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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Sr. President, Jaume Carbonero substitueix Bel Oliver.

EL SR. BONED I ROIG:

Sr. President, Joan Boned substitueix Francina Armengol.

Compareixença RGE núm. 2150/14, solAlicitada pel
Grup Parlamentari Socialista, del conseller de Turisme i
Esports, per tal d'informar sobre el compliment de les
determinacions vigents del projecte de restaurant a
l'Oratori de Portals.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu a la
compareixença RGE núm. 2150/14, del conseller de Turisme i
Esports, solAlicitada per quatre diputats membres de la Comissió
de Turisme, adscrits al Grup Parlamentari Socialista, per tal
d’informar sobre el compliment de les determinacions vigents
del projecte de restaurant a l’Oratori de Portals.

Assisteix el Sr. Jaume Martínez i Llabrés, conseller de
Turisme i Esports; acompanyat per la Sra. Cecilia Plasencia i
Venys, cap de gabinet, i per la Sra. María José Merino i Ruiz,
cap de premsa.

Té la paraula el Sr. Jaume Martínez i Llabrés per fer
l’exposició oral sense limitació de temps.

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Jaime
Martínez i Llabrés):

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia senyores i senyors
diputats. Ara entraré a explicar el coneixement que té la
Conselleria de Turisme d’aquesta tramitació, però voldria
transmetre la meva sorpresa que un acte reglat, com és la
llicència i el tràmit administratiu que es desenvolupa a
l’Ajuntament de Calvià, hagi de ser una qüestió d’explicació per
part meva. Però de la mateixa manera que l’Ajuntament de
Calvià ha donat 30 dies d’exposició pública per alAlegacions al
projecte de l’Oratori i ha demostrat la transparència que vol
donar a la tramitació, jo també intentaré ser el més transparent
i el més objectiu possible a la relació d’informació que tenim.

En data de 20 de febrer de 2014, amb registre 66, va tenir
entrada al servei tècnic el projecte bàsic de reconstrucció d’un
restaurant i un canvi d’ús de l’actual edifici on s’ubicava el
restaurant a ús religiós. L’establiment autoritzat es troba en el
mateix solar de l’església de l’Oratori de Portals, que és un
edifici d’ús religiós i, a més, hi ha un altre edifici annex amb el
mateix ús que l’edifici principal.

L’objecte del projecte és la reconstrucció total del restaurant
a un altre lloc, a una altra ubicació de la parcelAla, més distant de
l’església de l’Oratori independitzant els accessos d’una banda
i una altra. La nova zona d’ubicació del restaurant no envaeix
l’àrea respecte del conjunt catalogat, ni la zona de servitud de la
protecció de Costes, tot això segons el Pla general aprovat l’any
2000.

Per la topografia del terreny, el nou volum queda més
integrat, segons el projecte presentat, a l’entorn, a una zona
boscosa, projectant una coberta enjardinada. L’actual edifici del
restaurant no serà..., allà o s’ubica el restaurant, objecte de
demolició i canviarà el seu ús a religiós, incorporant-se al
conjunt de la parròquia. Segons sempre el projecte i l’annex de
la memòria, l’edificabilitat màxima permesa és d’un metre i mig
per metre quadrat de solar i es pot ampliar l’ús principal
mantenint aquesta edificació. La superfície construïda total
existent a la parcelAla a dia d’avui és de 895 metres quadrats,
segons les dades cadastrals recollides en el projecte i a l’estat
actual del projecte.

El planejament urbanístic aprovat l’any 2000, contempla un
màxim del 5% d’edificabilitat consolidada de l’ús principal per
a l’ús de restaurant. El Pla general socialista permet edificar per
tant, un total de 33.448 metres quadrats a la parcelAla de
l’oratori. L’edificabilitat del restaurant existent ja supera aquest
percentatge damunt l’edificació en ús religiós actual, amb 97,18
metres quadrats de superfície construïda tancada i 28,33 metres
quadrats de porxos. El que suposa un total de 111,34 metres
quadrats i 125,51 metres quadrats d’ocupació.

L’edificabilitat projectada en el nou restaurant és de 121,65
metres quadrats i 137,20 d’ocupació, ja que s’acull al disposat
als punts 1 i 6 de la disposició addicional quarta de la Llei de
turisme, segons els quals per tractar-se d’un projecte amb
l’objecte de modernitzar un establiment turístic existent, poc
quedar excepcionalment exclòs de segons quins paràmetres
urbanístics i poder tenir un augment d’edificabilitat del 10%
damunt l’edificabilitat existent, que en aquest cas parlaríem de
10 metres quadrats.

Segons les dades reflectides en els projectes, l’edificabilitat
resultant del projecte, aquest increment no suposa més del 10%
de l’edificabilitat existent, corresponent a l’ús turístic de
l’establiment de restauració. Per tant, s’ajusta als requisits de la
disposició addicional quarta de la Llei 8/2012, modificada pel
Decret Llei 1/2013 i compleix la normativa sectorial turística,
sense perjudici de l’obtenció dels permisos necessaris d’altres
administracions i de la corresponent llicència municipal per les
obres solAlicitades, ja que com saben, l’atorgament de la
llicència municipal és un acte reglat, competència de
l’ajuntament.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Procedeix ara a la suspensió
de la sessió per un temps màxim de 45 minuts, per tal que els
grups parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes
o observacions. Per la qual cosa els deman als portaveus si
volen suspensió o seguim la sessió?
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Idò, seguim la sessió, i per tal de formular preguntes o
observacions tot seguit es procedeix a la intervenció dels grups
parlamentaris.

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

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Moltes gràcies, Sr. President. També un parell de
matisacions abans de començar. La primera, la benvinguda al
públic que avui assisteix a aquesta comissió. La segona, Sr.
President, satisfacció del nostre grup pel seu estat de salut i
l’encoratjam perquè continuï progressant per aquest via.

I després, voldria matisar dues cosetes que també ha
manifestat el Sr. Conseller, com a sorpresa: que la llicència és
un acte reglat; home, seria un acte reglat si la llicència seguís les
determinacions del Pla general socialista, com vostè diu. I el Pla
general socialista no es pot complir, com molt bé diu el projecte
a la seva memòria, i com que no es pot complir, es va per una
altra via, una altra via que no és la via reglada, és una via
excepcional, d’una disposició addicional que tot el que estableix
són excepcions a la via reglada i per tant, és d’aquest tema del
qual hem de parlar, de si el projecte acompleix o no la
disposició addicional quarta de la llei.

També ha dit que, amb un acte de transparència,
l’Ajuntament de Calvià va donar 30 dies d’exposició pública.
Ho vàrem demanar nosaltres, ho vàrem demanar nosaltres, el
nostre grup municipal amb els veïnats de la zona, vàrem
demanar a l’ajuntament que establís un termini, aquest sí
excepcional, perquè poguessin fer alAlegacions, alAlegacions que
s’han presentat i s’està a l’espera de la seva contestació.

Sr. Conseller, nosaltres insistim en aquest tema, a pesar que
a vostè el sorprengui un poc, però insistim per dues raons: la
primera és perquè la construcció d’aquest nou edifici destinat a
restaurant, suposarà un impacte molt greu a l’sky line de Portals.
Tot i que vostè ha dit que una integració perquè la coberta és
vegetal, escolti, és un edifici de soterrani i planta baixa,
justament en el penya-segat de Portals i per tant, representa un
impacte que ni està estudiat, ni està justificat, però el que sí
passa és que és molt evident. I la segona raó és perquè si
s’autoritza aquest restaurant, utilitzant via, la porta falsa, la
drecera de la disposició addicional quarta, és un greu precedent
per fer aquest tipus d’actuacions a altres indrets amb més o
manco impacte que aquest. I per tant, voldríem tallar d’arrel
aquesta interpretació que fan vostès de la disposició addicional
quarta, per tal que aquest precedent no es pogués repetir a altres
llocs.

Les lleis tenen conseqüències de vegades ni estudiades i de
vegades no desitjades, en aquest cas no ho sé, no sé si vostès
quan varen fer tot solets la Llei de turisme, la Llei 8/2012,
pensaven que per aplicació de la disposició addicional quarta i
altres, podria resultar que usos de restaurants que estaven a un
lloc, podien agafar, traslladar-se a un altre lloc i a sobre
incrementar-se un 10%. D’aquestes conseqüències en tenim
exemples a altres lleis, per exemple avui per avui és un escàndol
a nivell internacional les conseqüències de la reforma de la Llei
de justícia universal que varen fer els seus diputats a Madrid,
surten de la presó els narcotraficants, assassins, etcètera. Doncs,

ho sabien què passaria això, ho desitjaven? Miri, jo no ho sé, jo
crec que no, però la veritat és que això passa. El mateix pot
passar en aquest cas, perquè jo crec que la llei estableix tot un
seguit d’avantatges per als hotelers fonamentalment, per a les
zones hoteleres i aquests avantatges els traslladen a altres tipus
d’usos, des del meu punt de vista, sense raó.

En definitiva, el que passa és que l’església catòlica solAlicita
permís per a un nou restaurant allunyat del que en aquests
moments existeix i utilitza la via excepcional de la disposició
addicional quarta. No acompleix el restaurant amb el Pla
general socialista. L’incompleix perquè, tot i aquests 33.000
metres quadrats que vostè ha dit que cabien allà, que no hi són,
el que no ha dit és que tan sols un 5% de la superfície edificada
i consolidada es pot destinar a usos complementaris a l’ús
principal, que és un ús religiós. I per tant, aquest 5% són 44,75
metres quadrats. És a dir, que en aquesta parcelAla s’hi poden
fer, d’acord amb el Pla general, 44,75 metres quadrats destinats
a ús complementari de l’ús religiós, entenent com a
complementari el restaurant.

Jo li vaig fer, Sr. Conseller, una pregunta, el 25 de març, en
el plenari i vostè em va contestar similar, una mica més dur,
avui l’assumpte jo crec que va un poc millor, però em va
contestar com sempre, l’herència, i en aquest cas l’herència que
varen rebre a l’Ajuntament de Calvià l’any 2003 de
l’Ajuntament Socialista. I vostès varen governar i crec que vostè
tenia un càrrec important a l’Ajuntament de Calvià, des del
2003 fins ara i encara governen. Des d’aquell temps fins ara, si
vostès creien que el Pla general socialista era un pla general
massa rigorós o massa excessiu, per què no han fet res? I ara em
retreu l’herència de l’any 2003, o de l’any 2000, quan se va
aprovar el Pla general. Escoltin, per què, si vostès creuen que és
un pla excessiu, ja dic, és un pla que limita de tal manera
aquesta possible actuació, que la fa impossible i han de recórrer
a la disposició addicional quarta.

Aquest el problema que s’han topat a l’hora de plantejar
aquesta instalAlació, aquest restaurant a vorera del penya-segat
de Portals. S’han trobat amb la limitació del planejament
general i perquè no poden donar llicència acollint-se al Pla
general, la donen per una via que vostè diu que és reglada. I
d’on s’ho treu que és reglada, una via excepcional per la qual
l’informe de la Conselleria de Turisme es converteix, a més de
preceptiu, en vinculant per a la llicència d’obres?

Per tant Sr. Conseller, aquí es produeix una situació
completament injustificada i injustificable, es trasllada un ús
existent d’un lloc a un altre, lògicament molt més comercial,
s’apropien de les vistes, de les visuals, per a un ús estrictament
comercial. No es respecta el planejament general i en definitiva
no es veu per enlloc el benefici que l’aplicació excepcional de
la disposició addicional quarta pot donar per a l’interès general,
únicament i exclusivament es milloren un determinats beneficis
particulars.
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Jo li demanaria que quan em contesti, o quan faci la segona
intervenció, em digui quin paràgraf de la disposició addicional
quarta, vostè ha dit del punt primer i del punt sisè de
l’addicional quarta, quin paràgraf, vostè..., els coneix molt bé,
vostè va assistir, i jo li ho vaig agrair, a la ponència on es va
discutir el contingut d’aquesta llei, en aquells moments vaig
tenir la impressió que vostè coneixia, no sé si va participar en la
redacció, però coneixia fil per randa el contingut de la llei, i per
tant, li deman que m’expliqui quin paràgraf de la disposició
addicional quarta, del punt primer, del punt sisè, del que vulgui,
permet la reubicació d’un ús de restauració a una parcelAla
urbana i, a més, quin paràgraf permet excepcionar la via
reglada, la via normal, excepcionar el compliment ni més ni
manco que del Pla general.

I per acabar una darrera reflexió. Miri, el Pla general de
Calvià del 2000, vostè diu Pla general socialista i creu que amb
aquest llinatge ja el desqualifica. Miri, no és vera, un pla general
sigui d’un ajuntament socialista, o sigui d’un ajuntament d’un
altre color, és un instrument de planificació que aquest sí que té
transparència, perquè aquest sí que té informació pública i té
participació ciutadana. L’aplicació de la disposició addicional
quarta, per contra, és una via amb un gran dèficit democràtic,
perquè ningú no hi pot opinar, amb un informe de la conselleria
hem acabat les feines. L’ajuntament veu aquell informe con un
informe vinculant per a la llicència. Per tant, encara que digui
el projecte que estigui en contra de les determinacions del Pla
general...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant Sr. Diputat.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Acab immediatament. ... vostès han de donar, vull dir, els
ajuntaments, en teoria, han de donar llicència. Per tant, aquesta
via, tan poc democràtica, tan poc excepcional, tan poc reglada,
amb tan poca seguretat jurídica, Sr. Conseller, en aquest cas ni
tan sols aquesta via vostès estan autoritzats a utilitzar com
explicaré en el pròxim torn.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
MÉS intervé l’Hble. Diputat Sr. Abril, per un temps de deu
minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, bon dia a totes i a tots. Bon dia conseller. Al nostre grup
parlamentari li preocupa aquest projecte de nou restaurant que
tenen vostès a disposició de la conselleria i que té també
l’Ajuntament de Calvià a l’indret de l’Oratori de Portals, en el
municipi de Calvià, perquè representa d’alguna manera un petit
oasi enmig d’una costa que va patir els efectes, per al bo i per al
dolent, qualque cosa bona també supòs que degué quedar del
bum dels anys 50, 60, part dels 70 i on actualment ja queden
molt pocs racons, per dir-ho així, tranquils, tant per als
residents, com per als turistes que surtin una mica de la
massificació.

Preocupa per aquesta part i per al projecte en si, però
preocupa també, i és el que m’agradaria aportar i introduir, que
no sigui un cas aïllat, ni a Calvià ni en el conjunt de les illes i
particularment a Mallorca. I el que és més greu, que ens trobem
en situacions com aquestes gràcies a l’actuació de les
administracions, a la legislació vigent i aprovada, sobretot en
aquesta legislatura, per la connivència necessària també entre
administracions, perquè aquí evidentment Costes té un paper
fonamental, i que vivim, gràcies a aquestes actuacions de les
administracions, una espècie de déjà vu del que va passar ja en
aquella Mallorca dels anys 60, on no hi havia regles, no hi havia
regles, i clar, un hoteler podia arribar i feia un hotel allà, davant
la platja, i la platja pareixia que era de l’hotel. Això tots ho hem
vist i com fins i tot encara ara és difícil accedir a moltes platges
del municipi de Calvià, d’algunes zones madures també de la
Platja de Palma, com pugui ser Cala Major, no?, per aquella
manera de fer que hi havia en aquell temps.

I clar, nosaltres deim: alguna lliçó hauríem d’haver après del
que va passar en aquell temps i no viure això, com els deia, una
mena de déjà vu.

I li pos un seguit d’exemples, un el debatíem l’altre dia, com
s’ha jugat amb la declaració d’interès autonòmic, per exemple
a la badia de Magaluf, que nosaltres, des del nostre grup, hem
denunciat com desapareixen carrers, com desapareixia fins i tot,
o es difuminava el camí que anava per la vorera de costa de
Magaluf, en benefici del creixement dels jardins de determinats
hotels beneficiats amb la declaració d’interès autonòmic. Com
en ple mes d’agost es movien, tenc fotografies conseller, si vol
li ho mostr, com en ple mes d’agost es movia arena amb
excavadores allà enmig dels turistes. Com es juga a la confusió
entre allò públic i privat amb aquestes concessions, de la gestió,
per exemple, de les gandules de les platges que cada vegada es
dóna més gràcies a la seva legislació i a la legislació...i a la nova
llei de costes, on es juga a confondre la cosa pública i la cosa
privada i clar, com que la concessió de les gandules és de l’hotel
fins i tot és incòmode posar-te a segons quines zones de la platja
perquè no saps si és hotel o si és platja.

Això ha passat molt prop d’on parlam ara, que és a la caleta
de Portals Nous, cosa que també vàrem denunciar i l’anterior
conseller va dir que no, que res de denúncies, que estava molt
content que es rehabilitàs un edifici, no és qualsevol
rehabilitació, com el mateix projecte defineix és un projecte
turístic immobiliari, que també implica un poc aquesta sensació
de reprivatització de les platges, de tornar a veure allò que es va
fer en els anys seixanta, jugant a navegar sobre la legalitat. En
l’accés a les platges, Calvià justament és un municipi que ho
pateix el tema, no es garanteix, ja sé que no és competència
seva, però qualque cosa hi poden dir. Passa a la caleta que hi ha
davant les illetes de Malgrats...
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LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Perdó, Sr. President, per una qüestió d’ordre. Som aquí per
una compareixença d’un tema de l’Oratori i pens que portem
tres minuts sentint parlant de platges.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, està posant exemples equivalents i té deu minuts i els
emprarà...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Em sembla inaudit que es vulguin frenar els arguments que
posam damunt la taula per fonamentar la meva posició en
aquest tema, però bé... Això en tot cas que ho faci el president,
però és que... no ho entenc, no. 

Li parl de Malgrats, li parl del Mirador de Peguera, que
encara són accessos que estan tancats, més recentment que
també li tenc coses demanades sobre aquest tema de la Caleta
del Toro, des que es va privatitzar Port Adriano està tancada, ja
sé que és Costes, però bé, són coses que preocupen, preocupen
especialment els veïnats, a una zona on pràcticament per tot hi
ha una mescla d’usos entre residencials i turístics, i clar, no
seríem aquí, i per això no entenem la sorpresa del conseller, si
no fos, primer, davant aquest projecte, ja concretam, -per
tranquilAlitat de la Sra. Bosch-, perquè s’han recollit més de mil
signatures sobretot de veïnats de la zona.

I com diu Greenpeace a una campanya que té aquests dies en
marxa, la protesta també és democràcia. Convé que a la casa de
la democràcia que és aquest parlament en parlem de
determinades coses.

I sobretot perquè, un projecte així no seria possible si no fos
gràcies a la Llei de turisme i perquè s’ha acollit a aquesta
disposició addicional quarta de la Llei del turisme i que, a més,
es vulgui aprofitar l’excusa que és un PGOU que tampoc no
agrada al nostre grup del temps de la Sra. Nájera i que ha
permès construir coses que també al nostre grup no ens agrada,
idò, fantàstic, però que es vulgui fer servir això de palanca no és
excusa, perquè si es parla avui aquí i es parla d’aquest projecte
i se n’ha parlat als mitjans de comunicació i la gent està
alarmada és perquè hi ha una llei que ho permet, i és la que
correspon al seu departament. I per això som aquí.

I jo tampoc no entenc que vostè, si vol ser transparent, com
ens diu, es limiti a fer-nos aquí una breu descripció del projecte,
perquè això ja ho sabem, ha sortit als mitjans de comunicació,
hem vist el projecte, hem vist les alAlegacions que han presentat
els veïnats, etcètera. Vull dir, que vostè hauria de fer qualque
cosa més aquí, el que hauria de fer sobretot és banyar-se, ja
vendrà l’informe, vull dir, el que vostè digui avui aquí no té
perquè vincular l’informe de la conselleria sobre aquest tema,
però sí que estaria bé que ens digui si pensa que aquest projecte
s’adapta a la disposició addicional quarta. Nosaltres pensam que
no, que ni és una millora d’instalAlacions de tema turístic,
òbviament és un restaurant, vostè ha dit: és una reconstrucció
del restaurant a un altre lloc; no, és una construcció d’un
restaurant a un altre lloc, i hauran de tancar el que hi ha el qual,
a més, oficialment no és un restaurant, té un ús religiós. 

Nosaltres pensam que faria falta també un informe vinculant
de Patrimoni, per mor de les característiques d’aquest indret.
Pensam que també farà falta un informe de Costes perquè està,
com el mateix projecte indica, sobre el penya-segat.

I segona qüestió, que també afecta la Llei de turisme i que
ens agradaria saber què pensa, l’article 32 de la Llei de turisme
diu que l’ús religiós és un ús secundari respecte dels usos
turístics. Clar, reflexió, a partir d’un ús secundari podem
plantejar un projecte d’aquestes característiques, i més amb la
protesta social que ha generat i l’alarma que ha generat?
Nosaltres pensam que no, qüestionam fins i tot, però bé, no és
la nostra competència, en aquest cas, crec que la seva tampoc,
si es pot tornar a camuflar, com ha passat en el passat, aquesta
confusió d’ús religiós i ús lucratiu, que també hauria de fer
pensar al capellà que diu, posa com a excusa que necessita
doblers per mantenir la parròquia, però estic segur que per les
noces que hi fa també deu cobrar el seu impost revolucionari.
Però bé, no entenem quina serà l’excusa per poder mantenir
aquesta situació, es mantindrà l’ús religiós com a us
preponderant i si et posen un bon plat de gourmet i reses abans
es podrà... no ho sé, justificar d’alguna manera?

Pensam que és una situació una mica absurda i que caldria
clarificar-la. Li demanam només dues coses: que el conseller
ens digui què en pensa d’això, si pot ser que ens digui que no,
que evidentment aquest projecte no pot entrar, no es pot acollir
a la Llei del turisme, de fet això farà que baixem les alarmes
respecte de moltes altres qüestions per part del nostre grup; i
segon, que facin un pensament, perquè pensam que en conjunt
el marc, que no és un cas aïllat, això de l’Oratori de Portals, que
aquest no és el camí.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. 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:

Gràcies, Sr. President. Bien, en primer lugar, quería
agradecer al conseller de Turismo y a su equipo que estén hoy
aquí y también quería agradecer al público que ha venido
porque creo que puede ser interesante que escuchen otra versión
y que quizás les ayude a... bueno, a clarificar lo que hasta ahora
hemos estado escuchando. 
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Como muy bien ha dicho el conseller, efectivamente, una
licencia es un acto reglado, el ayuntamiento tiene unas normas,
si el proyecto las cumple se da la licencia, si el proyecto no las
cumple no se da la licencia; es decir, es más, si cumple con las
normas y no se le da la licencia se estaría prevaricando. Y
además es una competencia municipal, es el ayuntamiento el
que da o no da las licencias, no es la Conselleria de Turismo. 

Por otro lado, estoy segura que el conseller no está
demonizando nada cuando habla de que es un plan socialista,
pero sí es una realidad, el plan general, aprobado por la Sra.
Nájera y por el Sr. Joseba de Doñabeitia, en los cuales los
socialistas debían confiar mucho ya que llegaron a hacer el Plan
de la Playa de Palma, bueno, en cualquier caso es un plan
socialista y los socialistas en su momento decidieron que en el
solar que hoy nos ocupa, pues, se pueden construir actualmente,
con la normativa en vigor, 33.000 metros cuadrados de los
cuales podrían ser 1.100 un restaurante. Todo eso de acuerdo
con la normativa existente y lo que es más grave, con una altura
de hasta tres plantas. Esto, señoras y señores, es lo que
realmente proporciona el Plan General de Calviá a este solar.

Si realmente los propietarios de este solar quisieran agotar
todo lo que la normativa de Calviá le da podrían construir tres
plantas en 33.000 metros cuadrados y el restaurante podría tener
1.000 de esos metros cuadrados. Esta es la realidad y esto es a
lo que podría optar y se le tendría que dar, porque si tu cumples
una licencia el ayuntamiento no puede negarla. Con lo cual
estamos hablando de algo que, en primer lugar, no es
competencia de la conselleria; si alguien no está de acuerdo con
la licencia lo que tiene que hacer es recurrir al ayuntamiento y
llevarlo a las instancias que considere oportunas, que no es el
Parlament. Eso por una parte.

Por otra parte, yo quisiera recordar que estamos aquí
hablando de una ampliación de 10 metros cuadrados, cuando se
permiten 33.000 metros cuadrados construídos; que se está aquí
quejándose de una planta de un restaurante de una sola planta de
altura que está semisoterrado, con una cubierta ajardinada,
precisamente para no tapar vistas y para integrarse en el
entorno. 

Fijense, de lo que proponen los socialistas y que otorgan, lo
que otorgan las normas del Plan General de Calviá, a lo que
realmente propone este proyecto que hoy nos ocupa, que de los
33.000 metros cuadrados 121 son para un restaurante.
Efectivamente, sí que se puede, yo creo que están de alguna
manera tergiversando la realidad y están liando a la gente, la
gente tiene que saber que el plan general otorga unos derechos
y que esos derechos si se cumplen tienen derecho a construir y
que además, repito, es el ayuntamiento el que da o no da
licencias.

Y eso no es desprestigiar a nadie, es explicar la realidad, así
es el plan socialista y eso no es ningún desprecio, pero creo que
tenemos que narrar los hechos como son y que la gente sepa
realmente lo que hay y esto, quiero insistir, no es desprestigiar
nada, es relatar. 

Yo también quería, bueno, pues yo quería echar una lanza a
favor de esa aplicación de la disposición adicional de la Ley
8/2012, de turismo, que gracias a la ley que hemos aprobado
nosotros, el Partido Popular, pues miren, después de décadas en

donde los empresarios no invertían en los establecimientos
turísticos pues por fin se están remodelando instalaciones
consiguiendo mayor calidad y, por lo tanto, mayor
competitividad. Quiero recordarles que gracias a esa disposición
adicional de la que ustedes reniegan hoy, actualmente, en
Baleares se han invertido más de 262 millones de euros y se han
hecho más de 339 proyectos de mejora.

Miren, en Baleares teníamos un problema de
infraestructuras, teníamos un problema estructural, ustedes
tuvieron la oportunidad de... la oposición tuvo la oportunidad de
gobernar durante cuatro años y lo cierto es que, bueno, pues, sus
convicciones políticas nos llevaron a un sitio donde no solo no
se mejoró sino que se empeoró. 

Yo quisiera también decir que... quisiera hablar también
ahora del Plan Integral de Turismo, de alguna manera la
conselleria está siendo absolutamente coherente con su
estrategia delineada desde el primer momento. En el Plan
Integral de Turismo, si ustedes van a la página 26, se
encontrarán con que empieza el capítulo dedicado a producto y
a estrategia, y ustedes verán que se habla de turismo cultural,
como ustedes han dicho el Oratorio de Portals está protegido
por el Catálogo de Bienes de Calviá, luego es un edificio de
interés cultural. Hay turistas que quieren ver edificios
interesantes, protegidos en unos catálogos, ¿por qué no?
Nosotros tenemos que diversificar, nosotros queremos
desestacionalizar. Ustedes cuando van a una ciudad de turismo,
¿no quieren ver la catedral o no quieren ver edificios
arquitectónicamente interesantes? Pues el Oratorio de Portals es
uno de ellos.

Ustedes verán también en este mismo capítulo, que redactó
la Conselleria de Turismo y con absoluta coherencia, que se
habla de turismo gastronómico; oigan, un restaurante con
impresionistas vistas al mar, ¿ no és un magnífico producto
turístico? Sin duda que lo es. También hay mucha gente que
cuando viaja quiere comer en sitios especiales con vistas que no
tienen en sus ciudades. También si ustedes miran, mire, ésta es
la página en concreto la página 50 del Plan Integral de Turismo,
verán que también se habla de un turismo, ¿por qué no?,
religioso. Desde luego es un tipo de turismo todavía muy poco
desarrollado que habría que empezar a desarrollar, pero que
también, bueno, pues incipiente.

Efectivamente, todo esto son productos diferentes de sol y
playa, esto sí que es competencia de la conselleria, estamos
hablando de turismo y estamos hablando de lo que siempre se
está repitiendo en este parlamento, diferenciación de productos,
diferentes, repito, al sol y playa y se está hablando siempre de
desestacionalizar. Pues, oigan, estos tres productos lo
representan precisamente el Oratorio de Calviá. 
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Así que, Sr. Conseller, yo creo que si aquí la oposición no
está de acuerdo con la licencia lo que debería hacer sería seguir
los cauces oportunos administrativamente en el ayuntamiento,
que es quien tiene las competencias, y respecto a Turismo que,
efectivamente, tiene las competencias la conselleria, al Partido
Popular del Parlament, al Grupo Popular, nos parece del todo
coherente que se permita ese incremento de 10 metros
cuadrados en un restaurante, en una zona emblemática que
además está semisoterrado, que no está consumiendo ni un 12%
de la edificabilidad que podría llegar a tener si cumpliese con el
plan general y que sólo tiene una de las tres plantas que le
otorga el plan general.

Y por nuestra parte, nada más. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller de Turisme i Esports,
pot contestar globalment a totes les preguntes i observacions
formulades o bé contestar individualment cada una de les
intervencions. Té la paraula el Sr. Conseller de Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Jaime
Martínez i Llabrés):

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, com s’han tractat temes
similars, contestaré globalment. Però sí que m’agradaria deixar
clar que no som aquí per donar una opinió de si ens agrada o no
ens agrada un projecte o de si seria millor una cosa o l’altra, jo
crec que hi som un poc per veure quin és el paper, en aquest cas,
de les administracions i d’on vénen aquells aspectes que
condicionen que ens trobem en aquesta situació bona o dolenta.

Sr. Carbonero, vostè m’ha parlat de dèficit democràtic, però
una llei és l’exemple de la democràcia també, perquè s’aprova
tenint en compte la voluntat de les urnes, per tant, al final igual
que la transparència del pla general, per dur una tramitació com
toca, idò, les lleis també. De totes maneres, però, jo podria dir
també que m’agradaria que tot aquell àmbit fos un espai lliure,
fos un espai lliure, ho podria dir, i, a més, podria dir que
m’agradaria encara més que fos públic, però al final tenim que
això està qualificat d’aquesta manera perquè el pla general de
l’any 2000 va decidir que en aquell espai, en el plànol del pla
general queda totalment definit; a més, aquells càlculs que es
varen fer en aquell moment de l’edificabilitat que s’atorgava a
aquesta parcelAla, quedava compensada per una sèrie de
cessions, que també podríem discutir si eren equilibrades,
probablement no, probablement no, en aquell moment doncs no
es va fer com s’hauria de fer.

De totes maneres, però, és a dir, crec que ha de quedar ben
clar, crec que ha de quedar ben clar que el pla general de l’any
2000 va decidir que en aquesta parcelAla de l’Oratori es
poguessin construir quasi 34.000 metres quadrats de
construccions, 95% de construcció religiosa i un 5% de
construcció d’usos complementaris, per tant, això donaria que
quasi es podria fer un restaurant de 1.600 metres quadrats. I això
no ho ha decidit ni aquest conseller, ni aquest conseller quan era
a l’Ajuntament de Calvià, sinó que això ho va decidir el pla
general de l’any 2000, pla general socialista.

Per tant, ah!, bé, i, a més, aquesta construcció, imaginin-se,
aquesta construcció podria tenir tres plantes, és a dir, on aquest

projecte que, torn a dir, jo no defens el projecte, jo vull donar
informació sobre el projecte, perquè la meva opinió me la
guardaré perquè no estic per a això, en aquesta mateixa ubicació
el pla general socialista va decidir que es podria fer un edifici de
tres plantes i 1.600 metres quadrats destinats a restaurant. Avui
parlam del projecte que tenim, és una cosa, però el pla general
de l’any 2000 va decidir això, en aquella ubicació, en aquell
penya-segat, en aquella zona es podria fer un edifici de tres
plantes i 1.600 metres quadrats, és a dir, un macro restaurant. I
no ho hem decidit nosaltres, ho va decidir el pla general de l’any
2000.

De totes maneres, i parlant de l’aplicació de la disposició
addicional quarta, vostè em demana en quin punt... també
m’agradaria fer un aclariment, és a dir, aquest conseller mai,
mai no intervendrà en altres administracions per condicionar els
seus tràmits i la voluntat dels tècnics d’aquella administració i
tampoc amb els tècnics de la seva conselleria, perquè mai no ho
ha fet i no ho farà. Per tant, jo deix fer feina als tècnics, als
funcionaris perquè són els professionals i els que han d’aplicar
els criteris, per tant, mai no ho faré.

Què vull dir amb això? Vull dir que hi ha un informe
favorable de la Conselleria de Turisme sobre la proposta
d’aquesta reubicació i d’aquesta construcció de 10 metres
quadrats més on l’informe, a més, diu clarament: “aquest
informe s’emet estrictament sobre el compliment de la
normativa sectorial turística, sense perjudici de l’obtenció dels
permisos necessaris d’altres administracions i de la corresponent
llicència municipal per a les obres solAlicitades”. Això vol dir,
això vol dir, i no vol dir una altra cosa, que serà un acte reglat,
els agradi o no és un acte reglat de l’ajuntament, perquè
l’ajuntament té aquest informe i aquest informe, preceptiu i
vinculant, ho és estrictament sobre el compliment de la
normativa sectorial turística. Per tant, si aquest projecte
compleix les determinacions del pla general, en principi,
l’ajuntament no pot fer una altra cosa que atorgar la llicència i
si incompleix el pla general, idò, no l’atorgarà. Vull deixar clar,
però, el paper de la Conselleria de Turisme, o dels tècnics de la
Conselleria de Turisme, en aquest informe, estrictament sobre
el compliment de la normativa sectorial turística.

Em comentava i em demanava la disposició addicional
quarta... que ara això és una intervenció del conseller a nivell
tècnic perquè... pressupòs que l’informe emès per la conselleria,
que està fet per funcionaris i tècnics, és correcte, però bé, he
anat a cercar la disposició addicional quarta, on parla de la
reordenació i reubicació de volums i diu: “Se podrá también
incorporar cualquier mejora de servicios e instalaciones
directamente encaminada a conseguir las finalidades
mencionadas o para la búsqueda o la consideración de los
nuevos segmentos de mercado de manera que se permita la
reordenación o reubicación de volúmenes existentes o el
aprovechamiento del subsuelo”. Per tant, al punt 1, que he
comentat abans, recull el que, en principi, supòs que han aplicat
els tècnics de la conselleria.
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I el Sr. Abril m’ha tornat donar la culpa del Pla general de
l’any 2000, és que jo no en tenc cap de culpa del Pla general de
l’any 2000, és un pla general socialista que permet fer 33.400,
no sé quant, metres quadrats d’edificació, i això és una cosa
objectiva, això és una cosa objectiva. Es poden fer en aquella
parcelAla 33.400 metres quadrats perquè un pla general de l’any
2000 així ho va aprovar, i això vol dir que es pot fer un
restaurant, si s’edificàs això, de 1.600 metres quadrats en tres
plantes i a la ubicació que decideixi el tècnic projectista, que a
més en aquest cas fa... dons fa a la part fora de la fitació de
costes, però dins l’àmbit on pot ubicar això, i això ho va decidir
un pla general de l’any 2000.

M’ha parlat el Sr. Abril de les declaracions d’interès
autonòmic, que no vénen al cas, però per alAlusions també les
comentarem. Les declaracions d’interès autonòmic, perquè a
més és que vostès també varen fer aprovacions de declaracions
d’interès autonòmic, i el Sr. Carbonero era al Consell de Govern
la passada legislatura i supòs que se’n recorda, que se’n varen
aprovar algunes -algunes-, alguna interessant, que no canvia
absolutament la legalitat de l’actuació que es proposa, no fa
modificacions de normativa, l’únic que fa és donar tramitació
preferent a aquell projecte.

Per tant, si hi ha un camí que han ocupat, si hi ha un espai
públic que està..., bé, idò que l’administració competent actuï
perquè això no ho avala cap tipus de projecte declarat d’interès
autonòmic. I crec, crec, perquè vostè em parlava que les
concessions són dels hotels, crec recordar que a la Platja de
Magaluf no hi ha cap concessió d’hamaques i para-sols o
d’usos... o d’activitats i serveis complementaris que siguin
d’establiments hotelers, crec que són d’explotadors de platges
com aquestes. Crec que no n’hi ha cap.

També voldria dir una cosa, gràcies al Pla general de l’any
2000, si no existís un restaurant en aquests moments allà, també
es podria fer i es podria fer a qualsevol ubicació de la parcelAla.
És a dir, no ha estat la llei la que ha permès que es pugui fer un
restaurant en aquella parcelAla...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

...amb les limitacions que vulgui, però és podria..., es podria
fer un establiment...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, per favor, té la paraula el conseller.

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Jaume
Martínez i Llabrés):

....de restauració encara que no existís el restaurant que avui
existeix, i això és així.

Després, el Sr. Abril em parlava també d’usos secundaris,
que com podia ser si la llei deia que l’ús religiós era secundari
a la d’ús turístic de restauració o podia ser... no, els usos els
marca el pla general i el pla general marca com a ús principal el
religiós i com a ús secundari el d’establiment turístic i és el pla
general el que marca els usos. Una altra cosa és que la Llei de
turisme sí que permet usos complementaris i secundaris dins
l’ús turístic d’allotjament o de no allotjament.

També..., perquè al final no és la voluntat dels que puguem
analitzar un projecte o no, i sembla que al final hi ha una
discrecionalitat absoluta perquè qualsevol administració digui
que sí o digui que no a un projecte, no, al final això és
urbanisme..., això sí que és urbanisme a la carta, decidir “jo no
vull aquest projecte perquè no m’agrada o perquè té aquestes
consideracions”, això no es pot fer. Escolti, l’acte reglat és
claríssim: compleix el pla general? Sí, idò atorgament de
llicència. No el compleix? No, i ja està, i els tècnics i els
funcionaris han de fer la seva feina i han de proposar les
resolucions que els convé, però al final l’aplicació de la llei i de
la normativa no és discrecional, és la que és per part dels
funcionaris i la que al final donen lloc a l’atorgament de la
llicència o no.

Dit això, però, m’agradaria tornar recordar que la possibilitat
que hi hagi un restaurant en aquesta parcelAla és per un pla
general aprovat l’any 2000, un pla general socialista, existís o
no existís un restaurant avui en aquesta parcelAla i si la voluntat
dels que governen a un cert moment a una certa administració
és una altra, hi ha mecanismes per modificar aquesta parcelAla.
Per tant, si a vostès no els agradaven les determinacions que
varen definir en aquest pla general, les haurien d’haver
modificat en el seu moment.

Per tant, en principi no tenc per què dubtar dels informes
dels tècnics i no ho faré, no ho he fet mai ni ho faré ara. I per
altra banda, a nivell municipal, perquè és a l’acte reglat al qual
ens referim, els 33.000 metres quadrats, les tres plantes que es
poden fer, el possible restaurant de 1.600 metres quadrats que
es podria fer és per un pla general aprovat l’any 2000, no per la
Llei de turisme.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica per part del
Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Carbonero, per
un temps de cinc minuts.

EL SR. CARBONERO I MALBERTÍ:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, conseller. Tenc la impressió
que aquell desig que ha manifestat la portaveu del Grup Popular
que el públic se n’aniria content perquè rebria explicacions, les
explicacions que he sentit, si és tot això el que han de dir, que
la culpa és del pla del 2000, doncs crec que massa contents no
se’n poden anar, entre altres coses perquè, de manera, per a mi
decebedora, vostès no s’han estudiat la normativa que apliquen.

Vostè, Sr. Conseller, a un moment determinat ha dit que
actuava com a tècnic aquí i jo li demanaria una mica de rigor,
una mica de rigor a l’hora de dir les coses perquè no es pot
banalitzar tot, hi ha qüestions que..., aquestes qüestions sí que
són determinants per als que feim urbanisme, per als que actuam
o hem actuat com a tècnics, i vostè ha estat director de l’àrea
d’urbanisme de l’Ajuntament de Calvià, dos mandats, i ens diu
a nosaltres que haguéssim modificat el pla del 2000, i vostè, des
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del 2003 al 2007, què va fer si això no li semblava bé? Però és
que a més el pla del 2000 diu això que vostè ha dit, però també
diu una altra cosa que vostè no diu: que només es podrà fer un
ús complementari del 5% de l’edificabilitat consolidada, el 5%,
això són 44,75 metres quadrats, no 33.000, 44,75 metres
quadrats. I aquesta és la dificultat que vostès tenen per autoritzar
això, aquesta és la dificultat. 

Per això hem d’anar a la disposició addicional quarta,
perquè el pla general no el compleixen. I donaran llicència
perquè la disposició addicional quarta, en el punt primer, cosa
que vostè tampoc no ha dit, diu: “mediante informe preceptivo
y vinculante -de la Conselleria de Turisme- para la obtención
de licencia municipal de obras”, és vinculant per a l’obtenció
de la llicència municipal d’obres i diu, segueix: “quedarán
excepcionalmente excluidas de los parámetros de planeamiento
territorial urbanísticos y turísticos que estrictamente
impidiesen la ejecución siempre que tengan por objeto
potenciar la desestacionalización” etcétera, etcétera. 

És a dir, vostès apliquen la disposició addicional quarta amb
dos objectius: primer, excepcionalment excloure els paràmetres
d’ordenació municipal, aquest pla general que vostès
demonitzen, fins i tot la Sra. Bosch ha dit que el va aprovar el
Sr. Doñabeitia, com si era quan va ser directora d’Urbanisme de
Palma, aprovar els plans o vostè aprovar els plans de tal, perquè
intenten treure noms aquí que no hi tenen res a veure, res a
veure.

Dues vies, la disposició addicional quarta, primera,
excepcionar del compliment del planejament municipal, aquesta
la utilitzen, llegeixi la memòria del projecte, diu que aquest
projecte no seria possible sense excepcionar el compliment del
planejament municipal. I segona via, reubicar volums, que
també ho diu, vostè ho ha llegit, que es possibilita, diu al punt
1 de la disposició addicional quarta, es possibilita reubicar
volums. Molt bé. 

Si es llegeix el punt 6, que ara li llegiré, de la disposició
addicional quarta, el que diu és: “lo que se establece en los
cinco apartados anteriores -cinco, de l’1 al 5- será
íntegramente aplicable a las empresas turísticas de
alojamiento y empresas turístico residenciales, de alojamiento
y turístico residenciales”. I segueix: “y en el caso de
establicimientos de restauración, i altres, se podrán realizar
obras, ampliación, reformas, demoliciones, reconstrucciones
parciales o totales, però res no diu de l’excepcionalitat de
botar-se el planejament municipal, això era en el punt primer,
això és aplicable a les instalAlacions turístiques d’allotjament, no
a les de restauració. I res no diu tampoc de reubicar volums,
això és el punt primer, és aplicable únicament i exclusivament
a les empreses d’allotjament i turístic residencials.

Per tant, Sr. Conseller, senyores i senyors diputats, aquest...
som a un cas d’utilització perversa d’una norma que, des del
meu punt de vista, ja és perversa, perquè permet quasi de tot,
però, a qui ho permet? Als hotelers. Sempre passa el mateix, a
qui permet excepcionar tot allò excepcionable, el planejament
municipal, etcètera, etcètera? Als hotelers.

I no és vera això que vostè diu, Sr. Conseller, que si
incompleix el pla general l’ajuntament li denegarà la llicència,
no és vera, perquè la disposició addicional quarta s’ha fer
perquè els hotelers puguin incomplir el pla general, però els
restauradors no!

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat.

EL SR. CARBONERO I MALBERTÍ:

Els hotelers! Per tant, Sr. Conseller, acab, les excepcions, les
dreceres, l’urbanisme a la carta, etc., no són bones conselleres,
no són recomanables. Pensi en el que ha passat a l’hotel a Sa
Ràpita, declarat d’interès autonòmic i segurament amb un bon
informe de la seva conselleria, per avall. 

Jo li anuncio aquí que en aquest cas, per l’impacte que
suposa i també pel que podria suposar de precedent respecte a
altres actuacions el meu grup, el meu partit anirà fins al final,
anirem efectivament als tribunals i demanarem les
responsabilitats que pertoquin, siguin tècniques o siguin
polítiques.

Moltes gràcies.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, jo insistiria que, conseller, que estan utilitzant un pla
general d’ordenació urbana que al Grup MÉS no ens agrada,
però a vostès sembla que sí, com a excusa permanent, però el
pla general d’ordenació urbana diu que l’ús de les instalAlacions
de l’Oratori de Portals és religiós, per tant, jo li dic: la Llei de
turisme diu que l’ús religiós és secundari, complementari a l’ús
turístic. Per tant, a partir d’això, la conselleria pot autoritzar un
projecte turístic? Nosaltres pensam que no.

I no ha estat clar, amb la claredat que li he demanat i amb la
transparència. Igual que en la disposició addicional quarta la
referència que ha fet vostè fa referència a establiment
d’allotjament, però en establiment de restauració es parla d’un
10% d’edificabilitat respecte al que està construït o, i això és la
conselleria qui ho ha de dir, de l’edificabilitat màxima permesa
a aquella finca. Per tant, aquí es pot banyar, si vol. Insistesc,
però, que l’utilitzen d’excusa, el tema del pla general.

En el tema de Magaluf i les platges, etc., que em diu que
no..., també li dic que vostè ho sap, que les empreses que de
vegades gestionen tot el tema d’hamaques i gestió de platges,
etc., són subcontractes de subcontractes de subcontractes, però
al final depenen de l’hotel. En Biel Martí me mira i també ho
sap, perquè coneix també el tema. Però insistesc en aquesta idea
que s’està reprivatitzant, navegant en la legalitat i ajudat de la
mà de les administracions a costa de les Illes Balears i
particularment la de Calvià.
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En el tema de la Caleta de Portals Nous, hi va haver tot això
i es va fer quadrar el cercle, però fins i tot l’ajuntament hi va
haver d’intervenir perquè també hi havia infraccions per part...
a partir del projecte que s’havia concedit, no? Crec que a
vegades és més útil que molts de debats que feim, bastants
absurds a vegades no?, i molt pobres en aquesta comissió,
estaria bé que ens anàssim tots d’excursió els de la comissió un
dia per tots aquests indrets per veure si realment allò que es fa...
i pensàssim colAlectivament per on volem anar o no, i el que està
bé i el que està malament, crec que seria un bon exercici, crec
que... i els ho pos damunt la taula com a una proposta ben
seriosa.

Vull acabar amb una reflexió o amb unes paraules adreçades
a vostè, als que l’aconsellen i també al capellà de l’Oratori de
Portals, que vull recordar que a part de... supòs que d’haver fet
vot de pobresa, ja guanya doblers i explota econòmicament allò
amb les noces i amb el restaurant, que no l’explota directament,
però hi guanya, i són unes paraules de Sant Pau a Timoteu, de
la Primera Carta de Sant Pau a Timoteu que diu: “Els que es
volen enriquir cauen en temptacions, en llaços i en moltes
cobdícies boges i funestes que enfonsen els homes en la
perdició i la ruïna perquè l’arrel de tots els mals és l’avarícia”.

Crec que a un lloc..., és una pena que a un lloc de pau i
contemplació, com és l’Oratori de Portals, puguin néixer
projectes com aquest.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. En torn de contrarèplica té la paraula
el Sr. Conseller de Turisme... Ai!, perdó, que m’he botat l’ordre,
per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra.
Bosch, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Gracias, Sr. Presidente. Bien, Sr. Conseller, escuchando a la
oposición parece ser que esto es una cuestión de gustos, a mí no
me gusta el plan general de Calvià, ha dicho el Sr. Abril, y esto
no se tendría que poder ejecutar. Pues miren, es que estamos en
un estado democrático donde hay unas normas, gracias a Dios,
y se pueden cumplir o no se pueden cumplir y en cuyo caso hay
una serie de, bueno, pues de responsabilidades de diversos tipos.

Miren...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor...

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

...vamos a volverlo a repetir, la licencia es un acto reglado,
el ayuntamiento tiene unas normas, si el proyecto las cumple se
da la licencia y si no, se deniega, así de sencillo. Y no se dan en
función de lo que opinen los señores diputados. Vuelvo a
repetir: si el proyecto cumple con la norma y se deniega la
licencia se comete prevaricación. 

A ustedes la seguridad jurídica les horroriza, ha sido gracias
a la seguridad jurídica que ha vuelto a implantar de nuevo el
Partido Popular, por cierto, que hemos atraído de nuevo a los
inversores que con ustedes huyeron porque es este sistema
político que ustedes tienen de cuando algo no me gusta me lo
cargo aunque yo lo aprobara en el 2001. 

El Sr. Carbonero está indignado porque hemos dicho que
esto es un plan socialista, ¿no és cierto que es un plan socialista?
Sí. ¿No es cierto que permite la construcción de hasta 33.000
metros cuadrados repartidos en tres plantas? Sí, ¿No es verdad
que permitiría...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, Sr. Diputat, té l’ús de la paraula la Sra. Bosch.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

...un restaurante de hasta 1.000 metros cuadrados? Sí. Y
usted está diciendo que nosotros lo estamos demonizando, en
ningún momento nadie ha dicho si nos gustaba o no nos gustaba
este plan general, porque, a diferencia de ustedes, lo que se está
diciendo aquí és que oigan, estas son las normas, las normas
permiten esta salvajada, les gustará o no les gustará, pero es lo
que está actualmente vigente y ustedes se están quejando de
una...

(Se sent una veu de fons que diu “ja està bé”)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, per favor, faci el favor de no interrompre que té
l`ús de la paraula la Sra. Bosch.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Yo creo que están demostrando una actitud muy poco
democrática, ni respetan las normas que permiten la
construcción...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, per favor, Sra. Diputada, continuï...

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

...ni respetan el turno de sus componentes...

EL SR. PRESIDENT:

Continuï amb el seu tema...
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LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Yo creo que el respeto en el Parlamento debería ser
ejemplar.

Bien, también creo que es muy importante y alabo la
decisión del conseller de respetar a los funcionarios. Me da
vergüenza pensar que el Sr. Carbonero, que ha sido conseller,
resulta que es técnico municipal y está aquí poniendo en duda
los informes de los técnicos municipales y de los técnicos de la
conselleria, quizás -quizás- en otras épocas, a lo mejor en la
suya, del Sr. Carbonero, pues se daban directrices a los técnicos,
pero aquí, en esta época, no se está haciendo así. Los técnicos
municipales son personas perfectamente cualificadas
profesionalmente que ejercen su libertad e informan... e
informan de acuerdo con la norma...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

... y esto es una libertad... 

No voy a retirar nada. Los funcionarios...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Carbonero, per favor, no té l’ús de la paraula.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

..., en ejercicio de su libertad, informan y ustedes están aquí
cuestionando informes de funcionarios. Son ustedes los que
están poniendo en duda eso, no nosotros.

Nosotros, lo que estamos poniendo sobre la mesa es: oigan,
seguridad jurídica, y lo que estamos rehusando es precisamente
su urbanismo a la carta, de que cuando algo no me gusta, monto
un pollo, monto manifestaciones, vengo aquí a quejarme, ahora
hago demagogia, tergiverso los hechos, los desfiguro totalmente
hasta que parezcan lo contrario de lo que son, y resulta que
ahora la conselleria es la culpable de que se construya un
restaurante de una sola planta, semisoterrado, con cubierta
ajardinada, integrado en el paisaje, que no está dentro del
ámbito del catálogo del Oratorio y que no está pisando el ámbito
de Costas. Y ustedes afirman rotundamente todo lo contrario
liando a la gente, animando a los vecinos en contra de un
proyecto que es perfectamente compatible con la legalidad, que
unos funcionarios independientes han aprobado con sus
informes técnicos y que ustedes están aquí vertiendo basura. 

Miren, muy bien tiene que estar haciéndolo la Conselleria de
Turismo cuando ustedes se dedican a traer al Parlamento, cuyas
competencias son legislativas, licencias de actos reglados. Si
cada vez que no les gusta una licencia nos van a traer aquí al
Parlamento, aquí, un conseller a comparecer, no vamos a salir
nunca de aquí, es muy poco serio y creo que es muy poco
riguroso y profesional que hagamos comparecer a conselleres
por licencias que se dan en los ayuntamientos en toda Baleares.

Y quiero repetir, nadie ha demonizado el plan socialista de
Calvià, pero tiene que quedar muy, muy, muy claro para todos
los que hoy nos escuchan que es ese plan socialista el que
permite que se construyan en tres plantas más de 33.000 metros
cuadrados, de los cuales 1.000 y pico podrían ser restaurante.
Bien, pues de esa barbaridad lo que se va a construir es un
pequeño restaurante de una planta...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada, se li esgota el temps, ha d’acabar.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Bien, pues ya para finalizar, quisiera invitar a la oposición
a que fueran innovadores, a que realmente apostasen por la
desestacionalización y por el producto turístico.

Muchas gracias, Sr. Conseller, por su comparecencia hoy
aquí.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. En torn de contrarèplica té la paraula
el Sr. Conseller de Turisme, ara sí.

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Jaime
Martínez i Llabrés):

Moltes gràcies, Sr. President. Crec que ha estat positiva una
cosa i és que són possibles, segons vostès, 44 metres quadrats en
aquella ubicació...

(Se sent una veu de fons que diu: “No”)

... no és vera?

(Se sent una veu de fons que diu: “No és vera”)

Vostès han dit que 44 metres quadrats poden ser restaurant
si no ha existit res, perquè és el que deia el pla general, existeixi
o no existeixi restaurant permet aquell 5% sobre l’edificabilitat
consolidada.

De totes maneres, de totes maneres jo voldria..., i em sap
greu repetir-ho, em sap greu repetir-ho, però hi ha uns informes
d’uns tècnics, en aquest cas de la conselleria, uns informes que
crec que no està acabat el tràmit de l’acte reglat de la llicència,
que supòs que fan els seus informes, i que jo des d’aquí només
puc, idò... tenir en compte la professionalitat que normalment
tots ells demostren. I jo, no seré jo qui em fiqui en segons... amb
els informes que els tècnics o els funcionaris doncs emeten,
almanco a la meva conselleria.

Però, i fent un poc de recapitulació del millor, idò, les
normes, la normativa que afecta aquesta llicència m’agradaria
recordar un parell de coses. La disposició addicional quarta, que
té la Llei de turisme, no és una creació nostra, és una creació
seva, del Partit Socialista i de MÉS. Vostès, la passada
legislatura varen aprovar una llei de mesures urgents, crec
recordar, on hi havia una disposició similar, és vera, és vera que
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aquesta s’ha millorat perquè ha permès el que l’altra no va
permetre, és a dir, aquesta ha permès que en dos anys s’hagi fet
tota la inversió que no es va fer amb l’altra, però és una creació
de la Conselleria de Turisme de la passada legislatura, i això és
així. I això és així, poden anar al BOIB o al Consell de Govern
o al Parlament i ho podran veure.

Per tant, abans estaven d’acord amb segons quina normativa
a aplicar, ara no, ara el mateix els passa amb el pla general que
vostès varen aprovar l’any 2000, en el pla general de l’any
2000, i em sap greu tornar-ho a repetir, però és el que va
possibilitar que en aquesta parcelAla poguessin construir-se
34.000 metres quadrats d’edificació en tres plantes d’alçada i a
qualsevol ubicació de la parcelAla, inclosa la que avui es planteja
aquesta edificació que és objecte de la compareixença; però en
aquella ubicació és possible construir, si s’esgotàs
l’edificabilitat de tota la parcelAla, un restaurant de 1.600 metres
quadrats amb tres plantes d’alçada. I no ho hem possibilitat
nosaltres, ho va possibilitar el pla general de l’any 2000.

Simplement, per acabar, l’informe que emet la conselleria
estrictament és sobre el compliment de la normativa sectorial
turística. Per tant, l’acte reglat, la tramitació de la llicència i
l’aplicació de la normativa dels articles i de qualsevol tipus de
paràmetre que s’hagi de fixar ho ha de fer el tràmit de la
llicència municipal d’obres.

Moltes gràcies.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

President?

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller...

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Sr. President, la portaveu del Grup Popular ha fet alAlusions
concretes a la meva persona i a la meva actuació política
professional i m’agradaria fer una contestació d’un segon.

EL SR. PRESIDENT:

Trenta segons.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Moltes gràcies, Sr. President. Miri, jo crec que les
discussions que tenim aquí, fins i tot aquesta, tenen un vessant
polític i també en aquesta hi ha hagut un vessant tècnic,
nosaltres hem aportat uns arguments, el conseller i el diputat de
la majoria han expressat altres arguments, però en cap moment
hi ha hagut... s’ha faltat al respecte als diputats, s’ha actuat amb
cortesia parlamentària i jo crec que és completament fora de lloc
que una diputada faci referència, sense demostrar res, una
referència genèrica a si la meva actuació professional i política
vaig seguir directrius polítiques...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Carbonero, ja han passat els trenta segons.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Per tant, jo només vull lamentar que en el Grup Popular no
hi hagi ningú amb millor catadura moral que la Sra. Bosch per
fer de portaveu. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Carbonero, per favor, han passat els trenta segons.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Sr. Torres, a mí me gustaría decir que he dicho que quizás
en otras legislatura se pudieran...

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, Sra. Diputada...

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

... dar directrices.

EL SR. PRESIDENT:

... Sra. Diputada, esperi que li doni la paraula.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

No he mencionado a nadie en concreto y he ido con cuidado
en lo que decía.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada, quan es dirigeixi a aquesta Mesa, per favor,
primer demani la paraula abans d’intervenir.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Perdoni, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui, no queda més que
agrair la presència del Sr. Conseller i dels alts càrrecs que l’han
acompanyat.

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