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EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, començarem la sessió d’avui i en primer

lloc demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Sí, Sr. President, Conxa Obrador substitueix Isabel Oliver.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Sí, Enric Casanova substitueix Pilar Costa.

Compareixença RGE núm. 6633/15, del vicepresident i

conseller d’Innovació, Recerca i Turisme, solAlicitada per

tres diputats membres de la Comissió de Turisme, adscrits

al Grup Parlamentari Popular, per tal d’informar sobre la

política del Govern en relació amb el Palau de Congressos.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Passam al debat de l’únic punt de l’ordre del dia

d’avui, que consisteix en la compareixença RGE núm. 6633/15,

del vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme,

solAlicitada per tres diputats membres de la Comissió de

Turisme adscrits al Grup Parlamentari Popular, per tal

d’informar sobre la política del Govern en relació amb el Palau

de Congressos. 

Assisteix el vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca

i Turisme, Sr. Gabriel Barceló i Milta, acompanyat del Sr.

Josep Mallol i Vicens, secretari general, i del Sr. Josep Sintes

i Vinent, gerent del Palau de Congressos de Palma.

Té la paraula el Sr. Vicepresident i conseller d’Innovació,

Recerca i Turisme per tal de fer l’exposició oral, sense

limitació de temps.

E L SR . V IC EP R ESID E N T  I  C O N S E L LE R

D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i

Milta):

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc he de dir que

faré una primera xerrada per donar el màxim d’informació

possible, però evidentment llavors amb les seves preguntes,

observacions o el que sigui completarem el que pugui haver

quedat enlaire.

En primer lloc, un poquet d’història, molt breu, d’on venim,

perquè vull recordar que en aquests moments no està adjudicat

el concurs de gestió de palau i hotel. Recordem que s’han fet

diversos intents per part de l’administració, i durant la passada

legislatura, concretament l’abril de 2012, hi va haver un

concurs que va quedar declarat desert; el juliol de 2012

s’obrien les ofertes econòmiques i es paralitzaven

temporalment les obres per no complir; el 29 d’octubre de 2013

hi havia una sèrie de no esmenes a un nou concurs i es tornava

a declarar desert el concurs; i finalment l’abril de 2015 hi havia

una nova proposta d’adjudicació que l’Ajuntament de Palma,

l’equip de gestió anterior, no es va atrevir a adjudicar i va

demanar, de fet, informes jurídics, crec que va ser a la darrera

junta de govern que es va fer durant l’època ja electoral, el mes

de maig, encara es demanaven informes jurídics a la CAIB

sobre la legalitat o no d’aquesta adjudicació.

Allò cert, per tant, és que els nous equips de govern de

l’Ajuntament de Palma i del Govern de les Illes Balears, que

com sabeu són les dues entitats que formam al 50% el Palau de

Congressos, ens vàrem trobar aquesta situació de tota una sèrie

d’intents, fins a quatre intents, per adjudicar i no hi havia hagut

manera; una paralització enmig de les obres de quasi dos anys,

de l’estiu de 2012 a l’estiu de 2014; d’això, per cert, tenim aquí

una petició per part de l’empresa Acciona d’una indemnització,

com sabeu demana 16 milions d’euros d’aquesta època

justament en què es varen paralitzar les obres, de quasi quasi,

com dic, dos anys, penalització, per cert, que durant un any o

quasi any, fins a finals de la passada legislatura, no es va

contestar, i ara en aquests mesos que estam nosaltres el que

hem fet és dir als tècnics de l’ajuntament que facin una

valoració i que es negociï amb l’empresa, lògicament, allò que

sigui realment que s’hagi de pagar, que no seran, ja ho dic jo,

16 milions, perquè estam parlant segurament d’unes quantitats

molt inferiors, pel que ens diuen els tècnics seran molt

inferiors.

Bé, torn al tema de l’adjudicació. Com sabeu, quan es va

reunir el consell d’administració de Palau de Congressos vàrem

acordar, bé, fer cas de l’Ajuntament de Palma, que demanava

un informe -en aquest cas es va demanar finalment a la

Universitat- sobre l’adjudicació. La Universitat, el departament

de dret administratiu, de dret públic de la Universitat, va fer un

informe que va fer arribar, i que s’ha fet públic, tant a

l’ajuntament, com al Govern, com a Palau de Congressos. En

vista d’aquest informe de la Universitat, en què hi havia tota

una sèrie de motius de nulAlitat que considerava aquest informe,

l’ajuntament, la junta de govern de l’Ajuntament de Palma, va

decidir no adjudicar a l’oferta que hi havia hagut, en aquest cas

la UTE de Barceló, i remetre aquesta decisió a Palau de

Congressos. Nosaltres el que hem fet, com a Palau de

Congressos, com a consell d’administració, la part del Govern,

per tant, el que hem fet és recollir aquesta petició i demanar als

serveis jurídics de la comunitat autònoma que ens diguin a

partir d’aquí quines són les passes. Entenem, per tant, que es

ratificarà..., si es ratifica aquesta nulAlitat no s’adjudicarà.

I a partir d’aquí se’ns obren dues vies. El que hem fet és

comanar al gerent de Palau de Congressos, el Sr. Pep Sintes,

que estudiï la viabilitat de la gestió directa de Palau de

Congressos, del palau, del que seria el palau estrictament. La

resta d’elements, com pugui ser el restaurant, com pugui ser

l’hotel, en lloc de gestionar-los nosaltres o vendre’ls, la

possibilitat d’un lloguer. Això és el que està estudiant en

aquests moments el Sr. Pep Sintes, les distintes possibilitats, i

quan tenguem aquest estudi de viabilitat Palau de Congressos,

format, insistesc, per Ajuntament de Palma i Govern al 50%,

prendrem la decisió tot d’una, evidentment, en tenir aquest

informe, sobre si treure un nou concurs tenint en compte tot

l’historial de concursos que hem tengut fins ara, que jo els

resumit -recordem: quatre concursos que han acabat declarats

deserts o no adjudicats per distints motius-, o la possibilitat

d’una gestió directa sempre que hi hagués, com dic, una

viabilitat social i econòmica, no oblidem només la viabilitat

econòmica, també l’aspecte de viabilitat social. 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201506633
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Tenim unes instalAlacions, jo sempre ho he dit, que ens han

costat uns..., ens hauran costat al final de tot uns 130 milions

d’euros als ciutadans i a les ciutadanes de totes les Illes, això

sempre ho remarc, de totes les Illes, perquè és una instalAlació

que sobretot, que bàsicament beneficia Palma i de manera

indirecta Mallorca, però no beneficia la resta d’illes, i els puc

assegurar que aquest govern ha d’aguantar cada dia,

evidentment amb tota la raó del món, les queixes de part de

Formentera, d’Eivissa o de Menorca, que no s’han pogut

destinar tants de recursos a projectes similars de

desestacionalització a la resta d’illes. Com dic tenen tota la raó

del món. Per tant treure-li, ja que tendrem aquestes

instalAlacions, ja que estan pràcticament acabades, el màxim

rendiment econòmic i social i, per tant, que reverteixi també en

benefici dels ciutadans i les ciutadanes, si no dels de totes les

Illes Balears com a mínim dels de Mallorca.

En aquests moments les obres he de dir que l’empresa ja

tenia l’obligació d’haver-les entregades el juliol. L’empresa ens

ha dit que la nova data d’entrega, per ara, si no la modifiquen,

és dia 31 de desembre. Per tant s’ha de dir que en aquests

moments l’empresa té retard, pel contracte això genera unes

penalitzacions diàries, que l’empresa ho sap, ho coneix, i per

tant aquesta també serà una qüestió que haver acabat i entregat

les obres, i en saber exactament quan temps de més s’ha excedit

l’empresa, si compleix, en principi, com dic, la seva pròpia

previsió seria dia 31 de desembre l’entrega, idò hauríem de

veure també de quines penalitzacions parlam.

Llavors hi ha un tema que ha anat sortint, i que jo abans que

ja m’ho demanin en donaré compte, i ha anat sortint sobretot a

denúncies del portaveu del Partit Popular en tema turístic, sobre

els doblers que falten per pagar. Bé, ja he comentat la part de

la indemnització: Acciona reclama aproximadament una

quantitat de 16 milions, això en aquests moments els tècnics de

l’ajuntament, com dic, ho estan valorant i es negociarà en tot

cas amb l’empresa, amb una valoració a la baixa molt important

que consideram des de l’administració que s’haurà de fer,

perquè no estam d’acord, evidentment, amb bona part de les

partides que s’han presentat. Pel que fa al total d’inversions

pendents de pagament no són 16 milions, com s’ha estat dient,

són exactament, de Palau de Congressos i hotel, 13.486.694

euros, dels quals 9.700.000 euros es pagaran o s’invertiran al

llarg de 2015, i la resta, 3.786.695, durant el 2016. Bàsicament

aquesta xifra de 13.486.000 principalment són les certificacions

que queden pendents de pagar a Acciona, he de dir que

Acciona rep les certificacions de manera puntual, tal com

marca la llei, i que la certificació de les obres que corresponen,

la darrera que ens ha enviat que és d’agost, però que fins a

l’octubre no va remetre l’empresa, estam dins el termini encara

de seixanta dies per pagar, seixanta dies si tenguéssim en

compte que qui paga és una administració, noranta dies si tenim

en compte que qui paga és una societat anònima. Estam, per

tant, dins el termini, no hi ha cap problema ni un i es pagarà

puntualment, com dic, dins aquest termini cada una de les

certificacions. 

La resta són qüestions ja diverses com, per exemple,

butaques, mobiliari, senyalitzacions, etc., fins a completar

aquesta quantitat de quasi 13,5 milions.

Per tant, en aquests moments tenim entre les aportacions

que té l’ajuntament, tresoreria que disposa Palau de Congressos

i els saldos i els compromisos que tenim en el pressupost de la

comunitat autònoma, cobert suficientment aquest pressupost de

13.487.000, per tant, no hi ha cap problema per part de

l’administració per a totes les inversions que queden pendents

de pagament i es pagaran puntualment, com dic, el gruix dins

el 2015 i la resta a càrrec de pressupost de 2016. 

Aquesta és la informació de què jo dispòs. Ara qued a les

seves observacions i preguntes.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Procedeix ara la suspensió de

la sessió per un temps de quaranta-cinc minuts per tal que els

grups parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes

o observacions, per la qual cosa es demana als portaveus si

volen aquesta suspensió. 

Entenc que no, idò, per tal de formular preguntes o

observacions tot seguit procedeix la intervenció dels distints

grups parlamentaris. El Sr. Vicepresident i Conseller

d’Innovació, Recerca i Turisme pot contestar globalment totes

les preguntes o observacions formulades o bé individualment.

Contestarà globalment. 

Per part del Grup Parlamentari Popular, per un temps de

deu minuts, té la paraula el Sr. Gijón.

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sr. Vicepresidente y a su

equipo por la asistencia y la comparecencia.  

Usted ha empezado por la historia, pero como siempre se

deja parte de la historia y, de hecho, se deja la mejor parte de

la historia porque parece que esto es algo que se ha gestionado

durante los últimos cuatro años y lamentablemente no se ha

gestionado durante los últimos cuatro años.

Las obras empiezan en el año 2007 y en el año 2007 lo que

la comunidad autónoma y el Ayuntamiento de Palma tienen es

una infraestructura con el mismo coste, 110 millones de euros,

pero con una diferencia muy importante, el 70% de esa

infraestructura la paga un conglomerado de empresas que se

presentan a un concurso y el 30% lo paga la administración, de

hecho la única aportación de la administración fueron 15

millones de euros el Govern, 15 millones de euros el

ayuntamiento y además el ayuntamiento aportó el suelo. Esa era

la aportación que había en el año 2007, 70% de financiación

con fondos privados, 30% con fondos públicos. 

¿Cómo estamos en estos momentos con una financiación al

cien por cien pagada por la administración pública? Pues mire,

en el año 2008 el Gobierno de Antich y la Sra. Calvo empiezan

a jugar al urbanismo en la ciudad de Palma y en la fachada

marítima deciden cambiar las reglas del juego y modificar

todos los solares de la fachada marítima, y donde había dos

hoteles aparece un único hotel, donde se habían presentado en

un concurso cuatro empresas, yo creo que bastante potentes, del

sector turístico como era el Grupo Barceló, Iberostar, Globalia,
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Sampol y una constructora que era Acciona, de repente se pasa

de dos hoteles a un hotel. 

En ese año, aproximadamente en el año 2009, tres de esas

empresas deciden abandonar el proyecto y lo hacen con todo el

sentido del mundo, Iberostar dice, yo no quiero estar en un

hotel compartido con mi competidor porque yo me presenté a

un concurso en el que había dos hoteles, dos edificios, uno con

200 habitaciones y otro con 100 habitaciones, o setenta y tantas

habitaciones. Iberostar se va. Globalia se va, Globalia se va

porque el porcentaje que tiene ya no le merece la pena y decide

salirse del proyecto, y Sampol se va porque el porcentaje de

obra que tiene lo sigue haciendo independientemente de que

esté o no esté dentro del concurso. Y se queda Barceló con

todo el proyecto.

Pero el Gobierno socialista de la Sra. Calvo sigue haciendo,

introduciendo cambios en la fachada marítima y hay un

momento determinado en el que el Grupo Barceló decide irse

y decide irse porque le han cambiado las reglas del juego,

porque le han dicho que el proyecto ya no es el que era. En ese

momento el Sr. Antich debería haber decidido, junto con la Sra.

Calvo, pleitear y deberían haber decidido que si el Grupo

Barceló se tenía que ir de ese concurso al que se había

presentado tendrían que asumir una serie de indemnizaciones,

tenía un aval de 4 millones de euros que no se quiso ejecutar y

no se quiso ejecutar porque el Gobierno socialista de Aina

Calvo y del Sr. Antich, en el cual su partido también formaba

parte del Consejo de Gobierno, decidieron que no le merecía la

pena pleitear porque tenían todas las papeletas para perder ese

contencioso. Y no querían verse en el año 2009 con una obra

empantanada sin posibilidad de hacer absolutamente nada y con

un contencioso en los tribunales.

Cuando usted dice, Sr. Vicepresidente, que lo suyo hubiera

sido tirarlo en el momento en que se podía haber tirado y nos

hubiéramos ahorrado o nos hubiera costado 6 millones de euros

es falso, y, ¿sabe por qué es falso? Porque en ese momento

cuando se paran las obras por Barceló por primera vez ya había

invertidos 30 millones de euros de obra, ya se había hecho

aproximadamente un 30% de la obra. En ese momento el Sr.

Antich no supo o no fue capaz, junto con la Sra. Calvo de hacer

entrar en razón al Grupo Barceló para que no se fuera de ese

proyecto, o por lo menos para irse a los tribunales y exigirles

los avales que tenían depositados, que eran nada más y nada

menos que 4 millones de euros.

No contento con eso el Sr. Antich en un Consejo de

Gobierno, apoyado por su partido, deciden invertir todo el

dinero con fondos públicos y se van a Madrid y con los fondos

estatutarios deciden que esa obra, que era un 70% financiada

con fondos privados y un 30% con fondos públicos, ahora va

a pasar a ser financiada 100% con dinero público. Y ahora

estamos pagando esas consecuencias, ahora estamos todos

lamentándonos de por qué está la administración pagando 110

millones de euros, porque en el año 2010 un Consejo de

Gobierno de otro pacto de progreso decidió que esta

infraestructura se tenía que pagar 100% con dinero público. 

Lo que pasa, como suele ser habitual con estos pactos de

progreso, como paga Madrid parece que no lo paga nadie y

entonces dijeron, vamos a pedirlo a Madrid y Madrid mandó

los primeros 20 millones de euros, pero, como siempre, los 20

millones de euros no se destinaron a lo que se tenía que

destinar y cuando en el año 2011 se produce el cambio de

Gobierno le recuerdo que las obras del Palacio de Congresos

estaban paradas, las obras se pararon en mayo de 2011, cuando

el Partido Popular ni siquiera estaba gobernando. Cuando

nosotros llegamos al Gobierno nos encontramos unas obras

paradas y nos encontramos unas obras paradas porque se debía

a la constructora, nada más y nada menos, que 36 millones de

euros, 20 millones de euros se habían destinado, como siempre,

a pagar gastos que no se sabe muy bien dónde están, pero no

para las inversiones que se habían puesto.

Nosotros nos sentamos a negociar con la empresa, le

recuerdo que en el 2011 cuando nosotros llegamos ya había

ejecutado más del 45% de la obra, ya se debían más de 46

millones de euros, y nos ponemos a negociar con la

constructora. Se consiguen aportar los 20 millones de euros que

venían del fondo de capitalidad, de los fondos estatutarios, y se

inician las obras. 

Es cierto que transcurrido aproximadamente un año de esas

obras la comunidad autónoma se queda sin dinero, y es normal

que se quede sin dinero, primero, no estábamos para gastar en

el Palacio de Congresos, la situación económica no era la

deseada, pero insisto, si estábamos en ese momento pagando

100% de dinero público es porque un gobierno del pacto de

progreso decidió que se pagara con dinero público, no fue un

gobierno del Partido Popular, el Partido Popular sólo hubiera

pagado el 30%.

Se empiezan las obras, se sacan todos esos concursos,

efectivamente, se sacan los concursos y se quedan desiertos,

efectivamente, quedan desiertos. En un contexto en el que todas

las empresas estaban desinviertiendo nadie quiere meterse en

esta infraestructura. Muy bien. Van pasando los meses, se sigue

haciendo la obra, se llega a un acuerdo de financiación con la

empresa, por cierto, hoy usted dice hay una penalización a la

empresa en el caso de no cumplimiento, ¿esas cláusulas están

porque las ha puesto usted en los últimos 110 días o han

aparecido en un contracto por casualidad? Esas cláusulas están

puestas porque las pusimos nosotros... no, faltaría más no, es

que da la sensación de que... en el otro concurso no estaban,

¡eh!, en el otro concurso no estaban, Sr. Vicepresidente, no

estaban en el otro concurso.

¿Sabe lo que faltaría más? Que Barceló se fuese y pagar los

4 millones de aval, eso, ahí es donde usted tendría que haber

dicho “faltaría más”, y no se le escuchó, y usted estaba aquí en

el Parlamento y su compañero, su conseller el Sr. Vicens, votó

en ese consejo de gobierno, votó en ese consejo de gobierno,

votó en ese consejo de gobierno, lo pueden negar todas las

veces que quieran, y el Sr. Antich votó en ese consejo de

gobierno, ¿dónde estaba ese “faltaría más”? ¿por qué no saltó

usted y dijo “faltaría más”? Siempre falta más cuando le pasa

al Partido Popular, pero ustedes han estado callados y no sólo

han estado callados en la época que tendrían que haber

reclamado, es que también estuvieron callados cuando salieron

los últimos pliegos, como siempre. Todo el mundo callado, el

Partido Socialista y el Grupo MÉS no dijeron absolutamente

nada de los pliegos, absolutamente nada, porque les venía bien

que no se hiciera. De hecho, su portavoz, hoy candidato al
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Congreso de los Diputados, quería tirarlo. Ya, o sea, si usted lo

dice con tanta seguridad que quería tirarlo, es que estamos

hablando de cosas que es que no tienen la más mínima lógica.

Pero claro, bueno... habiendo ejecutado 70 millones de euros

que se quiera tirar y que encima se quiera justificar, es lo

máximo.

Luego empezamos a discutir si el hotel vale 40 millones, si

el hotel vale 60 millones, mire, el hotel vale lo que han dicho

los técnicos que vale, la valoración la hace un técnico, no la

hace un político. Los mismos servicios de valoración del

ayuntamiento, que son los que están valorando todos los solares

de este ayuntamiento, dicen que vale 40 millones y medio y seis

meses después dicen que vale 42. No vale 60. 

Ustedes no quieren vender el hotel, fantástico, nosotros

vendíamos el hotel per una necesidad de liquidez, cosa que por

otro lado dice su gerente, dice “sólo se entiende la venta del

hotel en caso de una justificada necesidad de liquidez”.

Evidentemente que teníamos una necesidad de liquidez, pero

ustedes deciden no venderlo, bueno, perfecto, no está el

problema ahí, la realidad es que las obras van a terminar en

enero y el Palacio de Congresos no sabemos cuándo se va a

gestionar. Y lo que más me preocupa es que se estén

planteando gestionarlo de manera directa, porque me sabe muy

mal, la administración no sabe gestionar estas cosas, la

administración no sabe gestionar un palacio de congresos, es

más, la administración no tiene que gestionar un palacio de

congresos, quien tiene que gestionar un palacio de congresos

son empresas especializadas que tengan una red buena de

comercialización y que puedan estar en los mercados emisores

vendiendo este tipo de productos, no alguien desde aquí

intentando vender a no se sabe muy bien, y sobre todo teniendo

una buena red no sólo de comercialización sino de otros

palacios de congresos que se puedan intercambiar en un

momento determinado.

Aquí, además, hay un tema por el que pasan de puntillas

como si fuera lo más normal del mundo. Ustedes dicen, el

Partido Popular no quiso o no se atrevió a adjudicar. Ya lo ha

dicho el alcalde en su momento y lo ha vuelto a repetir

recientemente, dijo que no quería adjudicar estando en

funciones. A pocos días de las elecciones, diez o doce días

antes de las elecciones, se reciben los informes de intervención

y de servicios jurídicos del ayuntamiento, y esos informes dicen

que la adjudicación es perfectamente válida. Yo pregunto, si

ustedes tienen dudas, ¿por qué no piden los mismos informes

a la comunidad autónoma? ¿por qué no los servicios jurídicos

de la comunidad autónoma hacen un informe y se tienen que ir

y pagar 12.000 euros a AvelAlí Blasco para que haga un informe

que diga exactamente lo que ustedes quieren oír? Y, ¿cómo es

posible que para ese momento no nos hace falta el informe de

la comunidad autónoma? Pero ahora, cuando ya AvelAlí Blasco

ha firmado diciendo que se tiene que ir, por cierto, AvelAlí
Blasco era consejero de la Sociedad Palacio de Congresos a

propuesta del Partido Socialista, y mire, todo el mundo tiene

que ser imparcial, pero como mínimo yo creo que se tendría

que haber abstenido. 

Una persona que ha sido miembro del Consejo de

Administración de la Sociedad Palacio de Congresos a

propuesta de uno de los partidos que, además, llevaba diciendo

desde hacía tiempo que no quería esa adjudicación, nada más

y nada menos, porque la empresa era Barceló, porque si

hubiera sido Meliá esta discusión no la tendríamos y si hubiera

sido Iberostar o si hubiera sido cualquier otra empresa no la

tendríamos. Hoy estamos pagando que ustedes dejaron irse a

Barceló con 4 millones de euros sin pagar absolutamente nada

porque tenían miedo a que se les quedara la obra paralizada.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Gijón. Passam ara al Grup

Parlamentari Podem Illes Balears. Té la paraula per deu minuts

el Sr. Aguilera.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sr. President. Vicepresident i el seu equip

que avui l’acompanya. Un nou dia portem a aquesta sala i al

Parlament un fracàs més del PP, una vegada més la ciutadania

veu com els milions i milions d’euros que recapta mitjançant

els nostres imposts acaben on acaben, en una mola de ciment

com és el Palau de Congressos. Una telesèrie o malson que

tenim davant i que hem llegit i escoltat i vist als mitjans de

comunicació, com molt bé ha fer per part del PP el Sr. Gijón,

des del 2007, i el Sr. Biel també ha contat una altra història.

Des del nostre grup ens preguntam, quan acabarà tot això? 

Com molts de vostès saben fins fa uns mesos estava donant

classe a un institut a Eivissa, cada vegada que arrib des

d’Eivissa i la resta de diputats i milions de visitants que visiten

aquesta illa o Palma, veiem aquesta mola. Imaginin quina

sensació puc tenir o podem tenir quan parlam d’una

infraestructura que ens ha costat un ull de la cara i l’altre i que

després ens diguin els nostres representants, ara mateix jo estic

ara com a representant, que no hi havia diners per a les

necessitats de la ciutadania. No hi havia sous per construir

escoles, no hi havia diners per contractar més docents ni per

més professionals de la salut, no hi havia diners per a serveis

socials, etc.. Continuo, Sr. Biel, Sr. Gijón i la resta de diputats

i diputades, que som aquí, em sembla que tots som molt bé

sabedors del tema que avui ens porta aquí.

Una vegada més des del nostre grup parlamentari

denunciam públicament quins són els responsables del deute

que pateix la nostra comunitat, 9.000 milions d’euros in

crescendo, com dirien els italians, construccions faraòniques

que durant anys i anys han hipotecat el nostre futur: Palma

Arena, Hospital de Son Espases, Can Misses, les autovies, etc.

I avui, Palau de Congressos.

Avui, a l’igual que han fet els meus precedents i els que ho

faran posteriorment, tirem de maleïda hemeroteca, i no puc més

que començar i com el Sr. Biel ho sap perfectament des del seu

grup, “MÉS denuncia -això és una notícia de l’Última Hora-

MÉS denuncia que el Palau de Congresos cuesta 470.000

euros mensuales”, com també s’ha comentat el Sr. Antoni

Verger va denunciar ja aquesta noticia té més d’un any, un any

i mig aproximadament, que pagaven, com vostè, Sr. Barceló, ha

dit molt bé, sous de tots els ciutadans i ciutadanes de la nostra

illa, idò, 470.000 euros pel manteniment d’una infraestructura
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que estava paralitzada, com s’ha reflectit i com tots sabem,

lloguer, seguretat, indemnitzacions pactades, un import, una

factura de 136 milions d’euros, no?

També és clar que de tota aquesta... tota la història, el

recorregut que s’ha fet durant uns minuts molt breument voldria

també destacar una notícia, idò bé, que saben perfectament i ha

estat protagonista el nostre vicepresident, des d’Hosteltur,

“anularán la adjudicación del Palacio de Congresos de Palma

a Barceló”. Nosaltres també ens preguntam, sincerament, si

s’havia de fer aquest estudi corresponent, és a dir, s’ha de fer

un estudi demanant a la UIB per aquesta imparcialitat, no?, des

de... quantes vegades des de la ciutadania demanam que des de

les administracions siguin imparcials, que mirin pel bé de la

ciutadania, i aquí sincerament, y tú más y tú más, PSOE, PSIB

en aquest cas, PP, una qüestió, unes infraestructures que part de

la responsabilitat recauen en els dos partits.

Tenim un informe en contra i es paralitzen. També ho ha

argumentat el Sr. Gijón, personalment ens crida l’atenció,

també com, també de l’any passat, d’abril de l’any passat, la

noticia del Diario de Mallorca, “Barceló se queda el Palacio

de Congresos seis años después de abandonar el proyecto”,

quan el projecte, vostè ho ha comentat, ho ha comentat també

el Sr. Gijón, diversos intents, concursos ... Realment, des del

meu grup ens preguntam, realment s’havia estudiat la viabilitat

econòmica?, realment havien previst aquesta crisi o estafa que

hem patit? Sincerament, a vegades, i ara acabaré dient, pensam

els polítics, i ara m’hi incloc jo també, sincerament que tenim

uns doblers que no... començam a gastar, a gastar, a hipotecar-

nos i fer hospitals, palaus de congressos, infraestructures que

pagam quan no tenim els sous pertinents. 

Per acabar, una vegada més hem estat a punt d’assistir com

una infraestructura pagada per la ciutadania queia en mans

privades. Jo sincerament, Sr. Gijón, no puc estar d’acord amb

vostè respecte que la administración no sabe gestionar.

Sembla que els partits fins ara han tengut problemes, tots, a

l’hora de gestionar i per això la ciutadania hem fet una passa i

som avui a les institucions per intentar canviar les coses. No em

crec, realment, que l’administració no sàpiga gestionar, sinó

tenim un problema molt greu, sigui d’un partit o d’un altre. Per

tant, què feim si no som capaços? Quedam millor a l’empresa

privada, Sr. Gijón, Sr. Gabriel Barceló, a tota la gent. Millor no

construïm aquestes coses, si realment aquest palau de

congressos havia de fer-lo realment l’empresa privada, idò que

ho gestioni. Però què hem de fer, un palau de congressos, un

hotel, un restaurant i un spa? Potser haurien d’invertir els

hotelers i tot el sector del turisme, i això no és demonitzar,

perquè moltes vegades parlem dels diferents sectors que formen

part o creen producte interior brut a les nostres illes: sector

nàutic, en aquest cas Palau de Congressos, golf, sol i platja,

etc., però a vegada potser l’empresa privada ha de tenir aquest

risc.

Hem vist com aquests anys de crisi o, millor dit, d’estafa,

com he dit abans, socialitzaven les pèrdues de les caixes, de les

entitats financeres, una magnífica gestió -perdonin la meva

ironia- que va provocar que milers de milions d’euros de tots

i totes acabassin rescatant Bankia, Caixa Catalunya, Caixa

Galicia, antiga CAM, etc., etc., etc. Aquesta vegada in

extremis, in extremis, no ha ocorregut.

No vull acabar sense dir que no volem demonitzar, però

està clar que si realment en aquest cas el Palau de Congressos

de Palma no tenia la dotació pertinent hauríem d’haver esperat.

I vostè, Sr. Gijón, de veritat el passat dimarts em sembla

que va deixar una frase que no ens va agradar a ningú. Llegeixo

textualment o aproximadament: aquesta telesèrie continuarà, i

vostè va dir: “se convertirà en un palacio de bodas, bautizos y

comuniones”. De veritat, després de veure que costarà 130

milions d’euros a la ciutadania i que no tenim els recursos

necessaris, a Palma o a tota la comunitat, acabi vostè fent

aquesta demagògia respecte d’aquesta infraestructura,

sincerament no tinc res més a dir.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Aguilera. Pel Grup Parlamentari MÉS

per Mallorca té la paraula el Sr. Reus per un temps de deu

minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Moltes gràcies, president. Moltes gràcies, Sr. Vicepresident,

per les seves explicacions. Jo quasi no sé si m’ha creat més

dubtes o plantejat preguntes allò que ha plantejat vostè o el que

ha plantejat el Sr. Gijón, perquè quasi quasi m’he quedat amb

més dubtes del que ha plantejat el Sr. Gijón, sobretot un que no

em queda gens clar, que és..., veig que avui el Sr. Gijón no ho

ha plantejat, però ens deia dimarts en el Ple del Parlament que

faltarien 16 milions d’euros, a pesar de tot el que estava previst

en el pressupost de la comunitat faltarien 16 milions d’euros. Jo

no sé si aquests 16 milions d’euros a què feia referència el Sr.

Gijón són en aqueixa petició d’indemnització que fa Acciona,

perquè si és així és molt trist, si és així, perquè evidentment

qualsevol indemnització s’haurà d’avaluar, com ha dit el

vicepresident, dins un procediment contradictori, on

evidentment no s’agafa per certa mai la valoració que presenta

una empresa quan fa una reclamació a l’administració, sinó que

evidentment tots aquests nombres s’han de comprovar i s’han

d’adequar a preu de mercat i s’han de valorar. I evidentment

també, així com han dit, si hi ha una clàusules de penalització

per una entrega..., evidentment hi haurà unes quantitats que

s’hauran de detreure per aquest motiu. 

Per tant trob ben trist, si és així, que el Sr. Gijón vengui a

defensar la indemnització que reclama una empresa. Això serà

l’administració que ho haurà de resoldre amb un expedient

contradictori, com ja he dit.

Llavors també una cosa que tampoc no m’ha quedat gens

clara és que m’ha semblat que s’ha dit que l’any 2008 o 2009

s’havien de reclamar 4 milions d’euros, i m’ha semblat que ha

dit que tanmateix s’haguessin perdut. Si tanmateix s’haguessin

perdut vàrem fer bé de no reclamar perquè després els hauríem

d’haver tornat amb interessos.

No, si vostè diu..., ha dit que s’haguessin perdut, s’hagués

perdut això, hagués estat un contenciós que s’hagués perdut...

Em bas en allò que ha dit vostè. Si no ha dit que s’haguessin



TURISME / Núm. 6 / 19 de novembre de 2015 71

 

perdut..., vull dir que si s’han de perdre, si un sap que perdrà un

plet no ha de jugar.

I amb el que he alAlucinat també és que es qüestioni

catedràtics de dret administratiu de la Universitat, això sí que

em pareix realment trist. I també que es digui que l’Ajuntament

de Palma l’abril de 2015 no va adjudicar perquè no volia

adjudicar en funcions; per què punyetes varen treure un concurs

a final de legislatura si tanmateix no volien adjudicar estant en

funcions?, no trauràs el concurs, si després quan acaba el

concurs no el vols adjudicar. Evidentment jo crec que no varen

adjudicar, amb bon criteri, perquè no ho tenien gens clar. A mi

el darrer que se m’ocorreria, després d’una legislatura d’haver

estat..., treure fins a tres o quatre concursos per aquest tema i

no aconseguir arreglar-ho, el darrer que m’atreviria és a treure

el tema aquí, en el Parlament, avui.

Dit això... A més una altra cosa: que pareix que no es

presentava ningú aquí perquè hem viscut un moment de

situació econòmica molt dolenta, quan el mateix Partit Popular

ha reivindicat diverses vegades que aquests darrers anys han

estat els anys de més inversió turística; idò en els anys de més

inversió turística precisament no quadra ara una cosa amb

l’altra, que els anys de més inversió turística precisament no hi

hagués interès per aquest projecte.

Jo crec que ara hem parlat molt d’història, si ens hem de

remuntar l’error crec que va ser al principi de tot, quan es va

posar en marxa aquest projecte, l’any 2006 o l’any 2007, i ara

el que ha de fer el Govern és sortir-ne de la millor manera

possible, i si pot treure un lloguer d’aquest restaurant i d’aquest

hotel, treure un lloguer i gestionar de la millor manera el palau,

i que deixi de ser una sagnia i passi a ingressar qualque cosa

per aquesta obra.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Reus. No havent-hi els representants

d’El Pi PROPOSTA PER LES ILLES i de MÉS per Menorca

té la paraula el Sr. Pericay per un temps de deu minuts.

EL SR. PERICAY HOSTA:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Vicepresident i el seu

equip, també benvinguts. Bé, hem assistit avui, i comprenc que

sigui necessari, a un repàs històric, com a mínim en un cas des

d’una determinada data i en un altre cas des d’una altra, sobre

el que ha estat la història del Palau de Congressos. 

Deixin-me dir d’entrada que per a una persona que no ha

tengut res a veure -una persona i un partit, en aquest cas- amb

aquest procés però sí com a ciutadà que ho ha viscut durant

aquests anys, jo no he dubtat mai ni dubt ara de la necessitat

que aquesta ciutat tengui un palau de congressos, crec que

realment això, encara que s’ha posat en dubte, és una cosa que

no hauria d’estar en dubte. Una altra cosa és si ens ha costat

més del que havia d’haver costat, si aquests doblers han estat

públics, privats, etc., però crec que això és una evidència, i per

tant una evidència que una ciutat, diguem, com Palma..., i

aprofit també per dir que un arxipèlag com l’arxipèlag balear,

comprenc el que ha dit abans el vicepresident dient que, clar,

la gent de Menorca, la gent d’Eivissa, però la capital la tenim

aquí, el Govern el tenim aquí, això té uns costos a qualsevol

país, a qualsevol estat i a qualsevol comunitat autònoma, per

tant comprenc que quan uns doblers, sobretot quan uns doblers,

m’imagín, han acabat essent més dels que estaven previstos, bé,

hi pugui haver gent que digui que efectivament, com que a

Eivissa i a Menorca no ho tenim..., però Eivissa i Menorca

també trauran beneficis d’aquest palau de congressos, i

Formentera, sempre l’oblidam.

Per tant això crec que és una cosa, diguem, bàsica, la de

partir de l’evidència que aquest palau de congressos era un

projecte necessari. Una altra cosa, evidentment, insistesc en el

que he dit abans, és si el projecte havia de ser aquest o havia de

ser un altre, però en tot cas aquí el tenim. I respecte d’això, a

mi el que m’agradaria preguntar al vicepresident és realment

amb quin criteri fan comptes decidir si la gestió del palau ha de

ser una gestió pública, una gestió, diguem, de la mateixa

administració, o si hi haurà un concurs per adjudicar-lo a una

empresa privada, perquè jo -i coincidesc en això amb el Sr.

Gijón- crec que realment..., em fa moltíssima port que això

tingui una gestió pública, i em fa por per les mateixes raons que

ell ha dit, perquè realment qui sap gestionar aquestes coses no

són empreses públiques ni l’administració directament, sinó

empreses especialitzades. Que l’administració ho agafi i llavors

ho subcontracti a una empresa em pareix que encara serà el

negoci del peix fregit, no?, i jo crec que en això hauríem

d’anar, en fi, hauríem d’anar alerta i sobretot el que hauríem de

saber és amb quins criteris es prendrà finalment aquesta decisió

que al meu entendre és una decisió fonamental, ara tenim el que

tenim, ho hem d’acabar de pagar i sobretot ho hem d’obrir tot

d’una, hem de posar en marxa tot d’una aquest projecte, però

per posar-lo en marxa, com és natural, hem de saber com el

volem gestionar i això és el que m’agradaria que avui

m’explicàs al Sr. Vicepresident.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pericay. Ara per un temps de deu minuts

té la paraula el portaveu del Grup Parlamentari Socialista Sr.

Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. Benvingut, Sr. Vicepresident i al seu

equip, jo puc comprendre que una persona o un membre d’un

consell d’administració d’una empresa privada consideri que

l’Administració pública és incapaç de gestionar un palau de

congressos, ara, una persona que ha gestionat recursos públics

o una persona que aspira a gestionar recursos públics perquè si

es presenta algú a unes eleccions se suposa que és per governar

i per tant, per gestionar recursos públics, dir que

l’Administració no sap gestionar els recursos públics, no sap

gestionar infraestructures públiques, em preocupa moltíssim, és

molt preocupant evidentment, així, per què serveix per tant la

política?, per què serveix la representació dels ciutadans?, per

què serveix -diguéssim- el sistema democràtic?

I em preocupa també moltíssim que es digui -i no és la

primera vegada que ho sentim en aquest parlament-, que la

Universitat no és un òrgan, una institució apta per fer informes,
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ho hem sentit en parlar de llengua, ho hem sentit en parlar de

televisió pública i ho sentim ara en parlar de dret administratiu,

la Universitat no serveix, potser hem d’encarregar les coses a

una consultora privada, a una multinacional, igual a les

mateixes que informaven l’estat de salut del sistema financer,

potser aquests sí en saben més que la Universitat, d’aquestes

coses.

Vostè ha donat moltes xifres, jo he intentat fer els comptes

de la vella, que deim a Menorca, és a dir, sumar a la bruta, i si

un hotel val 40 milions d’euros, en volen fer dos de més petits,

posem que entre tots dos costaven, valien 70 milions d’euros i

entre cinc empreses hi posaven 70 milions d’euros a la

primera... al concepte inicial del Palau de Congressos més els

hotels, fent els comptes de la vella els comptes no surten, algun

benefici hi havia en alguna banda. 

Jo pensava que era bo tenia un debat pacífic avui, un debat

tranquil perquè és un tema delicat i que du ja molta història i la

història que durà, però havent sentit algunes intervencions igual

valdria la pena que quan dia 31 de desembre, esperem que sigui

el 31 de desembre, entregui les claus Acciona del Palau de

Congresos al Govern les desadores del Govern mirin davall les

estores no sigui que hi trobin un 3%, perquè... perquè alguna

cosa se m’escapa, igual alguna cosa se m’escapa i

possiblement, vista la història i veient -ja que tothom s’ha posat

a fer història, facem història-, veient que el Palau de

Congressos va néixer a la legislatura dels prodigis d’aquesta

comunitat igual hi trobem alguna cosa estranya, algun pot de

Cola-Cao enterrat en algun racó del Palau de Congressos,

esperem que no, desitgem que no pel bé de la salut democràtica

i de la nostra comunitat.

Vostè ha dit que el Palau de Congressos, si tenia un benefici

seria un benefici d’una manera fonamental o principal per a

Palma, d’una manera secundària per a Mallorca i per a la resta

de les illes no en tendria cap, és que ja és un perjudici per a la

resta de les illes des del moment en què va néixer el Palau de

Congressos, no entraré a valorar si és necessari o no per a

Palma, sí que ha estat un perjudici per a la resta de les illes per

l’enorme cost econòmic que ha tengut, com és un perjudici per

a les Illes l’enorme cost econòmic que han tingut determinades

infraestructures públiques fetes fins i tot en algunes de les illes

petites, però que no han tingut ni un retorn social ni ningú no

les volia, però sí que en canvi han tingut un pes duríssim per a

l’economia de la nostra comunitat.

En aquest sentit, ahir a la Comissió de Medi Ambient en

aquesta mateixa sala, ahir horabaixa, una diputada deia que

modificar un pla especial d’un lloc d’importància comunitària,

un LIC, per permetre fondejar damunt unes zones de posidònia,

d’un escull barrera de posidònia, era simplement canviar una

norma i per tant, no tenia cost econòmic, permetre els fondejos

damunt posidònia no té cost econòmic, és a dir... Per tant, fer

una infraestructura de 110 milions d’euros, 130 milions d’euros

de dubtosa rendibilitat econòmica i dubtosa rendibilitat social,

de quin cost parlam?, perquè si les coses només les mesuram en

el cost de rendibilitat directa de la infraestructura o de la

decisió política evidentment crec que fem una anàlisi de costos

socials molt equivocats.

El Palau de Congressos ja ha tingut costos negatius,

esperem que en el futur tengui costos positius perquè permeti

reactivar o millorar la capacitat, diguéssim, de... de capacitat

econòmica del sector turístic de Palma, bàsicament, no només

dels hotelers que gestionin l’hotel del Palau de Congressos,

sinó que serveixi per millorar la qualitat i l’oferta de... i la

rendibilitat del comerç, dels negocis d’hostaleria, que eixampli

l’abast d’aquesta monumental inversió pública s’eixampli al

màxim de negocis possible ja que ha tingut aquest cost tan dur

per a l’Administració pública.

I és clar, igual l’anàlisi de rendibilitat que faria una empresa

privada que gestioni un palau de congressos no és la mateixa

anàlisi de rendibilitat que farà el Govern de les Illes Balears a

l’hora de gestionar aquest palau de congressos, igual... pot

complir funcions que no tenen una directa rendibilitat

econòmica per a l’òrgan gestor aquest mateix palau de

congressos, però sí pot tenir una rendibilitat directa social,

imagín, de moltes activitats que és possible que un espai públic

d’aquesta magnitud, igual s’afegeix a altres que també poden

fer la funció, però un espai públic d’aquesta magnitud pot tenir

algunes funcions que no tenen una rendibilitat econòmica

directa, però sí que tenen una rendibilitat social a curt i a mig

termini que pot ser positiva per a la nostra comunitat.

Crec que en l’estat en què estan les coses, crec que és millor

per a tots que en aquests moments s’acabi d’una vegada per tots

les infraestructures del Palau de Congressos, que el Govern

intenti treure la màxima rendibilitat de les places hoteleres que

es construeixen devora el Palau de Congressos, no sabem si

aquestes places, a la Ciutat de Palma, són les places hoteleres

que li convé en aquests moments i el model hoteler que convé

a la ciutat de Palma, és un tema en el qual hauria molt a discutir

i s’hi ha passat sempre de llis, si aquest és el model de

creixement turístic que necessita la Ciutat de Palma, com a

mínim el debat s’hauria de tenir i esperem també que el Palau

de Congressos s’acabi i s’aconsegueixi, cosa que serà difícil,

que tengui un mínim de rendibilitat econòmica per al Govern

per poder ajudar, no a pagar l’enorme inversió que serà

impossible, sinó simplement a pagar el manteniment diari que

tendrà aquest palau de congressos, perquè si les empreses mai

no han tingut un especial interès a gestionar aquest palau és

perquè la rendibilitat que poden treure econòmica directa

difícilment compensarà els costos de manteniment brutals que

tindrà.

No ho record ara, però va sortir a uns diaris fa ja... potser

més d’un any el cost que tenia només de neteja de vidres aquest

palau, que era duríssim, només de fer net vidres crec que se

n’anava a 300.000 euros mensuals, crec recordar, i

evidentment... és una xifra que record de memòria, potser està

equivocada, però sí que era duríssima com per poder mantenir

el Govern aquest palau de congressos només amb els recursos

que genera i per tant, evidentment, serà recursos diguéssim que

es generi pel comerç i pels negocis de Palma, sí podrà ser un

benefici, però en tot cas per a l’Administració mai no podrà ser

rendible i molt manco ho seria per tant per a les empreses

turístiques i per açò no hi han jugat.

No sé per quins motius no es va adjudicar el Palau de

Congressos a finals de la legislatura, potser perquè..., no només

és perquè el govern municipal estava en funcions, sinó que és
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que a l’alcalde l’havien diguéssim..., desterrat de les

aspiracions seves de continuar a les llistes. Per tant, hi ha dues

decisions que són molt complexes, que igual el Sr. Gijón ens en

podria ilAlustrar, com són el perquè no s’adjudica aquest palau

de congressos i què va passar al final amb el segon Casino de

Palma, que és un altre gran tema de final de mandat, del govern

municipal del Sr. Isern que absolutament són dues incògnites

que no sabrem resoldre mai i crec que... i potser val més que no

es resolguin mai i que quedin..., diguéssim darrere d’un vel

perquè podríem potser comprendre massa coses de les que

estan passant últimament en aquest mateix carrer una mica més

cap a Cort.

Res més, Sr. Conseller, intentin tancar el procés del Palau

de Congressos amb el mínim de cost econòmic possible per als

recursos públics, la cosa està feta, entenc que serà una nosa

econòmica molt important per a l’economia de la nostra

comunitat, perjudica ja la seva capacitat de fer política de

promoció turística i d’ordenar el sector turístic d’una altra

manera perquè tots els esforços i tots els recursos que es

destinen al Palau de Congressos són esforços que no es poden

destinar a altres qüestions de la seva conselleria i evidentment

són recursos que manquen a les necessitats que tenen. Respecte

de la resta d’illes, dubt molt que el Palau de Congressos de

Palma sigui beneficiós per a Formentera, m’estranya molt, però

sí que Formentera té problemes molt importants d’ordenació i

de promoció turística, d’un nou model de turisme que necessita

i que el Govern l’hauria de poder ajudar i lamentablement no

pot ajudar-la perquè els recursos van a aquest pou sense fons

que és el Palau de Congressos més hotel adjacent a Palma.

Gràcies i res més, president:

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Borràs. Contesta el Sr. Vicepresident i

conseller d’Innovació, Recerca i Turisme, Sr. Barceló.

E L SR. V ICEPRESID EN T  I C O N SE LLE R

D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i

Milta):

Gràcies, Sr. President. Bé, crec que hem fet una passa

important, perquè avui el Partit Popular ja no ha retret on són

els 16 milions per acabar de pagar, no, no, li acab de donar la

informació, si vol esperar en el darrer moment..., si m’ho

hagués dit ara, ara li hagués fet més aclariments, com que no

m’ho ha demanat, jo ja li dic que vostè no ha parlat d’aquests

16 milions perquè efectivament, com he aclarit són 13.487.000,

la major parts dels quals a càrrec del 2015 i la resta 2016. Per

tant, la xifra no són 16, són 13.487.000 i anirà a càrrec de

partides de 2015 i 2016 com he dit abans, amb una..., per cert,

certificació per part de la Intervenció de la comunitat autònoma

que els doblers estan disponibles, hi són i es pagaran. Per tant,

no es preocupin per aquests 13.487.000, no 16 milions.

Per altra banda, m’ha retret que m’he deixat la millor part

de la història i, efectivament, només m’havia remuntat als

quatre concursos, efectivament, no m’he remuntat més enrere,

més enrere del que vostè ha fet que és quan es decideix per part

d’una legislatura de megalomania de grans infraestructures del

Sr. Matas entre les quals hi havia la de dur a terme aquest palau

de congressos. 

S’ha qüestionat o s’ha parlat de la viabilitat econòmica, tant

pel portaveu de Podem com pel del PSOE, efectivament, en

aquells moments hi havia un debat, com també explicava el Sr.

Xavier Pericay, sobre la necessitat d’un palau, es decideix fer

aquest palau, però s’ha demostrat al llarg del temps que aquesta

viabilitat no existia, les empreses han abandonat, les empreses

abandonen i per què s’ha d’assumir per part de

l’Administració?, perquè les empreses mateixes que havien

apostat i que havien dit que era necessari varen abandonar, no

per mor de l’hotel que vostè diu, l’hotel es volia construir en un

solar de propietat pública perquè el Govern de Matas i el

govern de l’Ajuntament de Palma del PP no se n’adonen que

estan utilitzant un solar de propietat privada per fer-hi l’hotel.

Per tant, aquí hi va haver aquest problema com vostè bé sap.

Per tant, a partir d’aquí, com dic, aquesta història del Sr.

Matas de voler fer el màxim d’infraestructures amb els doblers

de tots els ciutadans, vinga autopistes a Eivissa, el Palma

Arena, el Palau de Congressos..., això formava part d’aquest

mateix paquet; aquest mateix paquet de grans autopistes, per

sort no tot es va fer, recordem que el Palau de l’Opera va

quedar en una simple maqueta o que l’autopista Inca-Manacor,

un altre disbarat, gràcies a la pressió dels veïnats i veïnades

tampoc no es va fer, per sort; en aquella època s’havia de fer...

un metro, per cert, m’oblidava, 300 milions d’euros, un metro

d’una línia, no hi ha cap ciutat del món que tengui un metro

d’una línia, el que passa és que hi havia tuneladores que

estaven aturades a Madrid i hi havia grans empreses a les quals

s’havia de donar de menjar i vinga... i llavors han sortit papers

de Bárcenas amb històries de comissions i de... doblers que es

pagaven per part d’aquestes grans empreses al partit.

Bé, el cert i segur, efectivament, en això té raó, és que la

clàusula de penalització per part de l’Ajuntament de Palma en

el seu moment no es va pagar, jo som crític amb aquesta

decisió, tendria els seus motius en aquells moments

l’ajuntament, però evidentment jo estic convençut que

l’Administració el que hauria d’haver fet era exigir aquesta

penalització, en aquest cas al grup Barceló, quan se’n va anar.

En aquells moments, el nostre grup -en aquells moments el

nostre grup-, final d’aquella legislatura i principi de la

legislatura passada, entre el 2010, 2009-2010 i 2011, és quan

el nostre grup planteja el tema del desmuntatge, en aquells

moments, entre el 2009 i el 2011 -es pot evidentment

comprovar en l’hemeroteca i així és-, i el cost de 6 milions era

de desmuntar, evidentment hi havia un cost del que s’havia

pagat que aquest ja ens l’havíem de menjar, però era millor,

consideràvem en aquell moment, un cost de 6 milions d’euros

de desmuntatge que no haver d’assumir tot el que hem seguit

pagant perquè... li vull recordar una cosa, vostè diu que es

varen trobar les obres aturades, i és cert, efectivament, el maig

del 2011 les obres estan aturades, però s’oblida de dir que una

de les primeres decisions que pren el Govern del seu partit, el

Sr. Bauzá, és quan té les entitats socials aquí fora reclamant que

els paguin els doblers, idò, sap quina decisió pren?, prioritzar

10 milions d’euros a pagar al Palau de Congressos, aquesta és

una de les decisions, cosa que va fer lògicament aixecar els

ànims d’aquelles entitats que en aquell moment no estaven
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cobrant i Palau de Congressos sí..., perdó, Acciona sí que va

cobrar els 10 milions d’euros, una decisió del Sr. Bauzá; hi

havia doblers per a segons què.

Per sort llavors, posteriorment, allò de les entitats del sector

social, com no podia ser d’altra manera, també es va arreglar.

Bé, vostè em diu que no sabem encara què hem de fer, que

les obres acabaran en gener i que..., bé, en gener, en gener el

Palau no estarà ja llest per acollir congressos, vostè sap, ho sap

perfectament, n’és ben conscient, quan ens entreguin les obres

encara s’hauran de fer una sèrie d’adaptacions perquè es posi

en marxa.

Tema de la gestió del Palau, bé, efectivament, hi estic

d’acord, la comercialització s’ha de dur per experts i entenc

que encara que sigui gestió pública hi pot haver externalització

de serveis, és perfectament compatible i quant al tema de si

gestió pública o gestió privada del Palau de Congressos, tenim

de tot, tenim tot tipus d’exemples. Per exemple, l’Euskalduna

a Bilbao o el Kursaal de Sant Sebastià o el Baluarte de

Pamplona són gestionats públicament i són financerament

autosuficients, sorpresa?, tal vegada el Sr. Gijón s’ha sorprès,

no sé si ho sabia, però sí, són gestionats públicament, estam

parlant del Kursaal, que és un referent.

També hi ha la possibilitat de fórmules mixtes, gestió

pública-gestió privada, aquestes fórmules..., per exemple és la

del Centre de Convencions de Barcelona, n’és un exemple,

Centre de Convencions de Barcelona, en qualsevol dels casos,

per tant, el fet de gestionar públicament no descarta que hi hagi,

en aquest cas operadors internacionals que es puguin implicar

en aquesta gestió i fer una gestió mixta com he dit abans, i en

qualsevol dels casos la decisió dependrà de..., la decisió que

prendrem com dic dependrà de l’informe que s’entregarà ben

aviat per part del gerent en què s’avaluarà també tots i cadascun

d’aquests casos..., em demanava la portaveu de Ciutadans, quin

criteri per decidir?, idò aquest estudi de viabilitat serà el que

seguirem, mirarem també altres models, com he explicat jo que

existeixen, i en vista d’això decidirem.

Una altra qüestió que també crec que és important tenir en

compte és el tema de per què no s’adjudica en el seu moment

per part de l’Ajuntament de Palma a finals de la legislatura de

2011, perdó, de 2015. Vostè ha dit avui que és perquè el batlle

o perquè l’equip de govern estava en aquells moments en

funcions, pot dir el que vulgui, en aquells moments el batlle

tenia dubtes -i així va quedar expressat a l’hemeroteca- sobre

aquella adjudicació, dubtes més que raonables, tant que a la

darrera junta de govern que protagonitza el Sr. Mateu Isern

encara es demanen informes jurídics, vostè es remet a informes

que hi havia a l’ajuntament, però en aquells moments encara es

demanaven informes jurídics a la comunitat autònoma per

prendre la decisió i eren vostès, eren vostès els que ho feien.

Totalment d’acord amb el portaveu del PSOE, a mi em

sembla increïble que se segueixi qüestionant la Universitat de

les Illes Balears, crec que és un organisme reconegut

estatutàriament i del qual ningú no hauria de dubtar.

Bé, el portaveu de MÉS demanava “falten 16 milions”, bé,

jo he contestat , hi ha 13.487.000 per acabar, ja he contestat

quina part correspon a 2015 i quina a 2016 i que es pagaran

puntualment. Com s’estan pagant les certificacions i crec que

amb això he contestat a totes i cada una de les preguntes que se

m’han anat fent.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Ara entram en el torn de

rèplica i per cinc minuts té la paraula el portaveu del Grup

Parlamentari Popular el Sr. Gijón.

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Gracias, Sr. Presidente. “El Palacio de Congresos deja de

ingresar 6 millones al mes por el retraso de la actividad”. Esto

no es algo que diga yo, es algo que dijo el Sr. Gerente, con lo

cual yo estoy de acuerdo. Otra de las cosas que dice es, “sin ser

muy optimistas, con 50.000 personas anuales y con precios no

elevados, el palacio se debería autofinanciar y cubrir además

los gastos operativos, los de mantenimiento a corto y largo

plazo”. Y la anterior “es una previsión muy conservadora”,

dicho también por el actual gerente. Y tres, “la contrata se

adjudicó por 105 millones y esperamos acabar la obra en 108,

por lo que habrá una desviación de 2 millones, cifra

insignificante por el volumen de la obra. En este aspecto cabe

reconocer que la gestión ha sido muy buena”.

Yo me imagino que hoy el gerente seguramente no diría

esto, porque al final viendo el pesimismo que reina en la

conselleria en referencia al Palacio de Congresos, dudo mucho

que usted pueda hacer su trabajo como corresponde, pero tengo

que decirle que estoy absolutamente de acuerdo con sus

palabras.

Sr. Vicepresidente -y aprovecho ya para contestar al Sr.

Reus-, cuando yo hablo de 17 millones de euros, no estoy

hablando de la cantidad de indemnización a Acciona, que

curiosamente el Sr. Gabriel Barceló habla de los 17 millones

como si nosotros hubiéramos querido pagar 17 millones a

Acciona. Y el otro día me dejó caer que nosotros habíamos

llegado a un acuerdo. ¿Usted tiene algún documento en Palacio

de Congresos que diga, o que admita mínimamente que

nosotros hemos recogido 17 millones de euros de

indemnización? Sabe usted que no ¿y sabe por qué sabe que

no?, porque los técnicos que usted tiene hoy en Palacio de

Congresos son los que yo solicité cuando fuí el presidente de

Palacio de Congresos. 

Exigí dos funcionarios, un técnico jurídico y un técnico en

obras, que son los que estaban analizando todas las

indemnizaciones que estaba reclamando Acciona,  y no es que

les hubiéramos contestado a Acciona porque no queríamos

contestarle. No le contestábamos a Acciona porque estábamos

mirando todas y cada una de las reclamaciones. Y la cantidad

que a usted le va a salir de indemnización es la misma que me

dijeron a mi, no habrá grandes diferencias, porque ya se había

analizado. Por tanto, no diga que nosotros teníamos un pre-

acuerdo con Acciona, o como dijo el otro día un representante

de Podemos, si yo soy el cobrador del frac de Acciona. Tengo

tanto interés como ustedes en pagar el mínimo e imprescindible



TURISME / Núm. 6 / 19 de novembre de 2015 75

 

a Acciona, eso sí, lo legal, porque las obras se han desviado y

eso hay que reconocerlo. Y se han desviado absolutamente por

culpa de la administración.

Mire, al final -y aprovecho ya para contestar al Sr.

Aguilera-, que no me llego a esto de estar en la oposición y

tener que contestar a los grupos, como si todavía estuviéramos

gobernando. Pero bueno, supongo que me acostumbraré con el

paso del tiempo. Usted viene con su lección aprendida y con su

discurso escrito, porque no ha escuchado nada de lo que yo he

dicho. El Gobierno del Partido Popular entregó una obra, una

infraestructura con un 30% de fondos públicos y un 70%

privados. Si usted se pregunta por qué se dejaron de invertir

dinero en los institutos de Ibiza, fue porque en el 2010 el Sr.

Antich, con un pacto de progreso, decidió pagar el dinero con

fondos públicos. A partir de aquí podemos discutir todo,

podemos discutir absolutamente todo lo que queramos, incluso

puedo estar de acuerdo con el Sr. Barceló y con muchos de

ustedes a toro pasado, de que no se debería de haber hecho una

infraestructura de esas dimensiones. Es más, en su momento

también se dijo que no era necesaria la construcción de un

hotel. 

Y aprovecho también para contestar al Sr. Borràs, porque

no se dan cuenta de que ustedes han gobernado cuatro años y

gestionado el Palacio de Congresos. Cuando usted habla Sr.

Borràs del 3%, pues mire, tuvieron 4 años para buscar el 3%,

si no lo han encontrado a lo mejor es que no hay ese 3%,

porque deje de insinuar, como si ustedes fueran vírgenes en

esto. Es que le recuerdo que cuando el Partido Socialista

preside la sociedad Palacio de Congresos las obras no estaban

ni al 5% ejecutadas. Y cuando las entregan y las recibe el

Partido Popular están al 65%. Ustedes algo tendrán que decir

con el tema del Palacio de Congresos, bastante creo yo. 

En cuanto a las cifras. Sr. Vicepresidente, usted habla de los

13.400.000, entiendo, porque tengo yo la misma hoja y no creo

que haya cambiado tanto en 100 días, que esas cantidades son

sin IVA. Le recuerdo que el IVA también se paga y ese IVA

son 3 millones de euros. Por tanto, 13.400.000 más 3 millones

son 16.400.000 y además a eso habrá que añadirle la

indemnización. Ustedes no quieren 17 millones, muy bien,

serán 4, serán 5, serán 3..., eso es lo que hacen los 20,4

millones de euros. Cuando yo hablo de 17 millones, Sr. Reus

y Sr. Vicepresidente, no hablo de la indemnización de Acciona,

hablo del dinero que falta por pagar. 

Y usted dice “lo tenemos garantizado”, claro que lo tienen

garantizado, hombre, han cogido el dinero que tenía que ir para

pagar el préstamo del ayuntamiento y lo van a pagar a Acciona,

fantástico, Acciona estará encantada y el Govern supongo que

también estará encantado, ustedes le han pasado el problema al

Ayuntamiento de Palma que con ese dinero tenían que pagar un

préstamo que se solicitó en el año 2013 para el fondo de

proveedores. Y por eso ustedes están mandando 8 millones de

euros cada año al ayuntamiento, porque con ese dinero tiene

que pagar el préstamo. El alcalde no se da por enterado o le va

bien así, bueno ya discutiremos en el ayuntamiento lo que

tengamos que discutir, porque al final resulta que esta

infraestructura a día de hoy habrá estado financiada al 90% por

el Ayuntamiento de Palma. 

Y mire, yo lo siento mucho, cuando dicen que esto es una

infraestructura que tiene que por qué tiene que pagar la

comunidad autónoma. Para empezar, si aquí vienen 65.000

turistas, el Sr. Gerente decía 50.000, yo estoy seguro que aquí

vendrán, cuando esto esté rodado, 65.000 turistas, se van a

beneficiar restaurantes, excursiones, empresas de diseño,

empresas de montajes, de iluminación, de sonido, de transporte,

campos de golf, comercios, ... y no van a estar todos en Palma.

Hay 21 campos de golf en Mallorca y no serán sólo nuestros.

¿Que es verdad que en Menorca y en Ibiza a lo mejor no les

llega? Miren, yo qué quieren que les diga, el otro día en la

comparecencia de presupuestos del turismo, hay una partida de

2.100.000 para el Pati de Sa Lluna en Menorca. Yo estoy muy

contento de que el Pati de sa Lluna se lleve 2.100.000 euros

para financiar una infraestructura. Pero algo tendrá que venir a

la ciudad de Palma. ¿Por qué está el Palacio de Congresos en

la ciudad de Barcelona y no está en Girona? ¿O en Reus? ¡Yo

qué sé! Tendrá que estar donde vayan los turistas, donde están

los hoteles. Le recuerdo que para que vengan congresistas

necesitamos un mínimo de camas de 4 y 5 estrellas...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Gijón.

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Sí, voy acabando.

Luego a mí me gustaría Sr. Vicepresidente que me hable de

la viabilitat social, yo no sé muy bien qué es eso. No sé

exactamente a qué se refiere con un palacio de congresos. 

Y luego vuelvo a reiterar que cuando digo que la

administración no sabe gestionar, me estoy refiriendo a que no

sabe gestionar un palacio de congresos, como tampoco tiene

por qué saber gestionar un hotel, pero si es que es de cajón.

Claro que sabe gestionar una escuela, claro que sabe gestionar

un ayuntamiento, claro que sabe gestionar un hospital, claro

que sabe gestionar una empresa de recursos hídricos, pero un

palacio de congresos y un hotel no. Me quedo más tranquilo,

también tengo que decírselo, porque usted al menos deja

entrever que la posibilidad de la gestión, cuando usted habla de

gestión pública, está refiriéndose a que puede haber una

empresa especializada en palacios de congresos. 

Es que este es un tema muy concreto, es que necesitamos

una red de comercialización internacional. Y pongo sobre la

mesa un tema para que no haya duda, la gestión del palacio de

congresos nunca, ni con el Partido Popular, iba a ser de

titularidad privada, porque aquí parece que íbamos a privatizar

el palacio de congresos. A mí me llama la atención cuando

ustedes hablan de gestión directa, dejan entrever que pueda ser

una empresa quien lo gestione y cuando lo gestiona el Partido

Popular ustedes consideran que esto es una privatitzación. Pues

al final se conseguimos que esto se ponga en marcha cuanto

antes mejor, pues perfecto, pero que se ponga en marcha,

porque estamos perdiendo dinero.

Gracias.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gijón. Té la paraula pel Grup

Parlamentari Podem Illes Balears el Sr. Aguilera.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Vicepresident, després de

cinc concursos i encara no saben la viabilitat, continuarien amb

el projecte, ja sigui econòmic, social, etc.? A Eivissa diem

caparrut, quan una, dos, tres vegades..., no, alguna cosa no

funciona Sr. Barceló.  Per tant, aquí hauríem de fer una reflexió

i abans han comentat que tant el PSOE com el PP són

responsables d’aquesta telesèrie, que avui estam intentat aquí

arribar a aquest “continuarà” com han comentat.

Abans ha comentat i ara justament el Sr. Gijón no hi és,

però el Sr. Gijón sabrà que a Eivissa també tenim un palau de

congressos a Santa Eulària. Mentre que ens deien això,

hemeroteca, “el Palau de Congressos de Palma sale adelante,

mientras el de Ibiza sigui sin acabar”. Ens diuen que no hi ha

30 milions per a la segona fase del Palau de Congressos

d’Eivissa i, a continuació, inverteixen doblers per continuar el

Palau de Congressos de Palma. Una altra vegada més els

representants de les diferents illes venim a reivindicar

determinades qüestions, sempre amb el pensament de Mallorca

a Formentera, Menorca i Eivissa es té, per tant, això.

A més a més, tot això ho ha comentat. Aquest és un capítol

més de la bombolla immobiliària que abans el Sr.

Vicepresident, el Sr. Reus, em sembla, el Sr. Borràs també ha

comentat, que durant aquests anys les constructores han fet

megaconstruccions, els nostres representants polítics des d’un

ajuntament, fins arribar al Govern central, hem vist com aquests

afanys faraònics, hem vist com es malbarataven milers i milers

de milions d’euros, exemples n’hem donat abans, a nivell de la

nostra comunitat, però no puc evitar parlar de la Ciutat de les

Arts a València, Ciutat de la Llum d’Alacant, Ciutat de la

Justícia a Madrid, ciutat, bla, bla, bla, bla...

De veritat, com a ciutadà i aquesta vegada com a

representant, això és que ja és insuportable, insuportable! De

veritat, Sr. Gijón i també el Sr. Barceló, perquè moltes vegades

no és un tu a tu, moltes vegades li recordo..., llàstima que ahir

no pogués ser aquí per escoltar el Sr. Bauzá, però el Sr. Bauzá

és responsable que jo avui estigui aquí, perquè en el seu

moment i no ve ara a compte, ens va dir als docents que si no

ens agradava el TIL, que ens presentéssim a les eleccions i avui

estiguem aquí per intentar lluitar per les qüestions

corresponents en aquest cas d’Eivissa, Formentera i Menorca.

A mi em preocupa també, Sr. Barceló, li comento, moltes

vegades quan es fan les infraestructures i això és una gestió i és

un pensament o una reflexió que haurien de fer els

representants, només pensam en les infraestructures i el Sr.

Gijón ha parlat em sembla, del manteniment. Quan construïm

una petita o una megaconstrucció, tenim unes despeses

mensuals i això qualsevol economista, qualsevol gestor, a part

dels 5 o 50 milions corresponents, mensualment hi hem de fer

front. Hem de pagar aquesta despesa, és viable o no? 

I també la pregunta l’ha agafada el Sr. Gijón, quan ha dit

rendibilitat econòmica i social. Segons el fulletó comercial que

hi ha penjat a la web, un palau de congressos amb tres sales,

que té pràcticament una capacitat de 2.000 persones; 1.249,

442 i 142, serem capaços nosaltres d’omplir tot això?, quina

rendibilitat social tindrem?

Per acabar, el tema de les infraestructures, Sr. Gijón i tots

els diputats i diputades. És a dir, sincerament hem tingut

barraques a totes les illes, on hi ha els nostres nins, justament

les barraques que eren al colAlegi Sa Joveria d’Eivissa han anat

aquest curs a Formentera i mentrestant uns quants milions

d’euros que posam a escoles o per intentar portar turisme?

Quina és la prioritat? Des del nostre grup parlamentari i em

sembla que des d’altres forces polítiques ho tenim molt clar,

però aquí venim a reclamar el que pertoca. I a més a més,

recordo que això va sortir..., tal vegada els nostres diputats no

ho saben, però a Formentera es varen inaugurar unes

instalAlacions esportives, però és que no hi havia personal, no

hi havia sous per obrir aquesta instalAlació esportiva. A vegades

sincerament com a ciutadà i ara com a responsable, o

representant aquí, no entenc moltes qüestions.

I, ja per acabar, la corrupció, les comissions, els favors, ...

de veritat, la ciutadania n’està molt farta, tenim una

responsabilitat i hem de veure que els nostres impostos

realment van on han d’anar, a invertir racionalment i veure si

són viables o no i cercar el consens.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Aguilera. Pel Grup Parlamentari MÉS

té la paraula el Sr. Reus.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, president. El Sr. Gijón deia que no està avesat aquí

que li facin oposició a ell i ha començat ell fent oposició, no al

Govern d’ara, fent oposició al Govern de fa dues legislatures.

Jo tampoc no estic avesat a això, a parlar de fa vuit o nou anys.

Però vaja, així mateix ha reconegut que tal volta el que es va

plantejar l’any 2006-2007 per ventura era una barbaritat. Hem

avançat qualque cosa si així mateix se n’ha temut el Partit

Popular, que en aquell rumb d’aquelles obres megalòmanes

qualque cosa no anava bé.

El Palau de Congressos no estava pensat per ser sostenible,

és a dir, l’objectiu en si no era tenir un Palau de Congressos

que pogués funcionar amb els ingressos que tenia, sinó que se

suposa que s’havien d’amortitzar els 100 o els 130 milions

d’euros de cost. I ara si empatam amb el manteniment, que allò

que traiem pugui pagar el manteniment i el funcionament crec

que ja podrem estar contents.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Reus. Pel Grup Parlamentari Mixt té la

paraula el Sr. Pericay.
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EL SR. PERICAY I HOSTA:

Moltes gràcies, president. Només una pregunta estrictament

al Sr. Vicepresident i és quan tendrem aquest informe? És a dir,

quan el tendrà vostè l’informe que li ha de fer el gerent i quan

es farà pública aquesta decisió, si tenim calendari ja.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pericay. Sr. Borràs, té la paraula.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Sr. Vicepresident, quan ha fet la

llista de palaus de congressos de gestió pública se n’ha deixat

almanco un, el de Santa Eulària a Eivissa. I el Sr. Vicenç Marí,

alcalde de Santa Eulària, jo crec que és del PP i ho gestiona

l’ajuntament a través d’una empresa pública. Igual l’hem

d’avisar que no sap de gestionar-ho. Jo crec que els seus

ciutadans estan contents, convindria que li diguéssim, Sr.

Vicenç Marí, cedeixi.

(Remor de veus)

Les decisions finals i quan parlam de gestió pública, vostè

ho ha explicat, estam parlant de qui té la decisió final sobre els

recursos ha de ser públic. Evidentment que hi ha tècnics, així

com evidentment vostès té tècnics experts en promoció, té

tècnics experts en tots els àmbits que necessita, també per a

ordenació turística, etc., evidentment d’una manera directa o

indirecta pot tenir tècnics que li gestionin, que li comercialitzin

el Palau de Congressos, però evidentment les decisions finals

han de ser públiques, perquè no ser sempre necessàriament s’ha

de cercar la rendibilitat econòmica del Palau de Congressos. 

Algunes vegades convé cercar la rendibilitat social d’aquest

palau. És una infraestructura pública i, per tant, pot tenir una

rendibilitat social i no necessàriament la de cercar només

l’autofinançament, en tots els casos convé cercar

l’autofinançament, però no necessàriament tot allò que passi

dins el Palau de Congressos ha d’estar pensat per a

l’autofinançament. Algunes vegades es poden tenir interessos

contraris a l’interès estrictament econòmic.

Sembla que aquest parlament és un continu, és a dir, fa

quatre anys que el Govern i el Grup Parlamentari Popular s’han

dedicat a fer oposició del Govern Antich. I continuam aquí fent

oposició del Govern Antich. Bé, podem seguir, a mi em sembla

molt bé, mentre el Sr. Gijón estigui entretingut amb el Govern

Antich, tal vegada deixarà governar l’actual govern, que és allò

que interessa als ciutadans i allò que ens convé a tots.

No m’he queixat, ni crec que ningú es queixi que el Govern

faci inversions a Palma. D’allò que em queixava i es queixa

molta gent és que en aquests moments el Govern no pot fer

inversions ni a Palma ni enlloc perquè està pagant un deute

duríssim d’inversions que curiosament eren totalment a Palma,

bàsicament a Palma, també a Mallorca però bàsicament a

Palma, algunes a Eivissa, que a Eivissa ningú no volia, i que en

aquests moments estam pagant. Aquest deute financer damunt

el Govern de les Illes Balears és el que impedeix fer inversions

no només a Palma, sinó a cap de les illes actualment, inversions

necessàries i prioritàries, molt més prioritàries que qualsevol de

les inversions que es van fer a la legislatura dels miracles del

Sr. Matas i de les quals la més emblemàtica és el Palau de

Congressos.

Vostè ha citat, jo no l’he volguda citar perquè és escàndol,

vostè ha citat el Palau de l’Òpera, el Palau de l’Òpera a més,

allà on el volia colAlocar el Sr. Matas, sort que no va tenir

temps, impedia entrar els vaixells en el port de Palma, és a dir,

hauríem rigut. Igual els congressistes que volien venir per la

mar, no haurien pogut arribar perquè tenien un Palau d’Òpera

enmig que els impedia arribar al moll als vaixells de les

empreses de Transmediterránea.

Jo crec que està bé, n’hi ha prou de parlar del passat.

Simplement veim el passat escrit en els pressuposts cada any

quan els discutim en aquesta casa i els repeteixen els ciutadans

cada vegada que es dirigeixen a l’administració i veuen que no

poden veure resoltes les seves necessitats com mereixerien, a

causa del dèficit actual. 

En tot cas, acabin, just puguin, el Palau de Congressos i

intentin que deixi de ser d’una vegada per totes un cost, un cost

afegit ja als costos importantíssims de la construcció, un cost

afegit el seu manteniment de cara al futur. Si aconseguíssim que

entre l’explotació del Palau de Congressos i el lloguer de

l’hotel féssim cau i net amb el manteniment del Palau de

Congressos ens podríem donar per satisfets, i gestionin-lo

públicament i gestionin-lo no només mirant la seva rendibilitat

estrictament i directament econòmica, sinó amb les

repercussions econòmiques que pot generar la seva bona gestió

a l’economia dels ciutadans de les Illes Balears i a l’interès

social també, que crec que és prioritari i que pot tenir, també en

un palau de congressos, pot tenir un caire important a l’hora de

ser gestionat.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Borràs. En contrarèplica té la paraula el

Sr. Vicepresident, el Sr. Barceló.

E L SR . V IC EP R E S ID E N T  I  C O N SE LLE R

D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i

Milta):

Gràcies, Sr. President. Bé, jo torn a insistir: fins ara la

polèmica era que faltaven 16 milions de finançament per acabar

de pagar les obres; avui ja ha quedat clar que no, s’ha acceptat

per part de tothom que les obres tenen finançament i que es

pagaran; en tot cas el que ens ha retret el Sr. Gijón és que qui

haurà hagut de fer la major part d’avançaments del finançament

haurà estat l’Ajuntament de Palma, però això vull recordar que

és un acord que varen tenir el Sr. Bauzá i el Sr. Isern la passada

legislatura en qualsevol dels casos. I no es preocupi, que

arribarem a un acord entre Govern i ajuntament, que ja estam

parlant, per tal d’equilibrar i arreglar les despeses que cadascú

hagi anat fent.
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Per altra banda vostè ha dit que estava d’acord amb les

paraules del gerent respecte de l’autofinançament, que amb

50.000 visitants es podia autofinançar. Per tant, a partir d’aquí,

entenc que també ha quedat clara la possibilitat perfectament

viable d’una gestió directa per part..., pública. I efectivament

s’ha comentat, hi ha diversos palaus de congressos, igual que

hi ha en els aeroports; tenim tres tipus de gestió en els

aeroports, igual que en els palaus de congressos: gestió privada

estrictament, gestió pública estrictament, gestió mixta privada

pública amb externalització d’una part dels serveis,

evidentment per ventura els més especialitzats. I això passa

cada dia a les administracions, on determinats serveis, ja sigui

el de neteja, ja sigui el de seguretat, com podria ser en el cas

del palau el de comercialització, es poden externalitzar. Per

cert, en relació amb el tema de l’IVA, si li donam una

explotació comercial, és a dir, llogam l’hotel, llogam l’espai del

palau, etc., no haurem de pagar IVA; si el palau es destina a ús

administratiu llavors sí que haurem de pagar IVA. Ho dic

perquè quedi clar aquest tema.

I en qualsevol dels casos se m’han fet algunes preguntes

concretes. El tema del manteniment; efectivament hi haurà una

sèrie de costos de manteniment, però també hem de recordar

que el palau pot tenir tota una sèrie d’entrades que poden fer

viable aquest manteniment, com pugui ser per exemple el

mateix lloguer de l’hotel o el lloguer dels espais. 

Quan tendrem l’informe?, em demanava el Sr. Pericay; bé,

l’informe esperam tenir-lo ben aviat, jo crec que el gerent, en

qüestió d’una setmana, dues màxim, ja pot tenir aquest informe

damunt la taula; per tant llavors quan es farà pública la

decisió?, en tenir aquest informe hi haurà una reunió de Palau

de Congressos, ajuntament i Govern en aquell espai, i per tant,

en vista d’aquest informe, es prendrà ja la decisió. Esper que

pugui ser ben aviat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Acabat el debat volem agrair la presència

del Sr. Vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i

Turisme i dels seus acompanyants. 

I no havent-hi més assumptes a tractar, aixecam la sessió.
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