls per a l’economia de les Illes
Balears i la generació dels llocs de feina.”

Esperem que així sigui i que els altres grups parlamentaris
donin el seu suport a aquesta PNL. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. En torn de fixació de posicions, per
part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble. Sra.
Barceló per un temps de deu minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, crec que val la pena quan començam a parlar o parlam
de propostes en l’àmbit polític lligades a turisme, lligades a
tantes qüestions, ens agradaria poder fer un debat... un debat
amb coherència sobre tot el que s’ha anat realitzat, per uns i per
altres, amb total lleialtat i dic açò, d’aquesta manera, perquè
massa vegades escoltam trossos parcials.

A partir d’aquí evidentment m’agradaria assenyalar tres
coses. Primer, clar que hi donam suport tots, perquè es va
aprovar per unanimitat, en aquest parlament, a iniciativa de
l’anterior govern, es definí tot el que suposa en les inversions
d’interès autonòmic per precisament reanimar l’economia. I ho
vàrem fer entre tots, entre altres coses, però la Llei d’impuls a
la inversió, que és una llei on a partir que es desenvolupa aquest
punt, vam intentar i ho vam fer des de l’anterior govern,
aconseguir el màxim acord possible perquè açò es pogués tirar
endavant, precisament per reactivar l’economia i reactivar-ho
entorn a un sector turístic que tot el que suposi d’oportunitat de
millora, repercuteix en la millora econòmica com a primera
activitat productiva. Des d’aquest sentit ho vam establir. Per
tant, amb aquest plantejament tots hi van donar suport, tots, fins
i tot està votat li diria a l’anterior portaveu del Partit Popular,
açò ja està votat perquè tots vam acordat aquesta qüestió.

Segona qüestió. Quan estam parlant de projectes o de
determinats projectes, dic açò perquè estam d’acord amb aquest
paràmetre i m’agradaria que quedés molt clar, també és molt
important que per mantenir aquesta unitat d’acció a favor de la
inversió i a favor de la inversió turística, féssim un esforç de
transparència, tots, començant pel Govern. I per què deim açò?
Perquè en aquest projecte concret, el de Magaluf que s’explica
aquí, s’ha demanat amb documentació quin era el contingut
d’aquest projecte, aquí encara no l’han rebut, el Govern no l’ha
vingut a presentar. I ho dic aquí en el sentit que per sumar
esforços és fonamental la màxima transparència. Jo no he de
posar en dubte per res que el Govern no s’ajusti a la legalitat i
en tot cas qui l’ha posat en dubte va ser el mateix Govern quan
va sortir una foto amb tot un grup lligat a un parc temàtic de
dubtosa viabilitat legal. No vam ser nosaltres, va ser el mateix
Govern amb la foto i amb la projecció que se’n va fer de suport
a una iniciativa que després el mateix Govern torna enrere en
seu parlamentària. No hi entram. Crec que no hem de mesclar
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coses. Simplement, esper i he de garantir que hi hagi la
seguretat jurídica obligada, que açò suposa animar les
inversions, que ja hi ha els mecanismes fets entre tots i, per tant,
crec que hem fer un esforç, açò sí que ho demanaria, i des del
meu grup en aquest sentit li farem propostes, i m’agradaria un
poc aquest suport de fer la màxima transparència en l’ús
d’aquestes declaracions d’interès autonòmic, amb el màxim
coneixement del Parlament, perquè vertaderament aquesta idea
seva que el Parlament es manifesti és bona. Jo també crec que
és bona i, per tant, li voldria donar suport en aquest sentit,
d’aconseguir la màxima transparència, la màxima participació
del Parlament amb tot el que suposa tant del coneixement com
de poder valorar l’interès autonòmic, com s’aplica a uns i a uns
altres projectes. 

A nivell jo crec que és bo que facem aquest acte de fe, de
voluntat, de continuar caminant junts, de creure amb la legalitat,
de creure amb la voluntat de transparència, i repetim, crec en
l’origen tots hi estam o tots hi hauríem d’estar d’acord. Ara, és
necessari més esforç de transparència en aquest moment per part
del Govern i no tantes acusacions incertes respecte de l’anterior
govern. Aquesta llei també la vam propiciar amb l’acord de tots.
I és la que en aquest moment permet, precisament, fer aquesta
estratègia al nou govern. Per tant, ja està bé, però no ho vam fer
tan malament.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Mascaró per un temps de deu minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. En el debat anterior, la
portaveu del Partit Popular afirmava: “estamos aquí para
trabajar y no para hacer el paseíllo del teatro”. Jo, sincerament
i m’ha de perdonar, crec que aquesta proposició no de llei és un
paseíllo del teatro amb un floc vermell quasi quasi, perquè el
títol és “suport a les inversions provinents de la iniciativa
privada”, però el text que es vota és “manifestar el suport al
Govern de les Illes Balears per donar suport a les iniciatives
privades, la inversió de les quals suposarà...”.

 És a dir, venim aquí a donar suport al Govern. Nosaltres no
som el grup que dóna suport al Govern, inicialment nosaltres no
donam suport al Govern. Si hi ha algun projecte que el Govern
presenti que ens pareixi interessant, o nosaltres presentam
alguna cosa i el Govern l’assumeix, li donarem suport. Però així
perquè sí, no. 

I l’altra cosa és, només faltaria que si hi ha una iniciativa
privada que compleix tots els requisits que el Govern no li doni
suport! Sincerament, aquesta proposició no de llei ... és que crec
que ni la votaré.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula per contradiccions pel
grup proposant el Sr. Gabriel Martí per un temps de cinc minuts.

EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

Gràcies, president. Sra. Barceló, m’ha dit que el seu grup
parlamentari ens donava suport, agraïm aquest suport. Però
també m’ha dit que em donaria tres punts i finalment només me
n’ha donat dos. Contestaré sobre aquests dos. El tercer no sé
quin és, per tant...  Bé, l’important és que li agraïm aquest
suport, un suport que esperam que no només sigui a les
comissions, és cert que es va votar per part de tots els grups
parlamentaris, però de vegades no fan el mateix a les comissions
que després en el ple. I és que posen en dubte actuacions que no
van encaminades. El president del Govern ho va dir ben clar, la
imatge que es pugui tenir del Govern, si vostè reclama que no
es faci record de la bona o mala gestió de la passada legislatura
quan vostès governaven, tampoc des del seu grup parlamentari
no pretenguin recordar actuacions bones o dolentes d’altres
legislatures. Aquest govern és com és i aquest govern el que vol
fer és governar bé, dins la legalitat i dins tota la normativa. Per
tant, donin-li el vot de confiança, perquè és que fan una passa i
cada passa que fan cap a l’evolució, per a vostès són 25 passes
enrere perquè no hi estan mai d’acord. I jo dic globalment, no
només al Partit Socialista.

Mirin, màxima transparència. Escolti, vostè ha governat,
vostè ha estat consellera de Turisme i Treball. Vostè feia
actuacions, li presentaven projectes, vostè era la primera que ho
veia i quan considerava que ho tenia clar, ho presentava a la
resta. Idò aquest govern quan hagi de presentar alguna cosa
tancada, vendrà al Parlament, ho explicarà i després tots
votarem a favor o en contra. Però deixi que el Govern actuï, que
dugui el seu camí i els seus terminis. Vostè sap que
l’administració és lenta, i las cosas de palacio van despacio. Li
presentarem quan arribi el temps.

Una empresa que vol... Bé, escolti, que una empresa es digui
Melià o es digui una altra cosa, sigui del sector turístic o sigui
d’un altre, el que fa amb la situació actual de crisi que ens
trobam, on hi ha desconfiança, on tots som alarmistes dins una
realitat, vulgui dir, escolti jo tenc un projecte que vull fer a les
Illes Balears, hi posem -i després li contestaré Sra. Mascaró-
pegues. Però quines pegues hi hem de posar? Si hi ha una
normativa que han de complir, es complirà, però deixi que arribi
el projecte, que inverteixi, que hi hagi gent ilAlusionada a les
Illes Balears per invertir i treure’ns del nostre caos econòmic,
hem de fer la passa, però bé ...

Miri, Sra. Mascaró, això no és donar suport a un projecte...

(Remor de veus)

Idò per això. Jo he posat un exemple puntual d’un projecte
que ja va endavant i ara parlaré del parc temàtic. Però miri, com
ahir vostès varen fer, jo avui li faig això, li ho trec, perquè vostè
només actua en la demagògia, vostè és la salvadora, els del seu
grup parlamentari són els salvadors del medi ambient, i això no
és així, m’entén? No és el suport a un projecte, és el suport
perquè aquest govern tiri endavant i estudiï i analitzi, com he dit
a la meva intervenció, on diu: “el Govern aplicarà les



64 TURISME / Núm. 6 / 3 de novembre del 2011 

 

normatives per facilitar la tramitació de tots els projectes que
s’aprovin i que han d’ajustar-se al marc jurídic vigent, projectes
que seran analitzats en  la seva viabilitat financera i l’impacte
econòmic d’aquestes inversions amb l’entorn -que tant li
preocupa i ens preocupa- i la seva compatibilitat amb la societat
ambiental”. 

Donin-li suport perquè el Govern, des del Parlament, estigui
capacitat per escoltar i analitzar tot el que vengui, sigui a nivell
local, nacional o internacional. Hem de sortir i unes de les
fórmules per sortir endavant és impulsant l’economia, Sra.
Mascaró.

Bé, si no li vol donar suport, tampoc no ens estranyarà
massa perquè només pensa en una part de la PNL, no en la seva
globalitat.

Moltes gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la votació de la...

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Perdoni, Sr. President, puc fer una pregunta a la Mesa? Es
vota la intervenció o es vota l’articulat de la proposició no de
llei?

EL SR. PRESIDENT:

...la proposta.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Una qüestió d’ordre. Aquí quan vostè diu “suport a
iniciatives privades”, les inclou totes, parc temàtic i tot? En
teoria aquí donam suport a tot...

EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

Miri, vostè... És que li hauré de treure el cartell també, tal
vegada. No és demagògia, quan dic “totes” és escoltar, analitzar,
crec que quan ho he argumentat és escoltar tothom...

(Remor de veus)

Miri, el parc temàtic és un projecte que hi ha damunt la taula
i que s’aprovarà o no s’aprovarà, però s’han d’escoltar tots els
projectes, això és el que demanam, que el Govern pugui escoltar
tot el que pugui ser bo i ho dugui endavant.

Moltes gràcies.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Passam a la votació del text que s’ha presentat...

(Continua la remor de veus)

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

En conseqüència, queda aprovada per 9 vots a favor, 0 vots
en contra i 5 abstencions la Proposició no de llei RGE núm.
3789/11, relativa al suport de les inversions provinents de la
iniciativa privada.

Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui i no havent-hi més
assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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