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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, diputats i diputades. Començam la sessió d’avui i,

en primer lloc, els deman si hi ha substitucions. 

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Tania Marí en substitució de María José Ribas.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Bon dia. Enric Casanova en substitució de Pilar Costa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Seguim, idò, l’ordre del dia d’avui que consisteix

en la Proposició no de llei RGE núm. 9773/16, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a enderrocar la construcció

inacabada i en ruïna de Cala d’En Serra, i la Proposició no de

llei RGE núm. 9997/16, del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

2) Proposició no de llei RGE núm. 9997/16, presentada

pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES

BALEARS, relativa a modificació de la Llei de turisme per

a reducció d’excepcions en l’intercanvi de places i creació

de diferents borses per a empreses o establiments

d’allotjament.

Us he d’informar que s’ha presentat un escrit RGE núm.

12742/16, de data de 19 de novembre, mitjançant el qual el

Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES

solAlicita l’ajornament de la Proposició no de llei RGE núm.

9997/16, prevista a l’ordre del dia d’avui, tota vegada que al

diputat que l’havia de defensar li és impossible assistir.

Els grups mostren el seu acord amb aquesta solAlicitud? Sí?

Entenc que sí. 

1) Proposició no de llei RGE núm. 9773/16, presentada

pel Grup Parlamentari Popular, relativa a enderrocar la

construcció inacabada i en ruïna de Cala d’En Serra.

Idò, passam a continuació al debat de la Proposició no de

llei RGE núm. 9773/16, del Grup Parlamentari Popular, que

abans he esmentat. Té, per a la seva defensa, deu minuts el

diputat o la diputada del Grup Popular Tania Marí.

Gràcies. 

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, presidenta, bon dia, diputats, diputades. L’any

1969 l’arquitecte Josep Lluís Sert va dissenyar el projecte d’un

hotel a Cala d’En Serra, a Eivissa. El 1971 va començar la

construcció d’aquesta estructura de diversos nivells i que ocupa

una superfície d’uns 10.000 metres quadrats situada en una

zona molt sensible del litoral. Poc després es paralitzaren les

obres. Posteriorment, a l’any 1983, l’arquitecte Josep Lluís Sert

morí i el seu projecte va ser totalment abandonat. 

Des dels anys vuitanta s’ha debatut el futur d’aquella

construcció sense materialitzar-se cap solució, causant unes

imatges de baixa qualitat i minvant la condició paisatgística de

la zona provocant un gran perjudici al litoral del nord

d’Eivissa. 

A l’any 2012 es va presentar un escrit a l’Ajuntament de

Sant Joan de Labritja solAlicitant la declaració d’interès general

per poder construir i explotar un hotel a Cala d’En Serra.

L’ajuntament va emetre un informe desfavorable a la petició,

ja que el sòl on s’ubica aquesta construcció queda prohibit

aquest tipus d’ús. 

Durant la cinquena legislatura, del 99 al 2003, el Govern

balear es va comprometre a enderrocar la construcció

inacabada de Cala d’En Serra, era un dels projectes prevists a

Eivissa finançats per l’ecotaxa i que havia d’estar conclòs a

l’any 2003.

Més d’una dècada després la construcció abandonada de

Cala d’En Serra segueix degradant el litoral d’Eivissa,

deteriorant-se cada dia l’obra i suposant un perill real per a

totes aquelles persones que passegen i gaudeixen de la zona. 

A dia d’avui, gairebé cinquanta anys després de l’inici de la

construcció, l’estructura segueix inacabada, deteriorant-se, fent-

se un ús inadequat i perillós de la construcció.

Per tot això, el Grup Parlamentari Popular presenta la

següent proposició no de llei: “El Parlament de les Illes Balears

insta el Govern de les Illes Balears a incloure com a projecte

prioritari a executar amb càrrec al fons de l’impost sobre

estades turístiques l’enderrocament de la construcció en ruïna

de Cala d’En Serra i tornar a l’estat originari l’espai del valor

paisatgístic.”

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, diputada. S’ha presentat una esmena conjunta per

part del Grup Parlamentari Socialista, MÉS per Mallorca i

MÉS per Menorca, amb RGE núm. 12820/16. Per a la seva

defensa, per part del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula

el Sr. Damià Borràs, per un temps de deu minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, gràcies, presidenta. Quan ahir migdia vam registrar

aquesta esmena a la proposició no de llei del Grup Popular

desconeixíem que ahir mateix a l’Ajuntament de Sant Joan de

Labritja hi havia una reunió entre l’alcalde, el Sr. Antoni Marí,

més conegut com Antoni “Carraca” i el president del Consell

Insular d’Eivissa que, entre d’altres temes molt importants de

la massificació greu de Biniarràs, es va tractar també la

possibilitat d’enderrocar les runes del projecte d’hotel de

l’arquitecte Sert, de Sant Joan de la Labritja, de la Cala d’En

Serra.

No sabíem que hi havia aquesta reunió, però d’alguna

manera vam encertar amb la nostra proposta, perquè coincideix

amb l’acord a què van arribar ahir, segons informen els diaris

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201609997
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201612742
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201612742
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201609773
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avui de l’illa d’Eivissa, amb la línia a seguir per resoldre d’una

vegada per totes aquest greu problema paisatgístic i ambiental

de la Cala d’En Serra, de tirar avall aquestes runes d’un

projecte que, com ha explicat la portaveu del PP molt bé, ve, és

una conseqüència d’aquell urbanisme franquista, diguéssim,

que tant d’exemples tenim a les nostres costes en actiu, no?, en

actiu aquest... són runes, mai no es va arribar a acabar i des que

es va construir està enlletgint el paisatge d’un dels llocs més

impressionants, més polits de la costa nord de l’illa d’Eivissa.

Ahir varen decidir el president del Consell d’Eivissa i

l’alcalde de Sant Joan que proposarien, dins el paquet de

mesures a cobrir per part de l’impost turístic, la demolició

d’aquest edifici, però que abans, ho diu el Diari d’Eivissa

d’avui i El Periódico d’Eivissa i Formentera, s’havia d’arribar

a un acord amb la propietat, el que fos, perquè evidentment, no

podem esbucar una cosa, un municipi no pot esbucar una

propietat privada sense un expedient urbanístic, o un acord

d’ilAlegalitat o un acord amb els propietaris de compra, de

cessió, el que sigui, però evidentment un ajuntament no pot

enderrocar res. 

Açò és una bona notícia. Ja ho havia advertir el Sr. Antoni

Marí “Carraca” el mateix juny d’enguany, el 26 del 6, al Diari

d’Eivissa, va recollir les seves declaracions a les quals deia, “si

se ordenara el derribo sin acuerdo, la propiedad, que es algo

que es sagrado, seguirá reclamando”. Per tant, si votàssim a

favor de la proposició no de llei així com està presentada i

s’executés ho faríem sense un acord previ amb els propietaris

i podrien seguir reclamant, i com que la propietat privada és

sagrada, segons el Sr. Antoni Marí “Carraca”, idò, cometríem

no només un delicte sinó que, diguéssim, cometríem un pecat,

un pecat mortal en contra de les lleis sagrades de la propietat.

El Sr. Marí també deia en aquestes mateixes declaracions

que el pacte d’esquerres, el pactes d’esquerres es refereix al

primer pacte de progrés, que va incloure dins els projectes de

l’ecotaxa, com també ha explicat el portaveu del PP, l’enderroc

d’aquesta edificació, s’havia oblidat de negociar amb la

propietat, s’havia oblidat del més important i que era un

disbarat el que havien fet. Idò, evitem un altre disbarat i facem

cas al Sr. Antoni Marí “Carraca” i deixem que sigui el mateix

ajuntament i el Consell d’Eivissa que liderin la negociació

prèvia a l’enderroc d’aquesta edificació.

Diu literalment el Sr. Carraca, “se olvidó de lo más

importante, que existen unos propietarios. Lo primero que se

tendría que haber hecho es negociar con ellos para tratar de

llegar a un acuerdo, y no se hizo, sólo se removió el

hormiguero”. Deixem de remoure les formigues i arribem a

acords amb els propietaris. 

De totes maneres, hem de dir que benvinguda sigui aquesta

proposició no de llei, per dos motius: primer, perquè el Partit

Popular, que tant en aquesta mateixa sala i en la sala de Plens

ha injuriat l’impost d’estades turístiques, vull dir, ara ja ens fa

propostes concretes sobre com s’ha d’invertir en positiu, en

recuperació de valors ambientals, aquest impost. I també

perquè l’Ajuntament de Sant Joan, amb l’alcalde, el Sr. Antoni

Marí, ha canviat d’opinió, perquè fins que la LEN, la Llei

d’espais naturals, fins que el PTI d’Eivissa, fins que es va

modificar el llindar de costes i es va passar a 100 metres, el Sr.

Antoni Marí defensava que s’havia de recuperar aquest edifici

i fer-hi allà un hotel i un centre de talasoteràpia. 

Així tenim notícies del 2003 que l’alcalde ja “se mostró

partidario de proteger parte de esta construcción debido a su

valor arquitectónico”. És a dir, pesava més el valor

arquitectònic que el paisatgístic i l’ambiental, el 2003, Diari

d’Eivissa. El 2006 seguia defensant açò, “mantiene abierta -

l’alcalde- la posibilidad de que se pueda aprovechar parte de

la antigua estructura de Cala d’En Serra y evitar así su

demolición -2006- mantiene así..., Antonio Marí declaró que

mantiene el mismo criterio de siempre que es el de reconvertir

parte de las ruinas al estilo de la arquitectura de Josep Lluís

Sert en un establecimiento turístico con oferta complementaria

de calidad y con un centro de talasoterapia”.

No obstant açò, com que ja hi havia dubtes sobre la legalitat

de mantenir alçada aquesta edificació, va renunciar a

incorporar-ho a les normes subsidiàries, com ell mateix

reconeixia: “El consistorio ha renunciado a que esta idea se

regule a través de las nuevas normas subsidiarias del

municipio ya que existen dudas de su viabilidad legal”, “No

renunciamos a nada, pero no queremos que las normas

subsidiarias puedan quedar bloqueadas judicialmente por este

asunto, perdonen la expresión, pero lo de Cala d’En Serra es

una cagada de mosca en comparación con el resto del

municipio y no creemos que pueda afectar a la imagen de la

nueva normativa urbanística”.

Per tant, fem cas al Sr. Antoni Marí “Carraca” i facem les

coses en ordre, eh?, facem les coses en ordre: primer acord amb

la propietat, de qui l’ha de fer, Consell Insular d’Eivissa i

Ajuntament de Sant Joan de Labritja, i després, en vistes de

l’acord que van prendre ahir, l’Ajuntament de Sant Joan i

Consell Insular d’Eivissa, que el presentin si consideren... si

considera... als projectes a pagar l’impost d’estades turístiques.

Perquè hi ha un segon argument per haver presentat aquesta

esmena en aquest parlament i és que crec que no és lògic, no és

raonable que aquesta comissió, aquest parlament digui a

l’Ajuntament de Sant Joan i digui al Consell Insular d’Eivissa

què han de prioritzar de les inversions que volen o necessiten

de l’impost d’estades turístiques, aquest parlament hi és per una

altra cosa, però hem de respectar els drets de qui tenen la

representació directa dels ciutadans d’Eivissa -Ajuntament de

Sant Joan, Consell Insular d’Eivissa- que triïn i prioritzin.

Estarem encantats si, com sembla de la informació que duen

avui els diaris, prioritzen l’enderroc de l’edifici de Cala d’En

Serra, estarem encantats, però evidentment que siguin ells que

ho diguin, com sembla que ho diran, no el Parlament que els

imposi la llista d’inversions a fer a través de l’ecotaxa, que

evidentment no els imposaríem res perquè no podem forçar la

seva voluntat política, la seva voluntat de decisió i per tant, la

nostra decisió aquí seria un brindis al sol.

Per tant, nosaltres el que demanam és que el Parlament insti

al Govern, que alguna cosa hi té a veure perquè des de la

Conselleria de Turisme, evidentment, responsable de l’impost,

amb la d’Hisenda, i també amb la Conselleria de Territori,

perquè també és un problema territorial aquí i ambiental i fins

i tot la Conselleria de Medi Ambient hi podria dir, que el

Govern ajudi... l’instam que ajudi l’ajuntament, ajudi el Consell
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Insular d’Eivissa a arribar a un acord amb els propietaris, si

s’ha de comprar... potser una via l’impost, potser una altra via,

però que ho concordin el Govern amb els que són els

responsables d’aquestes coses que són l’Ajuntament de Sant

Joan i el Consell Insular d’Eivissa.

I si arriben a un acord i també s’avenen els propietaris, que

evidentment els propietaris, com diu el mateix alcalde de Sant

Joan, és lògic que arribin a un acord perquè les expectatives de

poder tirar endavant aquí un negoci avui en dia davant la Llei

d’espais naturals, del PTI d’Eivissa, de la Llei de demarcació

de costes són absolutament inexistents, és lògic que sigui fàcil

arribar a un acord amb els propietaris si el Govern, el Consell

Insular d’Eivissa i l’Ajuntament de Sant Joan l’empenyen, no?

I després, una vegada açò fet, ja presentaran la iniciativa com

vulguin.

Entenem que és important aquest enderroc perquè

milloraria el paisatge i milloraria la qualitat de l’oferta turística

també del municipi de Sant Joan, milloraria també els valors

ambientals del municipi, tot i que, evidentment, de les

destrosses que s’han fet en aquestes illes d’aquest temps,

evidentment si tingués raó el Sr. Antoni Marí açò seria una

cagada de mosca, no? Però bé, evidentment, hem de començar

a llevar-nos aquestes excrescències de les mosques d’una

vegada per totes de les nostres costes.

En aquest sentit, per tant, presentam aquesta esmena, crec

que ja he esgotat els cinc minuts de rigor que em permet el Sr.

Lletrat d’intervenció i votarem nosaltres, si ens accepten

aquesta esmena evidentment estarem encantats que arribem a

un acord, esper que per unanimitat, sobre aquest tema en

aquesta comissió.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Borràs. Per defensar... per part del Grup

Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula el Sr. Reus, per

un temps de deu minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Sí, gràcies, presidenta. Nosaltres estam d’acord amb el fons

tal com preveu i tal com exposa la proposta, són actuacions

previstes ja dins el Pla territorial d’Eivissa, l’eliminació de

ruïnes i estructures inconcluses en sòl rústic i especialment en

zones d’elevat valor, hi coincidim i per això compartim

l’esmena que ha defensat el Sr. Damià Borràs, per això també

l’hem signada, i compartim que la forma, diguem, d’executar

aquest acord i d’arribar a bon port aquesta execució d’aquest

enderrocament no és l’adequada la que proposa la proposició

no de llei.

La proposició no de llei demana al Govern balear incloure

un projecte dins el fons de l’impost sobre estades turístiques,

quan, és clar, hem aprovat una llei que preveu una comissió,

que és la que defineix quines són les prioritats, una comissió on

hi ha representat el Govern i hi ha representats els consells

insulars i hi ha representats els ajuntaments a través de la

FELIB amb dos representants. Llavors, és clar, aquesta

comissió és la que fixa les prioritats i la qui acorda quines

coses... quines línies s’han de prioritzar, tampoc no acorda

projectes concrets. Sí que podria acordar, per exemple, el fet

d’impulsar..., per exemple en la línia del que apunta el Pla

territorial d’Eivissa, l’eliminació de ruïnes, estructures

inconcluses en sòl rústic.

En aquest cas, és clar, el problema és que no existeix un

projecte encara concret, com apuntava el Sr. Borràs hi ha hagut

converses entre el Consell d’Eivissa i l’Ajuntament de Sant

Joan de Labritja que s’han de concretar, entenc, en un acord

amb la propietat, com apuntava el batlle, i, per tant, creiem més

encertada l’esmena que presentam conjuntament, que sigui

impulsar aquesta negociació amb la propietat de manera que

s’arribi a un acord, que es pugui elaborar un projecte

d’enderrocament i després que es pugui finançar aquest

projecte d’enderrocament, que ja podria ser, segurament,

mitjançant l’impost, vull dir, no veiem que no pogués ser així,

però, en tot cas, hauria de ser una decisió de l’Ajuntament de

Sant Joan de Labritja, del Consell d’Eivissa i del Govern i de

la resta de membres de la comissió, diguem, d’impuls del

turisme sostenible, i no imposar nosaltres que l’Ajuntament de

Sant Joan o el Consell d’Eivissa hagi de presentar aquest

projecte. I tampoc no entenc que correspongui al Govern

elaborar un projecte d’enderrocament d’una cosa que no té ara

mateix en propietat. 

Per tant, estam d’acord amb el fons de la qüestió, però

creiem que la millor manera d’articular-ho i que arribi a bon

port seria amb l’esmena que proposam, conjuntament amb el

grup del PSIB i amb MÉS per Menorca.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA;

Gràcies, Sr. Reus. Per part de MÉS per Menorca té la

paraula el Sr. Castells, per un temps de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Lògicament m’adhereixo a

totes les consideracions que han fet el Sr. Borràs i el Sr. Reus,

i potser hi afegiria, per aprofundir en l’argument del Sr. Reus,

que un dels elements de la proposició, que és com es finançaria

això, que és a través del fons per al turisme sostenible, que

preveu la Llei de creació de l’impost d’estades turístiques,

preveu que els projectes els presentin aquelles entitats que

haurien d’executar els projectes. Per tant, ja sigui a través...

podrien fer-ho directament el Govern, els consells insulars o

l’ajuntament a través de la FELIB. 

Per tant, i com molt bé explicava el Sr. Reus, qui ha de

determinar les prioritats és la Comissió per a l’impuls del

turisme sostenible i, per tant, nosaltres no podem marcar

prioritats, el màxim que podem fer és dir al Govern que

presenti projectes que siguin susceptibles de ser executats pel

mateix govern i, en aquest cas, pel tipus de projecte que és,

sembla molt clar que l’autoritat responsable de dur endavant

aquesta demolició seria o l’autoritat urbanística, que és

l’ajuntament, o l’autoritat d’ordenació territorial, que és el

Consell d’Eivissa, i per tant, si de cas serien aquestes entitats

les que ho haurien de tirar endavant.
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Per aquest motiu hem subscrit l’esmena perquè em sembla,

tot això sens perjudici de tota la problemàtica prèvia, que molt

bé ha explicat el Sr. Borràs, de la negociació amb la propietat.

Per això hem subscrit aquesta esmena, perquè considerem que

primer s’ha d’arribar a un acord entre totes les parts, i després

sí que seria possible que el Consell d’Eivissa o l’ajuntament

demanessin a la Comissió per l’impuls del turisme sostenible

que financés la demolició en la forma acordada amb càrrec al

fons fruit de la recaptació de l’impost.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Castells. Per al torn de fixació de posicions, el

Sr. Aguilera té la paraula, per un temps de deu minuts. Gràcies.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Jo voldria començar

preguntant als diputats i a les diputades que avui són aquí, en

aquesta comissió, si han estat alguna vegada a Portinatx i si han

vist de primera mà aquestes ruïnes, d’acord? Avui el Sr. Morrás

també porta una foto; jo he intentat ampliar-la i perdoneu la

qualitat, però sincerament està pixelAlada i, bé, és una mola dins

un entorn, com tots sabem, dins les nostres cales, dins les

nostres platges, dins els nostres boscos, i aquesta mola, com

dic, fa pràcticament cinquanta anys que encara és allà enmig de

Sant Joan, concretament com ha explicat la nostra companya

d’Eivissa.

És molt trist veure que una construcció d’aquest tipus

continua allí com si fos un fantasma després de quasi cinc

dècades sense que cap govern, ni el consell, ni l’ajuntament, no

hagin fet res o quasi res per fer-ho desaparèixer. Ens alegrem

que el Partit Popular presenti aquesta iniciativa i que es

preocupi, o en aquest cas presenti una proposta per fer ús de

part dels ingressos que vendran per l’ecotaxa. Quien lo ha visto

y quien lo ve. Després de tot el que hem escoltat durant aquests

mesos i la seva oposició, esperem des de Podem que els

projectes finals a què aniran destinats els fons de l’ecotaxa

puguin ser recuperar espais com aquest, amb un alt valor

paisatgístic.

No puc passar per alt el recurs que ha presentat la Federació

Empresarial Hotelera de Mallorca contra l’impost turístic, i

veurem com acaba aquesta història. La nostra societat i els

turistes entenen i entenem que necessitem salvaguardar el

nostre turisme i minimitzar l’impacte que té aquesta activitat

dins el nostre ecosistema i la nostra societat. Esperem i

desitgem que aquest projecte es pugui dur a terme.

En referència a l’esmena que han presentat PSOE-PSIB,

MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca he de dir que, com

sempre, el Sr. Borràs tira d’hemeroteca i ens ajuda a tenir

present part de la història, i és molt important posar damunt la

taula part d’aquesta història, però per a nosaltres és tirar balons

fora. Com ja he dit abans durant dècades cap govern, tant el seu

com el del Partit Popular... -bé, deixi’m continuar-, ho varen

intentar al seu moment a través de l’ecotaxa -ara tenim ecotaxa

versió 2.0-, i per tant és molt trist i és obvi, com també s’ha

comentat i explicat molt bé, abans de res cercar un acord amb

la propietat, però sincerament, si després de més de quaranta

anys no s’ha arribat per part de les diferents administracions

que puguin ser susceptibles d’arribar, segons el Pla territorial

insular, segons l’ajuntament o fins i tot en algun moment el

Govern, o fins i tot Costes, si no han arribat a un acord

sincerament és que no hi ha hagut voluntat o s’ha fet tot el

possible.

És obvi que, com ja han comentat els diferents portaveus i

també anava en la línia que ha comentat el Sr. Castells, és obvi

que..., i també el Sr. Reus ho ha comentat, que al final serà la

mateixa comissió de turisme sostenible que decidirà, dins tots

els projectes que des dels diferents ajuntaments, des dels

diferents consells i fins i tot des del mateix govern es puguin

presentar, i seran els que prioritzin i decidiran al final, segons

la recaptació, on anirà aquesta inversió.

Per a nosaltres votarem a favor d’aquesta proposició, encara

que sabem perfectament que, com ja ha sortit en premsa, bé,

esperem que a la fi si no s’arriba a un acord amb la propietat,

per molt que des del Parlament instem que es faci aquest

projecte o que es tingui en consideració, i sobretot potser per

intentar cercar un acord amb totes les forces aquí a l’hora...,

que el Govern sigui el que realment insti; ho ha dit el Sr.

Castells molt bé, és a dir, ha de partir el projecte potser des de

l’Ajuntament de Sant Joan, potser el projecte pot sortir del

Consell d’Eivissa o fins i tot pugui ser com en aquest cas, que

es demana que sigui el mateix govern que el presenti, però

penso jo que en aquest cas el Govern no farà aquest projecte

directament, i hauria de ser, o almenys pensem que podria ser

una possibilitat, que des d’Eivissa, ja sigui des de l’ajuntament

o des del consell, es presentés aquest projecte. 

És una qüestió que després la diputada del Partit Popular

ens contarà, però sí que ja no podem esperar quaranta o

quaranta-cinc anys perquè aquesta mola, ho torno a repetir,

continuï dins el nostre paisatge turístic. Si realment volem que

l’ecotaxa, aquest impost turístic que s’ha aprovat recentment,

tingui una visibilitat, i sobretot per a la gent d’Eivissa, aquest

fantasma seria realment un element per veure que -tant els

turistes com la ciutadania- els sous serveixen per a alguna cosa.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Aguilera. Constatam que el Grup Parlamentari

d’El Pi, o representants d’El Pi i del Grup Mixt no hi són. Per

tant passam directament la paraula per contradiccions al grup

parlamentari proposant, a la Sra. Marí. Té la paraula per un

temps de cinc minuts.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, presidenta. Primer de tot vull agrair l’interès que

han posat els partits que formen el Govern en aquesta PNL a

l’hora de presentar l’esmena. Agraïm al Grup Parlamentari

Podem el seu suport i, bé, dit això em sap greu però aquest

grup parlamentari no pot acceptar l’esmena que ens han

presentat. 
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Per què no podem fer-ho? Principalment perquè aquesta

esmena és extemporània. Fa mesos que l’Ajuntament de Sant

Joan està en negociacions amb la propietat de les runes de Cala

d’En Serra, i evidentment, Sr. Borràs, no podrà executar-se

mentre la propietat..., no s’arribi a un acord amb la propietat,

perquè la propietat privada és sagrada.

És una llàstima que aquesta iniciativa, demanada per molts

de vesins de Sant Joan i ciutadans d’Eivissa de diferents

ideologies polítiques, no es pugui materialitzar per la negativa

del Grup Socialista. Aquesta doble moral que tenen alguns

partits d’esquerra mai no arribaré a entendre-la. Per una banda

defensen la protecció del medi ambient, el territori, els espais

naturals; porten en programa electoral l’enderrocament

d’aquestes runes, i ara que és l’hora de continuar unes

negociacions iniciades i poden finançar el desenvolupament

d’un projecte que millorarà el paisatge i el medi ambient del

nord d’Eivissa, voten en contra. 

No sé que els pareixerà als seus companys socialistes

d’Eivissa que vagin en contra d’allò que prometien en

campanya i que avui mateix, com bé ha dit, com bé ha dit, el

Diari d’Eivissa publica la reunió que mantengueren ahir

l’alcalde i el president del consell: “Todos los partidos políticos

parecen haberse puesto de acuerdo en solicitar el derribo de

la estructura abandonada de Cala d’En Serra y que esta

actuación se sufrague con fondos de la ecotasa”. És la notícia

que vostè ha llegit, ha deixat aquesta part. Queda clar que no hi

ha cap tipus de voluntat política per part del govern

progressista de tornar a l’estat originari aquest espai d’alt valor

paisatgístic; només fan que vendre fum.

Comptàvem amb la colAlaboració de l’executiu balear en

aquest projecte, però ens queda clar que haurà de ser

l’Ajuntament de Sant Joan de Labritja, governat pel Partit

Popular, que haurà de liderar aquest enderrocament.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. Passam a la votació d’aquesta

proposició no de llei, RGE núm. 9773/16.

Vots a favor? Entenc que l’esmena no ha estat acceptada.

Es vota el text inicial.

Vots a favor? Quants són? 6.

Vots en contra? Cap.

Abstenció? 3. 4, perdoni. 4, i jo 5.

(Rialles)

I jo 5. 

Entenc, idò, que queda aprovada per 6 vots a favor.

Gràcies.

I no hi ha més assumptes a tractar. S’aixeca la sessió.
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