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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Sí, Sr. President, Fernando Rubio substitueix Margalida
Prohens.

EL SR. BONET I BONET:

Cosme Bonet substitueix Francina Armengol.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Antoni Camps substitueix Eulàlia Llufriu.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Manel Martí substitueix Joana Lluïsa Mascaró.

EL SR. PRESIDENT:

Passam, idò, al primer punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu
a les proposicions no de llei RGE núm. 1226/12, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a impuls del producte
turístic cultural; la RGE núm. 1570/12, presentada pel Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca,
relativa al consorci per a les obres del Pati de Sa Lluna; i la
RGE núm. 1592/12, presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, relativa a convocatòria de la comissió política de
seguiment del projecte de rehabilitació integral de la Platja de
Palma.

I.1) Proposició no de llei RGE núm. 1226/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a impuls del
producte turístic cultural.

Per defensar la Proposició no de llei RGE núm. 1226/12, per
part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Oliver, per un temps de deu minuts.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tots. No és aquesta la
primera vegada que veim en aquesta comissió la necessitat, la
importància d’estructurar un producte turístic, el producte
turístic atractiu que diversifiqui la nostra oferta turística. Així ho
vàrem fer ara ja fa mig any, precisament, amb l’aprovació per
assentiment en aquesta mateixa comissió d’una proposició no de
llei del Partit Socialista de Mallorca i Més per Menorca que
vàrem aprovar tots els grups en aquest sentit. Han passat ja sis
mesos, no sabem exactament bé les feines, les tasques que s’han
fet en aquest sentit, sí que se n’ha fet alguna, però, bé, així i tot
en tot cas pensam que hi continua havent moltíssima feina a fer
pel que fa a la millora del producte turístic de cada una de les
nostres illes.

Tampoc no fa falta incidir més en la necessitat, en la
conveniència de treballar aquesta qüestió, que és el que ens
dóna aquesta imatge, aquesta referència quan una persona de
fora de les nostres illes cerca un lloc per passar-hi uns dies, un
cap de setmana, unes vacances..., cerca realment una activitat
per fer. Vol anar a un lloc per fer alguna cosa, i això és el que
pot fer decidir que aquesta persona triï una de les nostres illes
precisament per passar aquests dies.

Per això estructurar un producte turístic cultural en sentit
ample per a cada illa és una tasca que pensam que pot dur molts
de beneficis i molts d’avantatges. Ens diferencia d’altres
destinacions turístiques, qüestió essencial sobretot si feim
referència a la nostra cultura i al nostre patrimoni, que són únics
de cada una de les illes i al mateix temps del Mediterrani.
Podem intentar accedir a un segment de visitants que potser ara
no tenen interès per les nostres illes però que sí que valoren
aquests aspectes que no coneixen, que no saben que nosaltres
tenim. És una activitat que es pot fer tot l’any. No consumeix
territori, al revés, es tracta en molts de casos de posar en valor
tot allò que ja tenim, de destacar aquestes qüestions que ja
tenim, que poden ser paisatgístiques, poden ser culturals
estrictament parlant, poden ser patrimonials, poden ser
arquitectòniques... I moltes més qüestions, que totes elles són
beneficioses.

És a més al nostre entendre imprescindible comptar amb un
producte turístic -en aquest cas parlam del cultural, però pot ser
d’altres coses- per articular d’una forma eficient la promoció
turística. Hi ha molta tasca a fer però entenem que s’han de
recopilar, estructurar tot el que ja hi ha fet, perquè hi ha feina
feta, és evident que n’hi ha, se n’ha estat fent i per això pensam
que encara se n’ha de fer més, recopilar -el que deia- itineraris,
rutes, relacions de patrimoni històric, esdeveniments,
monuments que es puguin visitar, monuments religiosos... Hi ha
infinitat d’aspectes per treballar amb aquesta qüestió en molts
d’àmbits dins aquest epígraf general de cultural.

Aquesta proposició no de llei vol cridar una vegada més
l’atenció sobre aquesta qüestió, sobre aquest aspecte, i sobretot
la importància des del punt de vista de promoció i que ens pot
donar una imatge distinta de la que ja tenim que la completi. Per
això l’hem formulada, perquè entenem que s’ha de fer feina
amb tots i cada un dels consells, amb la iniciativa privada, amb
el Govern, sobretot, amb l’objectiu que cada illa, que ja té feina
feta, ho volem remarcar, però pugui sortir a l’exterior amb una
oferta cultural per a tot l’any que avui encara no es pot fer.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Oliver. En torn de fixació de posicions, per
part del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Martí, per un
temps de deu minuts.
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EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, aquesta és una proposta que des del nostre grup
parlamentari consideram adequada, consideram que és positiva
i que a més coincideix amb el posicionament que el nostre grup
ja ha fet en altres ocasions i, a més, creim que arriba en un
moment molt adequat. 

I dic que arriba en un moment molt adequat perquè vivim un
temps crític de desencís, de pessimisme pel que fa al sector
econòmic balear del turisme. Des que governa el Partit Popular
ens trobam només amb informació negatives respecte d’allò que
afecta el sector turístic. Trobam una connectivitat que s’ha
reduït de forma espectacular, fins i tot ha arribat a l’extrem que
la connexió entre Menorca i Madrid quedi anulAlada, no hi hagi
connexió. Notícies com que augmenten els preus dels bitllets,
sigui per l’actualització de l’IPC entre illes o bé perquè els
pressupostos generals de l’Estat preveuen un increment de les
taxes d’un 10,5% de mitjana, però que tenen increments del
50% en els aeroports de referència, almenys i especialment per
a les illes menors, com pot ser l’aeroport de Barcelona o de
Madrid; un context, també, i ahir s’exposava, s’anunciava,
s’informava de la retallada del 27% del pressupost destinat als
viatges d’IMSERSO, una acció que permetia esmorteir almenys
l’efecte de la curta durada de la temporada turística; i tot açò
s’ha traduït i exposat per part del sector que tindrà una
repercussió molt clara en la pèrdua de turistes a les nostres illes.

També crec que és un bon moment per reafirmar que la
presència a les nostres fires, a les fires turístiques, és molt
magra, fins i tot en alguns casos, com la de Berlín, podríem dir
que és pèssima, sota la marca d’Espanya o de Balears sempre hi
perden les marques de cada una de les illes, especialment de
Menorca, d’Eivissa i de Formentera. 

També crec que val la pena dir en aquest context que el
turisme cultural no és una aposta d’aquest govern, es retalla el
suport institucional a esdeveniments culturals d’alt nivell, de
nivell internacional, els relacionats amb la música especialment.
Tampoc no és un bon moment quan es romp amb la feina
iniciada per l’anterior govern perquè la gestió de la promoció
turística és dugui a terme, com mana l’Estatut d’Autonomia, des
de cada una de les Illes. I tampoc no és un bon moment quan
tenim damunt la taula -o ja no hi és, no ho sabem- un esborrany
de llei general turística de les Illes Balears que no respon a les
necessitats de les nostres illes, que no diu res de diversificar
l’oferta turística, que no parla del turisme cultural ni parla
tampoc ni tan sols d’allò que s’ha vingut a anomenar oferta
complementària al sol i platja, i que, a més, en lloc de generar
expectatives positives al sector genera incertesa i malestar.

Reiter, per tant, que creim que aquesta proposició no de llei
és positiva, és oportuna pel moment que vivim, és respectuosa
amb l’autonomia i amb la sobirania de cada una de les Illes, és
sensible a la diversitat dels productes turístics existents a cada
una d’aquestes illes, i per açò parteix de les marques de cada
una d’elles, de Menorca, de Mallorca, d’Eivissa i de
Formentera. És una aposta pel turisme que sap posar en valor
allò de què disposa cada illa i que vol promocionar, i que a més
a més representa un element diferenciador respecte d’altres
destins turístics. Tenim a cada una de les Illes, per tant, un
producte cultural jo crec que atractiu, jo crec que amb un gran

potencial que, com deia, és un diferencial respecte d’altres
destins que cal posar en valor, i entenem que aquesta proposició
va en aquest sentit, que d’açò es tracta, d’apostar per la cultura
pròpia també com a element a promocionar dins la nostra oferta
turística i també com a destí turístic. Es tracta, per tant, de
generar sinèrgies, i el turisme cultural és sense cap dubte una
d’aquestes sinèrgies per les quals el Govern hauria d’apostar.

Per açò sense cap dubte, com deia al començament, donarem
suport a aquesta proposta del Partit Socialista. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Gabriel Martí, per un
temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

Gràcies, president. Sra. Oliver, vostè ha dit que no saben què
s’està fent. Em sorprèn, o no, el poc que s’ha interessat o ha
investigat el que està fent la Conselleria de Turisme i Esports.
Jo li diré, perquè sí que m’he interessat per saber-ho, el que
s’està fent amb la cultura i les tradicions a nivell de promoció.
I, Sr. Martí, difícilment amb vostès ens podem entendre al parlar
de cultura i tradicions, això ja ho tenim clar.

Començaré amb una exposició per ubicar-nos i entendre el
producte turístic cultural. El turisme s’està posicionant a nivell
global com un turisme en alça, cada vegada més solAlicitat. El
turista, el viatger d’avui en dia, cerca satisfer la seva curiositat
sobre la cultura i la tradició locals de la seva societat que visita.
L’oferta cultural s’ha convertit en un reclam evident per a un
turista preparat i exigent, familiaritzat amb les noves
tecnologies i consumidor de productes culturals. Les tendències
indiquen que el sector turístic està madurant i diversificant,
creant noves formes de turisme cultural. Efectivament en aquest
sentit el turisme cultural és una de les àrees de major creixement
del turisme mundial, que es posiciona com una de les principals
ofertes complementàries a la de sol i platja. 

Aquest sector conforma un tipus de client altament atractiu
per a qualsevol destinació -mitjana edat de 30 a 50 anys, nivell
econòmic mitjà alt, nivell cultural mitjà alt, respectuós amb el
medi, demandant d’infraestructures i serveis de qualitat, etc.-,
que acostuma a fer el viatge acompanyat per la parella amb un
nivell de despesa superior a la del turista tradicional. El
principal motiu d’aquest tipus de turisme és conèixer la cultura
i la història d’altres llocs. Quant a les motivacions, li criden
l’atenció elements històrics, esdeveniments de caràcter cultural,
així com elements típics o costumistes de la regió que visiten,
com vostè també ha assenyalat, Sra. Oliver.
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A les Illes Balears la rellevància del sector turístic com a
motor de desenvolupament i creixement de l’economia és un fet
inqüestionable. Tradicionalment els esforços s’han concentrat
en l’aprofitament de les excepcionals condicions climàtiques i
naturals de les nostres illes, essent actualment líders
indiscutibles de l’oferta turística de sol i platja. Consolidada la
posició de lideratge de les Illes Balears en aquest segment del
mercat turístic veim com la Conselleria de Turisme i Esports
treballa per impulsar altres vies de creixement estratègiques,
entre les quals es troba el desenvolupament del turisme cultural.
Els objectius prioritaris que s’han proposat són: crear una nova
oferta turística especialitzada basada en el desenvolupament del
territori, la cooperació pública i privada i la sostenibilitat
turística; un altre punt, la diversificació i l’especialització de
l’oferta turística en funció dels recursos; potenciar el turisme
cultural com a estratègia de promoció de la destinació;
promoure la cultura de cadascuna de les Illes com a element
diferenciador de la destinació; afavorir la desestacionalització
turística i la desconcentració geogràfica; potenciar i millorar la
qualitat de productes i serveis relacionats amb aquest segment
de mercat, orientada a la satisfacció del client; i, per últim,
atraure un turisme de qualitat i respectuós amb l’entorn que
visita.

El desenvolupament d’un producte especialitzat afavoreix la
competitivitat de les destinacions turístiques i satisfà les
necessitats i expectatives d’un segment de mercat, en aquest cas
el turisme cultural. 

Entre els productes de turisme cultural desenvolupats per la
Conselleria de Turisme i Esports, que és el que he estat mirant
què estaven fent, destacam el programa d’itineraris guiats per
Ciutat de Palma; actualment estan en funcionament les següents
rutes: Palma monumental, Miquel Barceló i la Seu, històries i
llegendes de Palma, el Convent de les Caputxines, Palma
monumental i conjunt monumental de la Santa Creu, el barri
jueu, ruta dels patis de Palma, Palma modernista i “Assaboreix
el Nadal”. També tenim les autoguies, itineraris culturals basats
en el sistema d’autoguies, que estan disponibles en diferents
idiomes, com són el castellà, català, anglès i alemany. A
Mallorca, per exemple, tenim l’audioguia Castell de Capdepera
i l’audioguia Santuari de Lluc; a Menorca, Menorca
arqueològica, Ciutadella senyorial, Maó burgès, talaies i
fortaleses del port de Maó; i a Formentera audioguies de
Formentera. 

També trobam els quaderns de viatge, que són petites
publicacions en què es recull un conjunt de diferents rutes i
recomanacions que permeten apropar-se a l’essència del
patrimoni natural i cultural de les Illes Balears donant a
conèixer els elements més valuosos del seu patrimoni. O les
rutes artesanes, guies de rutes artesanes de les Balears
realitzades amb l’objectiu de donar a conèixer els oficis
tradicionals i els productes tradicionals de les Illes Balears; cada
ruta agrupa diferents artesans segons la seva ubicació geogràfica
o família artesana, disponible en quatre idiomes, també: català,
castellà, anglès i alemany. Guies de les festes tradicionals de
Balears, on es recullen les principals festes tradicionals que
tenen lloc a les nostres illes. 

O la pàgina web balearsculturaltour.es, portal web
especialitzat en turisme cultural i de natura, basat en la
promoció i divulgació del patrimoni material i immaterial de les
Illes Balears; és el resultat de la clara voluntat de la Conselleria
de Turisme i Esports d’aplicar l’ús de les noves tecnologies en
el desenvolupament de les indústries culturals com uns dels
sectors emergents declarats estratègics per la UNESCO,
susceptible de transmetre valors que contribueixin a reforçar la
cohesió social alhora que a promocionar en riquesa i llocs de
treball. Som plenament conscients que una part fonamental del
segment de turistes europeus que ens visiten opten cada vegada
més per consultar a internet les dades disponibles. La majoria de
les destinacions turístiques situades a Europa han optat per
presentar la seva oferta cultural mitjançant la xarxa. Té com a
finalitat principal promocionar, per una banda, el nostre
arxipèlag a partir de la diversitat dels seus atractius i productes,
i la cultura i la natura són alguns dels productes clau, i, d’altra,
cadascuna de les quatre illes, Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera, treballant conjuntament i preservant alhora la seva
pròpia identitat i els elements diferencials. La web s’adreça als
mercats internacionals però també als residents de les Illes i al
turisme nacional, per això la web inclou la producció dels
continguts informatius de les quatre illes en quatre idiomes,
català, castellà, anglès i alemany. 

També trobam el microsite Palma gòtica, microsite
interactiu del gòtic de la ciutat de Palma de Mallorca consistent
en un espai diferenciat i destacat dins la pàgina web
balearsculturaltour.es, un punt de trobada virtual amb el passat
gòtic palmesà que recrea al màxim els detalls estètics de l’època
mitjançant els diferents recursos multimèdia i tecnològics com
vídeos, animacions, tipografies, colors o música característica
d’aquest període. També es fa una newsletter. 

Com he comentat fins ara, és indubtable la rica i variada
oferta cultural de les Illes Balears, un patrimoni històric i artístic
de primer ordre: al voltant de 80 museus, 89 galeries d’art,
pobles pintorescs de gran bellesa, rutes culturals, costums i
tradicions ancestrals, que (...) les festes tradicionals, (...) i
mercats d’artesania i productes de la gastronomia local, així
com nombrosos activitats i esdeveniments culturals de tot tipus.
Tot això les han fet mereixedores del reconeixement
internacional mitjançant la declaració de Dalt Vila o la Serra de
Tramuntana com a Patrimoni de la Humanitat o el nomenament
per la UNESCO de l’illa de Menorca com a Reserva de la
Biosfera.

Per tot això veim com la Conselleria de Turisme i Esports
des de l’Agència de Turisme Balear, l’ATB, treballa en la
difusió i promoció exterior de tota l’oferta cultural de les Illes
Balears mitjançant la publicació d’una newsletter mensual on es
recullen tots els esdeveniments i altres activitats culturals que
tenen lloc durant tot l’any a les nostres illes, i que contribueixen
a la seva desestacionalització turística.

I ja acab, president. Esperem que als grups parlamentaris de
l’oposició, tan donats a fer demagògia amb la cultura i les
tradicions pròpies de les Illes, els hagi quedat clar que l’actual
govern fa una aposta ferma a favor del turisme cultural, com no
podria ser d’altra manera. La cultura i el patrimoni no són
propietat d’ideologies d’esquerra nacionalistes radicals i
separatistes. La cultura, la tradició i el patrimoni pertanyen al
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seu poble, i aquest ha d’estar orgullós de promocionar i
compartir-ho amb la resta de ciutadans del món.

I dit això, el sentit del vot per part del Grup Parlamentari
Popular serà a favor, però volem deixar clar, i perquè consti al
Diari de Sessions d’aquesta comissió, que el Govern ja està
actuant per donar impuls al producte turístic cultural mitjançant
les comissions executives creades a l’ATB, i que s’està
consensuant el producte cultural amb consells insulars i el sector
privat.

Moltes gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Vol fer ús de la paraula per
contradiccions el grup proposant? Té la paraula la Sra. Oliver,
per un temps de cinc minuts.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, vull agrair al portaveu
del Partit Socialista i Més per Mallorca..., per Menorca, perdoni,
compartim molts d’arguments dels que s’han exposat aquí quant
al fet que també entenem que reforcen aquesta necessitat
d’estructuració de producte.

Quant al portaveu del Partit Popular, li vull comentar que
estam encantats que se sumin a aquesta proposició no de llei
perquè pensam que és un bon símptoma que el Partit Popular
s’adhereixi encara que sigui a reconèixer que s’ha de continuar
fent més feina. 

Jo, quan he dit que no sabia molt bé què es feia, jo sé el que
s’ha fet tots aquests anys, que és el que vostè ha dit, aquesta
relació, més que estructurar productes, una relació de coses que
estan fetes, que estan bé, jo ho he dit, es fan coses i s’han de
continuar fent, però se’ls ha de donar -com es diu ara- una volta
més, però bé, en tot cas aquesta anàlisi senzilla que ha fet vostè
del producte turístic cultural que el podem trobar també en
moltes consultores, pàgines web, també és evident la seva
importància. 

Crec que si estam en la situació de continuar fent feina i que
el Govern li doni la importància que té, aquest i altres productes,
vull dir, en aquest cas hem agafat el producte cultural, però pot
ser tant l’esportiu com pot ser des de natura... és a dir, hi ha
molts de productes turístics, el sol i platja per suposat, però vaja,
ens congratula que s’adhereixin a aquesta proposició no de llei
amb l’ànim per suposat, per la nostra part, de l’oposició, de
treballar conjuntament perquè... acabar com el que diu la
proposició no de llei, no?, que les nostres illes puguin ser, com
que són de sol i platja si hem de ser ambiciosos, també un
referent en turisme cultural en l’àmbit de tot Europa. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Oliver. Entenc que s’aprova per
unanimitat.

I.2) Proposició no de llei RGE núm. 1570/12, presentada
pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, relativa a consorci per a les obres del Pati de
Sa Lluna.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 1570/12, presentada pel Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa al consorci
per les obres del Pati de Sa Lluna.

Per defensar aquesta proposició no de llei té la paraula
l’Hble. Sr. Nel Martí, per un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Amb aquesta proposició no de
llei en certa manera continuam parlant de l’anterior, de
patrimoni i de cultura i precisament d’un patrimoni amb una
gran potencialitat també dins l’àmbit del turisme cultura. Esper
per tant que també puguem arribar al consens, a la unanimitat en
aquesta proposta.

Podria semblar, per altra banda, que aquesta proposició, tot
i que arriba tard quant a quan es va presentar i amb tots els
esdeveniments que han succeït, que ja no és necessària a causa
que fa pocs dies al Butlletí Oficial de les Illes Balears es
publicava la primera fase de reestructuració del sector públic
instrumental en la qual ja es posava de manifest allò que havia
anunciat el Govern, que eliminaria els consorcis de forma
general i, en concret, especifica aquesta primera fase, aquest
primer pla de reestructuració... doncs, una sèrie de consorcis que
s’eliminen, com són per exemple tres que afecten Menorca, el
de la Reserva de la Biosfera, el del desenvolupament esportiu de
Ciutadella o el del Pati de Sa Lluna.

Tot això sense saber quina serà la fórmula que s’utilitzarà
per donar continuïtat als objectius, si són vigents, que donaven
sentit a aquests organismes, tampoc sense resoldre com es durà
a terme o com es resoldran els compromisos que aquests
consorcis havien assumit al seu moment.

Bé, amb totes aquestes incògnites emperò, el Govern
anuncia que desapareix, que deixa de donar sentit al Consorci
del Pati de Sa Lluna tot i que és un acord lògicament que haurà
de prendre el consorci.

Tot i això, pensam que la importància d’aquest organisme ve
justificat -i ja l’han justificat diverses vegades- per l’actuació
pública que s’havia de dur a terme, que es du a terme al
Convent de Sant Diego que aconsellava la constitució d’un
consorci constituït bàsicament per tres institucions: el Govern
de les Illes Balears a través de la Conselleria de Turisme, el
Consell Insular de Menorca i l’Ajuntament d’Alaior.
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De fet, durant el poc temps que ha funcionat, aquest
consorci s’ha mostrat útil en les funcions que se li havien
encomanat, tant a resoldre situacions d’emergència com poden
ser aquella caiguda de la volta, d’una volta del Pati de Sa Lluna
i que necessitava una actuació clara i urgent i el consorci va
saber actuar de manera urgent i clara, com també com un espai
de comunicació entre administracions, no només per resoldre i
gestionar l’actuació d’aquest moment de l’obra que es du a
terme, sinó també per definir quines seran els usos, la gestió
futura d’aquest gran immoble i amb un gran valor patrimonial.

Amb el canvi de Govern el mes de setembre, octubre, es va
anunciar la supressió ja, com deia, d’aquest consorci, i es feia
efectiu... o almenys es feia efectiva aquesta previsió fa pocs dies
amb la publicació del BOIB. En qualsevol cas, una cosa
quedava clara a través de la compareixença del director de
l’Oficina de Control Pressupostari i és que aquest consorci, fins
a aquest moment, no ha costat ni un euro. 

Per tant, no seran raons econòmiques les que poden
justificar l’eliminació d’aquest consorci i en canvi, ningú no diu
que aquest consorci sí que ha estat eficient, ha estat eficaç a
assolir allò que se li havia encomanat, però crec que tal vegada
el context o l’element més important d’aquesta proposició no de
llei no és ni tan sols aquesta, el manteniment del consorci que
defensam, sinó l’anunci de la suspensió de les obres de reforma
del Convent de Sant Diego, una suspensió que es fa sense cap
previsió, sense cap garantia de futur del projecte, però tampoc
ni tan sols cap garantia que l’immoble pugui no quedar afectat
per aquesta paralització de les obres, sense cap explicació i
simplement amb l’explicació que no hi ha recursos.

He de dir que sí que hi ha recursos i en tot cas, el que no hi
ha és la voluntat del Govern de posar un euro per tal que aquest
projecte pugui continuar. 

Nosaltres continuam i amb aquesta proposició de llei
defensam que aquest consorci és necessari, ara més que mai i a
més a més amb l’anunci de la suspensió d’obres. A més, aquesta
proposta també es va traslladar a l’Ajuntament d’Alaior i tots
els partits de l’oposició, Partit Socialista, Esquerra Unida i
PSM, demanàvem, reclamàvem fent ressò crec que d’un
sentiment de la població d’Alaior i de Menorca que el consorci
sí que era necessari, sí que ha estat útil i que val la pena donar-li
continuïtat.

És per això que proposam aquesta proposició, que continuï
i al fons que continuï també, perquè si no, no té sentit, el
projecte de reforma del Convent de Sant Diego sense cap
suspensió i almenys amb una previsió clara de futur que aquest
immoble tindrà la utilitat per la qual es va adquirir, que és un ús
cultural, un ús de donar resposta a les necessitats no només de
la població, sinó també de Menorca i lògicament posar en valor
un immoble que suposa un gran patrimoni cultural per a la
nostra illa.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes 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, ja dia 3 de novembre del 2011 vàrem plantejar aquest
debat al si de la comissió, demanàvem que no se suprimís
aquest consorci format entre el Govern, ajuntament i consell per
fer el seguiment de les obres de rehabilitació i sobretot amb una
funció molt clara de gestionar de manera conjunta, una vegada
que s’haguessin acabat aquestes obres que es pogués plantejar
la gestió de manera compartida. 

Va ser rebutjada la proposta, el Govern havia decidit
suprimir el consorci i evidentment no era per raons
econòmiques, no suposava cap gerència, no suposava cap cost
econòmic ni per part del Govern de les Illes Balears ni per part
de la resta d’institucions.

En aquell moment, dia 3 de novembre, se’ns va dir per part
del portaveu del Partit Popular que el Govern garantiria ben
igual la participació de la resta d’institucions, no seria un
consorci, però es constituiria una comissió de seguiment. Per
tant, en aquest sentit la primera qüestió que hauríem de plantejar
és si vertaderament aquesta comissió de seguiment s’ha
constituït i s’ha reunit a hora de decidir l’aturada de les obres de
rehabilitació, va ser aquest un acord conjunt d’aquesta comissió
de seguiment o no?

Crec que en aquell moment, és cert que la portaveu del Partit
Popular, estic segura que creia el que deia, que el Govern
garantiria la participació, que no passaria res, però evidentment
crec que el Govern ha enganat els membres del Partit Popular
perquè a la fi arribes a descobrir que la supressió del consorci
és, evidentment, perquè s’han suprimit les dues finalitats que
tenia perquè, per què hem de fer el seguiment de les obres si
aturen les obres?, i en segon lloc, perquè no hi haurà gestió
futura perquè les obres estan aturades.

Per tant en aquest sentit, des del moment que se suprimeix
aquest consorci perquè el Govern tenia decidit suprimir les
obres, acabar-les, i evidentment si no hi ha obres i no s’acaba no
és necessària una gestió conjunta, és clar, no eren raons
econòmiques i tampoc no era burocràcia perquè aquesta
comissió de seguiment estic convençuda que no s’ha constituït
ni s’ha reunit per decidir si s’aturaven les obres.

Per tant ens trobam, crec, amb uns menyspreu del Govern en
relació amb el que són la resta d’institucions, ajuntament i
consell. A més, en aquest sentit també amb tot el que suposa la
voluntat del poble d’Alaior i de Menorca d’haver prioritzat i
treballat entorn a aquesta important infraestructura, que suposa
no només rehabilitat un patrimoni molt important, sinó a més a
més, ser capaços de donar-li un contingut de reactivació
econòmica en l’àmbit local.
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Recursos, per què s’han aturat les obres. Les obres
s’adjudiquen en 2,3 milions provinents de Turespaña, 1 milió de
fons europeus i 2 milions de la Conselleria de Turisme.

El fons de Turespaña, 2,3 milions d’euros signats i per tant
ja arribats a la nostra comunitat, sembla que, de les obres que hi
ha executades, només se n’han gastat 1,3 milions d’euros, ni tan
sols hem estat capaços d’exhaurir tot el que són els recursos
tancats en el conveni de Turespaña; convenis d’inversions
estatutàries i no ha passat açò en altres inversions estatutàries en
altres territoris, per què només s’ha aturat aquesta?, per què
només s’ha aturat aquesta?

Per tant, aquestes respostes que el Govern hauria d’haver
donat dins aquesta comissió de seguiment i que, evidentment,
esperam que el conseller de Turisme comparegui a aquesta
comissió per respondre precisament aquestes preguntes, per què
han aturat aquesta? Quin cost suposa aturar aquesta obra? Quan
es recomençarà? I si vertaderament valdrà la pena fer aquesta
comissió de seguiment, si vertaderament l’ha feta o no l’ha feta,
si els va comunicar i es va acordar de manera conjunta i no de
manera unilateral l’aturada d’aquest projecte.

Per tant, donarem suport evidentment a la proposta del PSM,
creim que el consorci era un bon sistema, és un bon sistema
quan no hi ha costos de gestió per sumar esforços entorn a
projectes que superen l’àmbit d’interès d’una institució i aquest
ho és, d’una manera claríssima, i alhora també perquè és
fonamental pel seguiment d’unes obres que demanam i
demanarem que es restableixin, que recomencin i evidentment
per a la gestió futura amb la implicació d’una manera molt clara
del poble d’Alaior. 

Donarem suport per tant a la iniciativa que presenta en
aquest cas el PSM i repetim: lamentam que el Govern aturi
obres i desfaci el que són marcs de construir acords entre les
diferents institucions.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Barceló. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Sr. Camps per un temps de deu
minuts.

EL SR. CAMPS I BUENAVENTURA:

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats i senyores diputades,
vagi per endavant que no donarem suport a aquesta proposta.
Donarem suport a allò que d’alguna manera el Govern... la
intenció del Govern a fer una comissió de seguiment com s’ha
dit.

Intentaré explicar-me un poquet. El consorci es va crear
mitjançant un acord del Consell de Govern de data 7 de gener
del 2009 com aproven els estatuts. Principalment, el consorci es
crea 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 això i no per altre motiu,
es crea aquest consorci i, tot i no ser estrictament necessari,
quan va perdre la subvenció es va continuar mantenint aquest
consorci.

El consorci no ha arribat mai a existir, això ja es va parlar en
l’ultima comissió el 3 de novembre a la qual feia menció la Sra.
Barceló. Quant a la vessant econòmica administrativa mai no es
varen seguir els tràmits per obtenir aquest CIF que és necessari,
mai no es va aprovar un pressupost ni liquidacions ni ha tingut
comptabilitat. Va ser l’anterior govern el que no va dur a terme
els tràmits necessaris. Per això és estrany que ara demanin
potenciar aquest consorci, no? Jo deman per què i a veure si
m’ho poden explicar.

La voluntat política crec que està demostrada. Aquesta
voluntat era que el consorci se’n carregués de la gestió del Pati
de Sa Lluna, un cop les obres de rehabilitació estiguessin
finalitzades. Ara mateix (...) comissió de seguiment, crec que el
que ha fet el consorci i aquesta comissió de seguiment
actualment representarà el mateix, el Pati de Sa Lluna, que a
efectes pràctics ho dic jo, serà el mateix.

El passat 27 de gener es varen reunir la Junta Rectora que és,
com deia el Sr. Nel Martí, la que s’ha d’encarregar de tancar
definitivament aquest consorci, es va acordar l’inici de la (...) i
liquidació del consorci i la creació d’una comissió de seguiment
en substitució del consorci per dur a terme el seguiment de les
actuacions que se’n deriven de l’objecte del consorci.

Formaven part de la comissió dos representants o hi
formaran part dos representants de cadascuna de les
administracions, més o manco com avui està dins el consorci,
Agència de Turisme, Consell Insular de Menorca i Ajuntament
d’Alaior, i cadascun designarà dues persones o almenys així es
desprèn de l’última junta rectora d’aquest consorci. Aquesta
comissió realitzarà les mateixes funcions, però sense
l’assistència de la figura jurídica. 

L’actual idea de l’Oficina de Control Pressupostària de la
CAIB és integrar tots els consorcis en un sol amb la
representació corresponent directament o indirectament de tots
els actuals ens, administracions, consorcis per tal de
racionalitzar i gestionar els recursos econòmics. 

No deixa de ser a l’actualitat el consorci un fòrum de debat.
Amb la comissió de seguiment es podrà continuar perfectament
el que es fa al Pati de Sa Lluna i seguir aquestes obres de
rehabilitació en el moment en què es puguin reprendre. Crec que
és voluntat d’aquesta conselleria de Turisme que això sigui així,
que continuï d’aquesta manera. 

Per tant, no és necessària aquesta figura del consorci i per
aquest motiu no donarem suport a aquesta PNL per dur a terme
les funcions i seguir les obres del Pati de Sa Lluna, aquest grup
donarà suport al Govern perquè hi ha voluntat de continuar
garantint per part de totes les administracions... i que són les que
participen en el procés de rehabilitació del Pati de Sa Lluna. No
cal dir que aquest grup duia al programa electoral la supressió
de consorcis i entitats per tal de primar i aclarir tot el sistema
que actualment tenien.
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A la junta rectora del consorci es va acordar que, donat que
no hi havia doblers ni per fer la restauració, ni per mantenir
l’edifici i tan sols per acabar l’obra, es va acordar estudiar les
actuacions constructives a realitzar per assegurar l’edifici
protegint les (...), assegurant dins les actuacions constructives
esmentades en el punt anterior que s’inclogui la realització dels
banys accessibles des de l’església i estudiar la possibilitat, cost,
etc. de suspendre l’obra, resoldre el contracte, etc.

Ara l’actual govern lluita per dotar el Pati de la Sa Lluna
d’un pressupost real, l’anterior govern no va poder adoptar una
suficient partida pressupostària. Per tant, les línies d’actuacions
acordades són: eliminar la figura jurídica del consorci per crear
comissió de seguiment del Pati de Sa Lluna amb les mateixes
funcions i amb representació de les mateixes administracions
que formaven part del consorci, el mateix amb un altre nom;
estudiar la suspensió professional de l’obra, prenent les mesures
necessàries per protegir l’edifici mentre estiguin les obres
aturades, tot això a causa de la manca de pressupost.

Com ha dit la Sra. Barceló, es deia que hi havia recursos,
però l’anterior govern en aquest sentit de fer una caixa única, jo
crec que no va poder dotar de suficients recursos perquè
aquestes inversions poguessin anar endavant. Ara mateix jo crec
que la comissió de seguiment és el més adequat i pot ser tan
eficient com ho pugui ser el consorci, no hi ha cap raó perquè
no sigui el mateix i les administracions seran les mateixes.

De moment res més. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. Vol fer ús de la paraula per
contradiccions el grup proposant? Té la paraula el Sr. Nel Martí,
per un temps de cinc minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, volem agrair el suport
sense cap dubte del Partit Socialista. I deixin-me que resumeixi,
per tant, les posicions. No hi ha o no hi haurà consorci perquè
es preveia la supressió de les obres en el Pati de Sa Lluna i, per
tant, dificultar i posar en dubte la tirada endavant del projecte de
rehabilitació del Pati de Sa Lluna i de tot l’espai cultural i,
efectivament el consorci en aquest sentit no és necessari.

Hi ha recursos, només s’ha gastat una petitíssima part dels
recursos que hi havia prevists. Per tant, els recursos no poden
ser l’excusa. El cost del consorci ja el tenim garantit, el director
de l’Oficina de Control Pressupostari ens ho va confirmar, no ha
costat ni un euro. I el consorci era una figura que efectivament,
posteriorment, es podia dotar de gerent i d’altres elements per
tal de fer la gestió d’un espai cultural ja finalitzat. En aquest
moment era aquest espai de control, de seguiment de les obres
per tal d’assumir l’objectiu que s’havia proposat.

Es parla que la voluntat política del Partit Popular, del
Govern és de... Jo li vull dir que la voluntat política no és una
voluntat espiritual i es tradueix en coses. I per ara no tenim res.
Teníem un consorci i per ara no tenim res. No tenim ni tan sols
la garantia que les obres tindran continuïtat ni la garantia que
aquest temps en què les obres estan paralitzades, si és que és un
parèntesi, no es deteriorarà, no afectarà l’immoble. Jo supòs que
és difícil haver de defensar una proposta de no-consorci respecte
d’un consorci que ha funcionat fins a aquest moment i crec que
és difícil perquè és cert que el Partit Popular duia en el seu
programa que reduiria consorcis i organismes, però el Partit
Popular també duia en el seu programa que rehabilitaria el Pati
de Sa Lluna i que el convertiria en un espai cultural, perquè
aquest era un element d’acord i de consens de totes les
formacions polítiques. Per tant, el programa si es compleix, es
compleix per totes les bandes.

Pel que fa aquest cas, jo crec que el Partit Popular el que fa
és incomplir el seu programa, decebre la voluntat dipositada per
part dels ciutadans d’Alaior i de Menorca en aquest projecte, no
complir les expectatives i l’objectiu de la rehabilitació del Pati
de Sa Lluna i, en aquest cas, compleix la lògica de no donar
suport a una proposició no de llei que el que vol és mantenir el
consorci que garantia tot açò. Per tant, entenc que no aprovar la
continuïtat del consorci és no donar garanties de continuïtat
d’un projecte que és la rehabilitació del Pati de Sa Lluna. I ho
lamentam moltíssim perquè era un projecte d’acord i de consens
entre totes les formacions.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martí. Passam a la votació de la
Proposició no de llei RGE núm. 1570/12.

Vots a favor?

Vots en contra?

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 1570/12.

Vots a favor 5, vots en contra 9.

I.3) Proposició no de llei RGE núm. 1592/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a convocatòria
de la Comissió política de seguiment del projecte de
rehabilitació integral de la Platja de Palma.

A continuació passam al debat de la tercera i darrera
proposició no de llei, RGE núm. 1592/12, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista i relativa a convocatòria de la Comissió
política de seguiment del projecte de rehabilitació integral de la
Platja de Palma.

Per defensar aquesta proposició no de llei té la paraula la
Sra. Barceló, per un temps de deu minuts.
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LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Aquesta proposta fonamentalment es
presenta després de nou mesos de govern del Partit Popular a la
nostra comunitat autònoma i va lligada a un projecte que tots
hem anomenat i hem intentat explicar i assumir com un projecte
estratègic de la mateixa comunitat. És el projecte evidentment
de la rehabilitació integral de la Platja de Palma, un projecte en
què és clau l’acord, la concertació. I així dia 8 de setembre de
l’any 2010, els representants dels grups parlamentaris arribaren
a un acord en el Consolat, per fer front a la reforma de la Platja
de Palma.

Aquest acord es fonamentava en quatre eixos bàsics i ens
agradaria assenyalar-ne fonamentalment dos. El primer, crear
una comissió políticoinstitucional en el si del consorci per
abordar i construir els necessaris acords per tirar endavant
aquest projecte. I, en segon lloc, evidentment impulsar entre tots
el nou pla urbanístic, tenint en compte les propostes existents i
les alAlegacions formulades des de l’exposició al públic. 

Aquesta voluntat d’acord, aquest construir acords, també ja
s’havia visualitzat, s’havia viscut amb l’aprovació de la Llei de
la Platja de Palma i entorn al que també suposava el màster pla
que també va aconseguir un ample nivell d’acord. Per tant, llei,
màster pla, constituir aquesta comissió políticoinstitucional per
tirar endavant tot allò que hauria de ser el nou Pla urbanístic i
mentrestant poder tirar endavant programes d’inversions i de
millores de la pròpia zona, a fi de seguir mantenint l’activitat i
les millores en tot el que suposa aquest àmbit d’actuació. 

Repetim, aquests eren els acords. Uns acords, a més a més,
ratificats en moltíssimes ocasions, només recordaré la mateixa
proposta del Partit Popular presentada com a moció, després
d’un debat d’una interpelAlació aprovada el 2 de novembre de
2010, on assenyalava que el plenari del Parlament de les Illes
Balears valorava com a instrument adient per construir aquests
acords aquesta comissió de seguiment permanent
políticoinstitucional que s’havia constituït en el si del Consorci
per a la millora i l’embelliment de la Platja de Palma.

Per tant, creim que després de ja uns mesos de govern, vist
també el seguiment que hem pogut fer a través dels mitjans de
comunicació i de la documentació i informació assenyalada i
tramesa per part del Govern de les Illes Balears, crèiem que era
important ja avui demanar al Govern, atès que no ha estat a
iniciativa seva, constituir i convocar aquesta comissió política
de seguiment del projecte de rehabilitació integral de la Platja
de Palma. Repetim, com un instrument per seguir construint
acords, per prioritzar inversions, per aprovar plans d’actuació i,
evidentment també, per construir aquest nou marc urbanístic,
tenint en compte tota la feina realitzada i sobretot totes les
alAlegacions presentades, fruit de l’exposició al públic que es va
dur a terme.

Per tant, entenem que malgrat majories absolutes, són així
i així ho hem de reconèixer, per part del Partit Popular a les
diferents institucions, també tenim clar i voldríem aportar que
els grans acords donen validesa i donen suport social en el camí
de construir projectes estratègics entre tots. Per tant, creim que
seria bo reprendre aquest camí. Els objectius en política són
claus, però les formes per aconseguir-ho també són importants

i cada vegada marquen més allò que és complir amb els
ciutadans d’un determinat país, del nostre país.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Barceló. En torn de fixació de posició
per part del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca té la paraula l’Hble. Diputat Gabriel Barceló
-que entenc que substitueix el Sr. Martí- per un temps de deu
minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. Sí, efectivament substitueix Nel
Martí. 

En primer lloc, vull manifestar el nostre suport a aquesta
proposició del Grup Socialista, sobre la convocatòria de la
Comissió política de seguiment del projecte de rehabilitació
integral de la Platja de Palma. Pensam que aquesta proposició
ni tan sols s’havia d’haver presentat, el Govern de motu propi
ja hauria d’haver convocat en un tema tan important ja que a la
passada legislatura, com dic, es va constituir aquesta comissió.

Demostra per tant, poc interès per part del Govern de parlar
amb la resta de grups, com sí es va fer la passada legislatura,
amb discrepàncies evidentment, amb distints punts de vista,
però també amb acords. L’acord més important va ser
l’aprovació de la llei en el Parlament que va possibilitar aquest
projecte, llavors és ver que hi va haver discrepàncies de com es
concretava el projecte a la Platja de Palma, però el més
important era parlar-ho entre tots i que un projecte d’una
transcendència per al nostre turisme i per a la reconversió
d’aquesta zona turística recuperàs aquesta via del diàleg i del
consens. Com deia, per part del Govern no hi ha hagut cap
intenció i, de fet, durant aquests mesos s’han produït dos fets
molt significatius i jo diria que també a la vegada negatius.

El primer de tots quan fa poc es va anunciar per part del
ministeri que no hi hauria partides pressupostàries destinades a
la Platja de Palma. És a dir, un compromís que l’Estat tenia amb
aquesta zona turística de la Platja de Palma i que va quedar a
zero. I així efectivament, ho va comunicar posteriorment el
conseller de Turisme, el Sr. Delgado, que va dir que només hi
hauria aquelles inversions que es fessin des de l’àmbit privat,
però que no hi hauria cap impuls públic. Per tant, això per a
nosaltres és una frenada molt gran d’aquest projecte de la Platja
de Palma, només això ja faria necessari convocar aquesta reunió
de la comissió de seguiment per veure quines són les actuacions
que s’han de dur a terme a partir d’aquí. 

Però la realitat del que ha passat i és el segon fet que
destacam, és que el conseller de Turisme, el Sr. Carlos Delgado,
és qui ha agafat el maneig d’aquesta rehabilitació integral de la
Platja de Palma, passant evidentment per damunt del gerent, el
Sr. Álvaro Gijón -que per altra banda ara que no hi ha
pressupost tampoc no té molt de sentit que tenguem un gerent
allà-, passant per damunt de l’Ajuntament de Palma i passant
per damunt de l’Ajuntament de Llucmajor. En definitiva, el Sr.
Delgado ha tirat pel mig, per endavant, sense encomanar-se a
ningú i d’acord als seus criteris, que poden ser bons o poden ser
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totalment equivocats. El que és cert i segur és que en aquests
moments el projecte està absolutament paralitzat, no hi ha
perspectives de pràcticament dur res endavant el 2012, un any
perdut en aquest sentit i, per tant, són motius més que suficients
per convocar aquesta comissió i veure quina és l’orientació a
partir d’aquí que s’ha de donar a aquest projecte de rehabilitació
integral de la Platja de Palma.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Barceló. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Lourdes Bosch, per
un temps de deu minuts.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Gracias, Sr. Presidente. Buenos días, señores y señores
diputados. Miren, este gobierno está afrontando una situación
realmente complicada, en todos los ámbitos y en todos los
sentidos. Cuando llegas al Govern con vocación de servicio,
para gestionar y ofrecer lo mejor a tu comunidad autónoma y
descubres que las arcas no sólo están vacías, no hay dinero, que
ya es grave de por sí, sino que además se adeudan más de 1.500
millones de euros; cuando descubres que hay miles de
compromisos firmados o apalabrados con asociaciones, con
alcaldes, con empresarios; cuando esa deuda descomunal es
responsable de que las empresas que llevan años esperando
cobrar estén muriendo asfixiadas; no queda más remedio que ser
responsable, queda recomponerse, denunciar la pésima gestión
anterior, que no puede ni debe ser silenciada, tal y como a la
oposición le gustaría, y tomar medidas decididas y valientes
para afrontar la situación.

Lo deseable en este caso sería que los partidos causantes de
este naufragio, también fueran capaces de ser responsables, que
asumieran su parte de culpa y que sabedores de cuáles son las
circunstancias, se pusieran a sumar en lugar de restar, a
construir en lugar de destruir, a dejar de poner palos en las
ruedas. Su espíritu es del negativo catastrofista. Todo lo que
hace el Partido Popular para ustedes está mal, tanto si hace
como si deshace. Ustedes simbolizan el no por definición, algo
así como el perro del hortelano, que ni come ni deja comer.

Efectivamente, en la legislatura pasada se creo una comisión
política de seguimiento del proyecto de rehabilitación de la
Playa de Palma, ¿se acuerdan qué motivó esa rápida creación de
la comisión? Estoy segura que sí. Su pésima gestión, que se
volvió en contra de ustedes como un boomerang y les golpeó en
plena cara. El pacte de progrés aprobó un plan de rehabilitación
integral que no había sido consensuado absolutamente con nadie
y tuvo la gentileza de aprobarlo en verano, en agosto, con todos
los residentes de vacaciones. Recuerdo como si fuera ayer, la
cantidad de llamadas que recibíamos de gente indignada y
angustiada; indignada porque en reuniones con la dirigente
socialista se les decía que no tenían en absoluto que preocuparse
por las expropiaciones; y angustiada porque veían cómo la
normativa hacía que sus casas perdieran todo su valor, en plena
crisis económica. 

La contestación social fue mayúscula, vecinos,
comerciantes, restauradores, hoteleros; ustedes consiguieron con
su estropicio la indignación unánime de toda la sociedad de la
Playa de Palma. Ustedes jugaron con las ilusiones y las
expectativas de la gente. Y fue en ese contexto que les pareció
una estupenda idea crear una comisión de seguimiento y ampliar
el periodo de alegaciones de agosto a diciembre, dejar sin efecto
el Plan de rehabilitación y lo que hiciera falta, con tal de calmar
a una sociedad totalmente crispada que no pensaba tolerar su
plan de rehabilitación integral. Esa y no otra, es la historia de la
creación de esa comisión, porque hasta entonces, hasta ese
momento, a lo largo de la legislatura, el Partido Popular nunca
había sido convocado para nada relacionado con el Plan de
rehabilitación integral. De hecho fue algo que reclamamos
nosotros, el Partido Popular, ante la incapacidad del pacte de
conducir a buen puerto la Playa de Palma, porque tres años más
tarde y 17 millones de euros menos, estábamos en la misma
casilla de partida y nuestro diagnóstico fue certero para desdicha
de todos los baleares. 

Cuando entramos a gobernar, nos encontramos con que las
1.353 alegaciones que se habían presentado en contra de su
plan, Sra. Barceló, ¿sabe cuántas se contestaron?, ninguna. El
plan se aprobó en agosto, el periodo de alegaciones finalizó el
9 de diciembre. Tuvieron medio año para estudiarlas y
contestarlas. Pero no lo hicieron, ¿por qué? ¿Se acercaban las
elecciones y no querían volver a meter la pata? ¿O no pensaban
en hacer ni media rectificación? Quizás su plan era esperar a
confirmar que seguían en el Gobierno y entonces imponer a los
ciudadanos el plan que habían aprobado inicialmente. Me
pregunto para qué pagamos los sueldos a todo el personal del
consorcio desde agosto de 2010 hasta mayo del 2011 si su
mayor cometido, que era el de dar respuesta a las alegaciones,
no fue realizado. Claro, como ustedes tenían esa sensación de
que el dinero sobraba y veían brotes verdes por todos lados,
lástima que además nos dejaran el regalo de 17 millones de
euros finalistas para la Playa de Palma enviados desde Madrid,
gastados sin justificar, de manera que cuando el Gobierno
central nos pida cuentas al respecto, veremos si nos toca
devolverlos y de dónde los sacamos.

Convocar de nuevo la Comisión de seguimiento, hoy por
hoy, carece de sentido. Como ustedes saben, se convocó un
concurso y especialistas en urbanismo han sido seleccionados,
van a redactar un nuevo PRI y actualmente están haciendo lo
que ustedes deberían haber hecho, están estudiando las 1.353
alegaciones que se presentaron en contra de su plan y las están
resolviendo. Por lo tanto, en este momento no procede la
convocatoria de dicha comisión.
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Además, aquí se han quejado de que no hay dinero desde el
Gobierno central, les recuerdo que si el Gobierno Socialista del
Sr. Zapatero y del Sr. Rubalcaba hubiera cumplido su
compromiso con la Unión Europea de reducir el déficit público
al 6%, este año la reducción que tendría que haber hecho el
Gobierno del Partido Popular hubiera sido de 18.000 millones
de euros menos, y el año que viene 10.000 millones menos, es
decir, que si ahora no hay más dinero para invertir directamente
la culpa es suya. Nos encantaría poder contar con más
financiación, es evidente, pero esto es lo que hay, y como dice
el refrán, con estos bueyes hay que arar. Por eso el conseller
anunció recientemente que se tendrá que acometer el plan de
reconversión integral sin apenas inversión pública sino privada,
y como ejemplo tenemos Magaluf donde una importante cadena
hotelera mallorquina anunció una inversión millonaria que no
sólo suponía la rehabilitación de una zona fuertemente
degradada sino también la creación de empleos y la
desestacionalización del turismo. Y esa va a ser nuestra apuesta.
Y por supuesto se van a poder informar de primera mano, como
ustedes saben está prevista la comparecencia del conseller el
próximo jueves y podrán formularle todas las preguntas que
consideren oportunas. 

A mí me gustaría señalar la incoherencia del Partido
Socialista cuando nos recrimina que no hay dinero cuando
recientemente, en esta misma comisión, el Partido Popular instó
al Gobierno central a que priorizase. Playa de Palma.
Afortunadamente el PSM fue coherente y nos apoyó en dicha
solicitud.

Por otro lado, no tiene sentido que pidiendo la dimisión del
Sr. Gijón se están descubriendo ustedes su manera de pensar y
de hacer política argumentando que como no hay dinero del
Gobierno central ya no tiene sentido el trabajo del Sr. Gijón,
porque ésta es su mentalidad, sin dinero público ustedes creen
que no se puede hacer nada, pero lo cierto es que, gracias a
Dios, hay todavía muchas alternativas para seguir trabajando
con la Playa de Palma, como es el Plan de rehabilitación, la
inversión privada, etc.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Vol fer ús de la paraula per
contradiccions el grup proposant? Té la paraula la Sra. Barceló,
per un temps de cinc minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Sí, fonamentalment, per assenyalar dues coses, la primera,
el més important en política, en polítics i en el Parlament d’una
manera clara és fonamentar les afirmacions que es fan per
guanyar credibilitat davant l’oposició i davant els ciutadans. I en
aquests moments la portaveu del Partit Popular ha fet, una
vegada més, una demostració de manca de credibilitat total i
absoluta per les mentides, la manca de veritat que és capaç de
dir. 

La manca de credibilitat que té ella mateixa quan demana i
aprova IVA súper reduïts en el seu govern ja sabent totes les
xifres dels dèficits del món i li diuen que no. La manca de
credibilitat quan demana que s’incrementin les inversions, com
en aquest cas la Platja de Palma, i li diuen que no o la defensa
que ha fet de rebaixa de taxes i totes pugen. Aquesta és la
credibilitat de la portaveu del Partit Popular.

Però, a més, i li vull assenyalar perquè ho tengui clar, amb
el Partit Popular a l’anterior mandat, abans de constituir-se
aquesta comissió, vàrem tancar acords i es varen tancar acords
i va haver-hi reunions per tancar acords. La mateixa llei de la
Platja de Palma és una llei que es va fer amb força reunions amb
els diferents grups polítics d’aquesta cambra i es va tancar un
acord a principis i a mitjans legislatura i es va construir a partir
de reunions amb tots, també amb el Partit Popular. Quan
tancàrem no s’havia posat a exposició pública el document
urbanístic. Hi va haver reunions i es varen tancar acords amb tot
el que va ser i amb el que és el pla estratègic, i es varen fer
reunions amb el Partit Popular i es varen tancar acords i amb el
document urbanístic, una de les actuacions que assenyalava el
pla estratègic, que vàrem retirar per mantenir els acords
fonamentalment amb els ciutadans i també evidentment amb el
Partit Popular.

I per açò vàrem constituir la comissió, és cert, una comissió
que li demanam que reprengui. I açò no es pot dir així, que
l’oposició posa pals a les rodes, que només parlam en negatiu,
si nosaltres l’únic que feim és donar-los instruments perquè les
coses funcionin en positiu. O no escolta el que se li demana? Se
li demana comissió i àmbit per treballar des de l’acord. Com pot
plantejar aquí que treballam en negatiu? Que ha demanat o m’ha
escoltat dir a mi res del Sr. Gijón? Situï’s, situï’s. Vostè ha de
contestar fonamental a la portaveu que ha presentat aquesta
proposta i em neg rotundament que la qualifiqui de negativa
perquè no ho és. Ja està bé, no ho és. És continuar construint
acords. Repetim, ho vàrem fer amb la llei, ho vàrem fer amb el
pla estratègic i ho vàrem fer en el marc d’aquesta comissió.

Les alAlegacions, hi ha informes de totes i cada una de les
alAlegacions que es varen presentar, no es varen respondre per
una cosa, perquè estàvem sobre període electoral i evidentment
la resposta de la proposta és lògic que es fes una vegada es
tingués acord en tot el document urbanístic, però la feina, Déu
n’hi do si la feina està feta. Ara, si vostès volen continuar
contractant per tornar a començar aquest serà un altre debat, és
un altre debat, no l’he obert jo avui aquí, aquest és un altre
debat. Si es vol tornar a contractar un equip perquè torni a fer el
document urbanístic jo crec, i em semblava, que el gerent
encara, que sapiguem, pensava recollir i utilitzar bona part de
tota la feinada que s’havia fet l’anterior legislatura. I ho va dir
així. No va ser tan negatiu com vostè, a no ser que vostè sigui
de l’altra fracció, en contra de Gijón. Esper que no, esper que
anem tots junts en tot això. Esper que anem tots junts. Açò és el
que nosaltres voldríem, no només amb l’oposició sinó també,
evidentment, des del Govern. Esperem que anem tots junts, ja
em començ a preocupar francament.
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Per tant, què li demanam? Repetesc, una proposta totalment
en positiu, àmbits de feina conjunta i crec que és un bon camí
refer i millorar el document urbanístic, evidentment que sí, i
aquí tota la colAlaboració...

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sra. Diputada.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Sí. ... que puguem fer. Creim que és millor açò que no altres
opcions que també s’escolten de fer urbanisme a la carta sense
document urbanístic.

Per tant, repetim, era una proposta totalment en positiu,
continua sent en positiu i demanam -repetim- àmbits de
colAlaboració, de participació, de tirar ponts a institucions i a
partits polítics. Nosaltres ho vàrem fer en la mesura que vàrem
poder, li demanam, evidentment, que vostès es repensin la seva
proposta.

Gràcies.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Perdó, a mi m’agradaria demanar la paraula perquè ens ha
acusat directament de dir mentides i no s’ha dit cap ni una
mentida. El pla de reconversió integral quan es va aprovar el
Partit Popular...

EL SR. PRESIDENT:

Senyora...

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

...mai no l’havia vist...

EL SR. PRESIDENT:

Senyora, senyora diputada, per favor.

(Remor de veus)

Per favor, per favor, senyores diputades, ha acabat el torn
d’intervencions i passam a la votació.

Vots a favor? 

Abstencions?

(Tall de veu a causa del micròfon)

... d’una llei relativa a la convocatòria de la comissió política
de seguiment del projecte de rehabilitació integral de la Platja
de Palma.

II. Debat i votació de l'escrit RGE núm. 1591/12,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, pel qual se
solAlicita la compareixença del gerent del Consorci de la
Platja de Palma, per tal d'explicar el seu projecte de
rehabilitació de la Platja de Palma.

Finalment, passam al segon i darrer punt de l’ordre del dia
d’avui consistent en el debat i la votació de l’escrit RGE núm.
1591/12, presentat per quatre diputats membres de la Comissió
de Turisme, adscrits al Grup Parlamentari Socialista, mitjançant
el qual se solAlicita la compareixença del gerent de la Comissió
de la Platja de Palma, per tal d’explicar el seu projecte de
rehabilitació de la Platja de Palma.

Desitja intervenir algun dels grups? El Grup Parlamentari
Socialista té la paraula.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Sí, bàsicament per demanar la compareixença aquí, hem
demanat la compareixença del conseller en primera instància,
sabem que el conseller podrà comparèixer i per poder
comparèixer i per complir el Reglament del Parlament per
demanar la compareixença, en aquest cas, del responsable del
consorci s’ha de plantejar des de l’acord de la comissió. Creim
que valdria la pena que el conseller vengués acompanyat del
gerent de la Platja de Palma i a partir d’aquí es poguessin
explicar totes les mesures i totes les previsions i totes les
actuacions i el pla de feina que pensen desenvolupar. Per tant,
valia la pena plantejar avui aquí la proposta de votació perquè
puguin comparèixer tots dos de manera conjunta.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula el Sr.
Gabriel Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, gràcies, Sr. President. Per dir que ens sembla
absolutament necessària aquesta compareixença i, per tant, li
donarem suport vist que el mateix dia, i ara fa un moment la
portaveu del Partit Popular ho recordava, el mateix dia que
aquesta comissió donava suport a una proposició no de llei
presentada pel Grup Popular per reclamar a l’Estat les
intervencions amb relació a la Platja de Palma, el mateix dia -
insistesc- que el Parlament de les Illes Balears, la Comissió de
Turisme, reclamava al Govern de l’Estat les inversions
procedents per a la reconversió de la Platja de Palma el ministre
anunciava que no hi hauria inversions i el dia següent el
conseller de Turisme anunciava un replantejament total i absolut
del que havia de fer el consorci a la Platja de Palma, la
paralització total i absoluta de les inversions i la paralització de
tot el projecte públic i quedava, per tant, només el que pogués
fer la iniciativa privada i no sabem de quina manera, ni com, ni
quan ni amb quines quantitats perquè de moment no ha sortit
res. Per tant, motius més que suficients perquè comparegui el
conseller i ens sembla ve que vengui acompanyat del gerent per
tal d’explicar el projecte com està en aquests moments i
entenem, sobretot, la necessitat de donar-li un impuls.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari Popular
té la paraula la Sra. Lourdes Bosch.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres donarem suport a la
compareixença del Sr. Conseller de Turisme, com no podia ser
d’una altra manera, però no donarem suport a la compareixença
del gerent del Consorci de la Platja de Palma perquè, atesa la
jerarquia per la qual el president del Consorci de la Platja de
Palma és el mateix conseller ell pot donar totes les explicacions
referents a tots els temes adients.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votació de l’escrit RGE núm. 1591/12, relatiu a la
recaptació de la presència del Sr. Gerent del Consorci de la
Platja de Palma davant aquesta comissió, per tal de celebrar una
sessió informativa per explicar el seu projecte de rehabilitació
de la Platja de Palma. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 5. Vots en contra, 9. Per tant, queda rebutjat
demanar la presència del Sr. Gijón davant aquesta comissió.

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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