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LA SRA. PRESIDENTA:

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

No hi ha substitucions.

Compareixença RGE núm. 11597/16, del vicepresident
i conseller d'Innovació, Recerca i Turisme, sol·licitada 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 la Platja de Palma.

Continuam, l’ordre del dia d’avui consisteix en la
compareixença RGE núm. 11597/16, presentada per tres
diputats membres de la Comissió de Turisme, adscrits al Grup
Parlamentari Popular, mitjançant la qual se solAlicita la
compareixença del vicepresident i conseller d’Innovació,
Recerca i Turisme, per tal d’informar sobre la política del
Govern en relació a la Platja de Palma.

Assisteix a la sessió el vicepresident i conseller
d’Innovació, Recerca i Turisme, Sr. Gabriel Barceló i Milta,
acompanyat del Sr. Josep Mallol Vicens, secretari general de
Vicepresidència; Sr. Rafael Company, gerent del Consorci
urbanístic per a la millora de l’embelliment a la Platja de
Palma, i la Sra. Antònia Maria Ferrà Ramis, cap de gabinet de
Vicepresidència.

Procedeix ara a cedir la paraula al Sr. Vicepresident, qui
exposarà el tema objecte de la compareixença. Gràcies.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER
D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i
Milta):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies a tots, bon dia. Senyores
i senyors. Avui compareixem per aquesta situació del Consorci
de Platja de Palma. Platja de Palma és una de les zones
turístiques -diria- més important, ja no només de Mallorca o de
les Illes Balears, sinó de tota la Mediterrània. Evidentment
també a la vegada que és de les més grans i de les més
conegudes, també és una zona madura i, per tant, tots sabem
tota la problemàtica que això du afegida, el fet que estiguem
davant una zona madura com la Platja de Palma. Entre altres
coses requereix moltes millores en forma d’infraestructures.
Això en qualsevol cas no ve de nou a ningú, ni per descomptat
al Sr. Gijón, que ha estat el darrer gerent del Consorci de
l’anterior legislatura, per a la millora i l’embelliment de la
Platja de Palma.

És cert que la Platja de Palma ha millorat molt durant els
darrers anys, però és cert que aquestes millores majoritàriament
han vengut de la mà d’inversions del sector privat. Renovacions
de l’oferta, tant hotelera com complementària, amb les quals
s’ha pogut aturar el declivi de la zona. La renovació de l’oferta
és absolutament necessària perquè avui els turistes cada vegada
són més exigents, molt més que abans, i perquè altres
destinacions competidores tenen una oferta més moderna que
la Platja de Palma. També és evidentment una qüestió d’apostar
per la qualitat, un punt important des de la nostra perspectiva,
important no, bàsic. Si milloram la qualitat de la nostra

destinació, es pot atreure un altre tipus de visitant molt més
interessant. I si volem un altre tipus de visitant, hem de fer, per
tant, esforços importants.

És un fet innegable que la Platja de Palma té una fama com
a destinació de turisme de gatera i evidentment aquest turisme
és absolutament incompatible tant amb els veïnats de la zona
com amb altres tipus de visitants, per exemple el turisme
familiar, que evidentment cerca un altre tipus d’activitat i que
cerca una altra tranquilAlitat. Canviar, per tant, aquesta imatge,
millorar la situació és un repte que hem d’afrontar totes les
administracions implicades, començant els dos municipis,
Palma i Llucmajor, el Consell de Mallorca i, per descomptat,
el Govern. De fet, a principi d’aquesta temporada turística
d’estiu que ha acabat, ja vàrem demostrar que aquesta
colAlaboració es posava en marxa, que aquesta colAlaboració pot
funcionar. 

Hi havia una sèrie d’avisos en relació amb l’organització
d’excursions etíliques, recordau a principi ja de temporada
turística, estàvem parlant del mes de juny, i vàrem intervenir
des del primer moment, tant per minimitzar els danys d’imatge
com per evitar les molèsties que es poguessin donar a altres
visitants o veïnats. Arran d’aquests anuncis d’excursions
etíliques, vàrem iniciar inspeccions a tot una sèrie de coneguts
establiments de l’oferta complementària de la Platja de Palma,
inspeccions de turisme, però Turisme a la vegada també
passava aquestes inspeccions a altres organismes com Treball
o Salut, perquè també poguessin dur a terme les inspeccions en
aquest aspecte. Per tant, des de la conselleria s’han pogut
iniciar infraccions i s’han emès importants sancions a aquests
locals incomplidors. Tot això coordinat amb l’Ajuntament de
Palma.

També hem intervengut contra els majoristes de viatges que
estaven anunciant a Platja de Palma la destinació de convidar
a beure més del que tocava, més del compte. I immediatament
vàrem fer gestions amb aquests operadors perquè retiressin
aquests anuncis i deixessin d’incentivar aquest tipus de turisme.
Hem de dir que la resposta va ser immediata, varen comprendre
i varen participar per tal d’aquesta necessitat, de canviar aquest
paradigma de Platja de Palma. Per això -com sabeu- també
l’Ajuntament de Palma ha incrementat els seus efectius de
seguretat, perquè tothom tant visitants com residents
compleixin les normes en relació per exemple al consum
d’alcohol en el carrer. S’han intensificat les denúncies i
sancions, precisament contra el consum d’alcohol a l’aire lliure,
en contra de la venda ambulant, per controlar la prostitució,
criminalitat menor, com per exemple els “trilers”. I evidentment
s’ha duit a terme també una important labor de reivindicació
davant la Delegació del Govern, per tal de què també reforcés
d’una manera adequada la vigilància a Platja de Palma, cosa
que al final es va aconseguir.

Per tant, des de les administracions s’ha actuat i sí, també
s’han fet millores puntuals d’interessos privats de l’oferta. Però
no ens enganem, aquestes actuacions, totes les que he comentat,
han d’anar acompanyades per una millora d’infraestructures. I
aquesta millora d’infraestructures necessita recursos econòmics
i una feina que en aquest cas li correspon al consorci; consorci
que durant la passada legislatura no va dur a terme aquesta
millora d’infraestructures. Quan vàrem entrar en el Govern, ens
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vàrem trobar amb un consorci amb els comptes a punt de ser
embargats. Això tenia una conseqüència directa: no podíem ni
podem demanar ni ajudes de la Unió Europea, ni convenis ni
fer res. 

El consorci estava en aquells moments marcats per una fase
total d’inactivitat, com podrem anar repassant en diverses dades
que aportaré. El consorci -vull recordar- està composat pel
Govern en un 33%, per l’Estat en un 33%, per l’Ajuntament de
Palma en 11%, Ajuntament de Llucmajor un altre 11 i el
Consell de Mallorca un 11%. Es va crear l’any 2007, amb una
aportació simbòlica damunt el paper per poder arrancar. L’any
2008 se signa un conveni entre Turespaña i la comunitat
autònoma, dotant el consorci amb un total de 5 milions d’euros,
a aportar a parts iguals. Un any més tard, un segon conveni
entre Turespaña i la comunitat autònoma dotava el consorci
amb un total de 4 milions d’euros, també a aportats a parts
iguals. Aquell mateix any, 2009, va entrar en vigor el Conveni
d’Inversions Estatutàries CIE4, un compromís de l’Estat amb
la CAIB, per no disposar del REB; recordau que com no teníem
el règim especial, se’ns compensava amb inversions
estatutàries. Aquest conveni preveia una aportació total de 83,5
milions d’euros, dels quals varen arribar 10 milions el 2009 i
10 milions el 2010, 20 milions en total. L’any 2011 el Govern
de l’Estat deixa d’ingressar les partides corresponents, s’atura
en aquests 20 milions, i el nou govern en aquells moments del
Sr. Bauzá consent la paralització total, ja que mai no es varen
demanar les anualitats pendents, la qual cosa va implicar tota
una sèrie de problemàtiques que evidentment no és molt
necessari detallar.

Des de 15 de setembre de 2015, dia que s’incorpora l’actual
gerent fins a dia d’avui, s’aconsegueix per una banda que la
comunitat autònoma ingressi 330.000 euros al consorci, que
estaven reconeguts, però que no sabem ben bé per què no
s’havien reclamat a la CAIB durant els anys anteriors.
S’aconsegueix un acord amb cadenes hoteleres per executar
corredors paisatgístics. Es redacta la licitació per als
contenidors soterrats, licitació que està a punt de sortir. Es
generen ingressos propis al consorci, mitjançant l’aprovació
d’expedients urbanístics. Per aquesta via preveim uns ingressos
d’1.700.000 euros que formaran part del patrimoni públic de
sòl i es destinaran íntegrament a inversió d’interès públic i
social a la Platja de Palma. És a dir, ja que no tenim les
inversions que l’Estat havia promès, com a mínim som capaços
de generar recursos que ens permetin invertir en
infraestructures, d’una manera evidentment no tan ambiciosa
com ens hagués agradat, perquè parlam de quantitats més
petites, però com a mínim podem dur a terme aquests projectes.

I en darrer lloc, també, el Govern ha negociat un protocol
que preveu la subscripció de nous convenis, recuperant els
convenis de 2008 a 2009 amb l’Estat, cosa que no ha estat
possible fins ara, entre altres coses perquè el Govern espanyol
ha estat un any en funcions. Esperam, ara que tenim nou
ministre i nova secretària d’Estat de Turisme, que aquestes
negociacions es puguin reprendre i puguem aconseguir que
aquestes inversions arribin.

Hem solAlicitat, a més, una ampliació del termini per
justificar els 20 milions que es varen rebre del CIE 4. Per cert,
aquesta ampliació del termini no es va demanar mai en els

quatre anys anteriors; quan nosaltres vàrem arribar
pràcticament el termini ja estava exhaurit, no s’havia negociat,
i per tant estàvem amb una problemàtica important a l’hora de
poder justificar aquests 20 milions d’euros. També hem
reclamat l’aportació de 63 milions d’euros, 63,5 milions
d’euros que resten de les inversions estatutàries del conveni
CIE 4. A hores d’ara l’Estat no ha contestat aquestes
reclamacions. Esperam poder avançar, ja que ara no hi ha
l’excusa que estam amb un govern en funcions. En qualsevol
cas esperam el suport del Partit Popular per reclamar al Govern
espanyol aquests doblers, a l’ingrés dels quals consideram que
la CAIB hi té absolut dret; no, no la CAIB, hi tenen dret els
ciutadans i les ciutadans de les Illes Balears, hi té dret la Platja
de Palma. Seguirem reclamant aquests doblers les vegades que
falti. En tot cas consideram que les inversions estatutàries són
un compromís, són una obligació de l’Estat cap a les Illes
Balears mentre no hi hagi el nou règim especial insular; així ho
marca l’Estatut d’Autonomia. I avui, a dia 1 de desembre de
2016, no tenim el REB aprovat, no tenim les inversions
estatutàries, però consideram que l’Estat segueix tenint
l’obligació de compensar-nos.

A part dels esforços per sanejar els comptes del consorci
també hem de mirar cap al futur. Hem volgut arreglar,
evidentment, tot el que els anys anteriors no s’havia arreglat,
però com deia no ens podem aturar. Per tant ja vull anunciar
que per al primer trimestre de 2017 tenim tota una sèrie
d’actuacions previstes, urbanístiques, per valor de més d’1
milió d’euros. Les detallaré a continuació. 

En primer lloc, un inversió de 120.000 euros en el pont del
torrent dels Jueus; comprarem els terrenys necessaris per
executar i rehabilitar el vial per a vianants per garantir-ne la
seguretat; són 20.000 euros per comprar el terreny i 100.000
per executar la rehabilitació del pont entre els carrers San
Cristóbal i Lisboa. 

En segon lloc, el corredor paisatgístic del carrer Bellamar
i l’aparcament de Can Pastilla en el solar de Correus, en total
60.000 euros; concretament, execució d’un aparcament a cel
obert a Can Pastilla que preveu una dotació de 60 places en un
solar qualificat com a aparcament privat pel PRI i que
actualment és propietat de Correus; està pendent de formalitzar
el conveni de cessió. L’actuació s’acompanyaria de l’execució
d’una primera fase del corredor paisatgístic del carrer Bellamar
per adequar i tractar paisatgísticament els espais públics que
s’amplien i la seva relació entre la plaça de l’Església i el PAC
de l’avinguda Tramuntana fins a l’avinguda Bartomeu Riutort. 

La tercera actuació és la substitució de l’empedrat per asfalt
de qualitat al carrer Marbella, 350.000 euros. En quart lloc, uns
aparcaments a Llucmajor, 250.000 euros; es comprarà el solar
previst per a aparcament i s’habilitaran provisionalment per a
aparcament diversos solars destinats a equipaments a S’Arenal
de Llucmajor. En cinquè lloc, encarregar informes de viabilitat
d’ornamentació paisatgística, 30.000 euros, al torrent dels
Jueus, enjardinament de l’autopista i jaciments arqueològics; en
total, 30.000 euros, com he dit abans.

En sisè lloc, el corredor paisatgístic del passeig de Les
Meravelles, 100.000; concretament la primera fase entre el
camí Can Palerm i la rotonda, que té per objecte millorar la
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qualitat paisatgística de la porta d’entrada al principal nucli
turístic de la Platja de Palma. Es preveu la colAlaboració dels
hotelers de la zona en el finançament de l’enjardinament i en el
mobiliari urbà.

En setè lloc, ampliació de les voreres del Club Nàutic de
S’Arenal, 100.000 euros; utilitzarem els sostres de les casetes
segons un projecte conjunt entre el consorci i el club nàutic. En
vuitè lloc, corredors paisatgístics en colAlaboració amb hotelers
privats per un total de 200.000 euros al carrer Acapulco, carrer
Trobadors, Les Meravelles, carrer Gran i General Consell;
entra tot això dins el programa Europan. I en novè lloc,
reparació de deficiències diverses per valor de 100.000 euros,
concretament l’escultura “Vent” i les pistes esportives de
l’avinguda Amèrica.

Amb això, per tant, el que volem demostrar és que sí que es
fan actuacions, sí que ara estam disposats a treballar per
millorar aquesta zona i per garantir el funcionament de les
infraestructures. Davant, per tant, l’aturada total que hi va haver
els quatre anys anteriors de cap tipus d’actuació, aquí ja hi ha
tot un seguit d’actuacions que es posen en marxa, a més bona
part d’elles en colAlaboració entre els ajuntaments de Palma i
Llucmajor i el sector privat. 

El nostre objectiu, per tant, per a Platja de Palma és molt
clar: donar suport a les renovacions i inversions privades,
imprescindibles per poder renovar atès que l’administració
pública no pot finançar tot aquest procés, però també vull
deixar ben clar que la renovació en cap cas no pot significar ni
més consum urbanístic ni de territori.

Un altre objectiu és demanar que es compleixi el que es va
signar pel Sr. Montoro: els 4,5 milions dels convenis de 2008
a 2009; els 20 milions del CIE 4, dels quals fins ara duim
justificats 8 milions i busques, això vol dir que l’Estat hauria
de..., perdó, que hauríem de tornar a l’Estat la resta, per tant
hem de batallar perquè aquests 20 milions quedin aquí, ja que,
com dic, l’Estat ens diu que reclamarà aquests doblers amb els
corresponents interessos de demora; i, per últim, hem de
demanar que es recuperi el conveni estatutari CIE 4 i que se’ns
facin arribar, per tant, els 63,5 milions restants d’aquest
conveni, ampliant evidentment els terminis d’execució, i que sí
que ens permetrien dur a terme inversions importants
d’esponjament i de necessàries infraestructures de sanejament
que la zona necessita, i que evidentment sense aquests doblers
difícilment es poden dur a terme.

I fins aquí la meva intervenció. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicepresident. Procedeix ara la suspensió de la
sessió per tal que els portaveus puguin formular observacions
o preguntes, per la qual cosa deman als portaveus si voleu
suspendre o preferiu continuar... Continuam. Molt bé. 

Sr. Vicepresident, pot contestar en bloc o individualment.
En bloc, gràcies.

Procedeix, idò, ara... Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula el Sr. Gijón per un temps de deu minuts.

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Gracias, Sra. Presidenta. Gracias, Sr. Vicepresidente, y a
todo su equipo por estar aquí en esta comparecencia.

No deja de ser sorprendente, Sr. Barceló, que de toda su
exposición, que ha durado menos de 25 minutos, para explicar
lo que se ha hecho en Playa de Palma en esos cuatro años al
final sólo se esté hablando de lo mal que lo ha hecho el
gobierno del Partido Popular. Y no deja de llamar la atención
porque si esto de verdad fuera algo que sólo se ha hecho en
gobiernos del Partido Popular pues a lo mejor incluso hasta
podría tener razón. Pero, claro, como siempre suele decir
medias verdades o mentiras completas, porque..., claro, decir
que durante estos cuatro años no se ha hecho nada, yo creo que
como mínimo no es justo. Es verdad que no ha habido una
situación económica que haya permitido nada, pero decir que
no se ha hecho nada no sería correcto. Por ejemplo en 2011 el
60% de los hoteles en Playa de Palma tenían una categoría de
3 estrellas; hoy el 60% de los hoteles tienen una categoría de 4
estrellas, y no ha sido por casualidad, supongo que algo se ha
tenido que hacer para que eso se pueda producir. Ya sé que
ustedes no están a favor de la modificación que se hizo de la
ley, pero esa modificación de la ley ha permitido que hoy Playa
de Palma pueda de verdad competir con otros destinos que
hasta la fecha, desde luego por categoría hotelera o de
establecimientos turísticos, no era posible.

Se ha elaborado un PRI, que recuerdo que fue incapaz de
elaborar el gobierno anterior y del gobierno anterior ustedes
también formaban parte, de ese gobierno, porque parece que
aquí todo el mundo nos olvidamos, pero un gobierno que
estaba formado por los mismos partidos que hoy gobiernan y
alguno más y no fueron capaces de redactar un PRI en cuatro
años. De hecho, el PRI que redactaron tuvo tantas alegaciones,
más de 3.500, que se tuvo que echar para atrás. Convendría que
eso también se recordara porque el PRI que hay actualmente,
que seguramente será muy modesto, que será poco importante,
que seguramente tendrá fallos, está redactado y aprobado, y eso
les permite a ustedes trabajar y llevan un año y medio en el que
no han hecho especialmente un gran trabajo.

En el año 2015 en el presupuesto, como era compartido
entre el Partido Popular y ustedes, no puedo decir nada, pero en
el año 2016 no ha habido ni una sola partida para Playa de
Palma en el presupuesto de la CAIB, como tampoco la ha
habido por parte del ayuntamiento ni de Palma ni de Llucmajor
ni del consell insular. Pero es que en el 2017 vamos
exactamente en la misma linea, no hay un presupuesto concreto
para Playa de Palma. 

Y al final o nos creemos de verdad lo que usted ha
empezado diciendo de que Playa de Palma, efectivamente, es
uno de los destinos punteros a nivel internacional y que además
es una zona madura o si no, difícilmente vamos a poder seguir
avanzando, porque al final yo me alegro de que ustedes sean
capaces de invertir 1 millón de euros como consecuencia de los
esfuerzos que pueda hacer el consorcio para generar ese millón
de euros, pero convendrá conmigo que un millón de euros en
una zona turística que tiene más de 40.000 plazas turísticas y
que es referente a nivel internacional parece, como mínimo,
pobre. Creo que bastante se podría hacer algo más.
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Es cierto que aquí dependemos del Gobierno central y es
cierto, como siempre, que todo nos vale de excusa, si el
Gobierno no pone dinero nosotros no ponemos dinero, pero la
realidad es que el 66% del consorcio está en manos de
administraciones públicas que dependen únicamente y
exclusivamente de nosotros y un 33% del Gobierno central. En
ese sentido puede estar tranquilo porque nosotros
defenderemos que esta inversión pueda llegar, evidentemente
no hay que ocultar que nosotros en la medida de nuestras
posibilidades remaremos en el mismo sentido, pero me da la
sensación de que usted se ha olvidado de la Playa de Palma. A
mí me gustaría saber cuántas veces ha ido usted a Madrid a
reclamar que de verdad se ponga el dinero. 

Claro, ahora dice, como un logro, que, en fin, ha
conseguido justificar... creo que el otro día dijo alrededor de 3
millones de euros del convenio de 20 millones de euros. Le
tengo que recordar que esos 20 millones de euros no los gastó
el Partido Popular, esos 20 millones de euros los gastó el
Partido Socialista, que gobernaba entonces con ustedes, la Sra.
Nájera. Ahora venía, cuando he entrado, le decía al
representante de Podemos que cuando yo llegué como gerente
al consorcio, y seguramente que el gerente actual también debe
de tenerlo, me encontré 4.000 libros de estos, 4.000 libros, en
eso nos habíamos gastado casi un millón y pico de euros, la
Sra. Nájera, un millón y pico de euros, en el cual cuando uno
mira esos libros me gustaría saber si -los que lo hayan podido
mirar- a ver si eso era un proyecto realista o no era un proyecto
realista. Un millón y medio. ¿Usted cree que Madrid va a dar
por bueno el millón de euros que supuestamente era para
inversiones en justificar libros de estos? Pues no. Si usted lo
consigue, enhorabuena, habrá convencido al ministerio de que
eso es una inversión. Nosotros no lo hicimos. Ya le adelanto,
si eso lo hace, le aplaudo, pero creo que será difícil.

Y como esto, muchísimas inversiones que se hicieron en la
época de Margarita Nájera con -insisto- el Gobierno de ustedes
y del Partido Socialista. Y así nos va. Ahora da igual que
justifique o no justifique las inversiones porque... no es que dé
igual, evidentemente, porque si no las justificamos tendremos
que pagarlas, que entonces ya será todavía más sangrante, pero
no será por culpa del Partido Popular, será por culpa de que
ustedes no supieron o no revisaron en qué se estaba gastando
el dinero la Sra. Nájera. 

Al final es una cuestión de voluntad, es cierto que no vamos
a poder hacer de las... si uno mira las inversiones que estaban
contempladas en ese libro, se habla de 3.000 millones de euros
en 20 años. Yo creo que es inabarcable, inasumible y
absolutamente fuera de contexto, pero algo tendremos que
hacer. Y no veo que haya ni el más mínimo interés ni por parte
de este gobierno ni por parte de los gobiernos municipales que
están en el consorcio. A mí me sabe mal, pero me da la
sensación de que el gerente, como me pasó a mí, lo que pasa es
que la justificación seguramente sería distinta, está un poco
abandonado. No llega el presupuesto, no hay voluntad de hacer
nada, ustedes hoy tienen más recursos, es indudable, su
presupuesto es mayor que el nuestro, han conseguido aprobar
una ecotasa, entiendo que alguna parte de ese dinero debería ir
destinado a la Playa de Palma, pero para eso se tiene que creer
de verdad que Playa de Palma es un destino que requiere de
inversiones. 

Ha empezado a hablar de cuántas sanciones o cuántos
movimientos de la policía local de Palma o de Llucmajor han
hecho en la zona de Playa de Palma como si fuera un logro del
consorcio, el consorcio ahí no ha participado absolutamente
para nada. Me ha puesto como ejemplo que están a punto de
firmar un convenio con Correos, ese convenio lo dejé yo, es
que no creo que hayan modificado absolutamente nada de ese
convenio pendiente de firmar. Pero es que ha pasado un año y
medio, es que ustedes ya llevan un año y medio, y ese convenio
no sigue, y si se hace, perfecto.

En ese sentido yo creo que nos volvemos a equivocar, yo no
he pedido esa comparecencia para que usted me diga lo mal
que lo hizo el Partido Popular y yo diga lo mal que lo han
hecho ustedes, yo lo hago, igual un poco como pasó con el
Palacio de Congresos, el otro día le di la enhorabuena de que
el Palacio de Congresos ya estuviera terminado, para mí lo
importante es que el Palacio de Congresos esté funcionando,
pero me da la sensación, como ocurre con el Palacio de
Congresos, usted tampoco cree ni en el Palacio de Congresos
ni en Playa de Palma. Ese es el problema. Desde nuestro punto
de vista lo que hay que hacer es invertir y lo que hay que hacer
es creer, y a lo mejor hay que hacer pocas cosas, pero las que
se hagan que se intente explicar y que tenga un sentido.

Los corredores paisajísticos, me hace gracia. Ahora usted
va a invertir un millón de euros en los corredores paisajísticos,
¿y de dónde salen esos corredores paisajísticos? Del PRI, y los
pueden hacer porque está aprobado el PRI, pero es insuficiente
también en los corredores paisajísticos, hay muchísimas más
inversiones, hay que saber qué se hace con la planta de
restauración, todo el tema de los restaurantes, todo el tema de
los comercios, que algo habrá qué hacer. Y de eso usted no ha
hablado.

Las inversiones que hagan los hoteles para reformarse,
fantástico. El caz de Playa de Palma, una inversión que es hiper
necesaria, no está en los presupuestos actuales, ni de ABAQUA
ni está por parte del Govern ni está previsto, salvo que ustedes
tengan otra información, de lo cual me alegraría muchísimo, en
las inversiones del Consorcio de la Playa de Palma, ¡ay!,
perdón, de la ecotasa. 

Aquí no se trata de hacer... yo no sé cómo explicarlo, no se
trata de ver quién lo ha hecho peor, es evidente que lo hemos
hecho mal todos, porque aquí ha gobernado el Partido Popular,
ha gobernado el Partido Socialista con ustedes, ahora se han
cambiado las tornas y son ustedes con el Partido Socialista,
bueno, al final todos, salvo... bueno, Podemos y Ciudadanos
que acaban de llegar, hemos gobernado todos y no hemos
resuelto el problema, no hemos resuelto el problema. Y me da
la sensación de que seguimos ya no tanto con el hecho de
resolverlo sino con apostar, y creo que no estamos apostando
lo suficiente.

Yo le sigo atentamente todas sus ruedas de prensa, todas las
informaciones que da y nunca le oigo hablar de Playa de Palma,
nunca. Y eso también es sintomático. Yo creo que el presidente
del Consorcio de Playa de Palma debería de fijarse un poco
más en Playa de Palma y debería hacer algo más para que Playa
de Palma pudiera estar, como mínimo, peleando, por lo menos
que se note, que el sector privado vea que nos interesamos por
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Playa de Palma y que vea que estamos intentando luchar por las
inversiones. Y no lo digo, creáme, para mí sería mucho más
agradable darle la enhorabuena por las inversiones que ha
hecho que no recriminarle las que no ha hecho, porque en el
fondo lo que buscamos o perseguimos es que aquello mejore,
y todavía no ha llegado a mejorar. 

Creo que hay muchísimo margen para hacerlo y no sirve de
excusa estar únicamente y exclusivamente dependiendo de
Madrid, que efectivamente Madrid tiene que poner dinero, por
supuesto que tiene que poner dinero, y en la medida que
podamos lo intentaremos también nosotros, pero no basta. Las
administraciones de aquí tienen que poner dinero, el consell
insular se tiene que involucrar, y está absolutamente al margen.
Los ayuntamientos de Palma y de Llucmajor tienen que ser
conscientes que también tienen que poner dinero y llevamos
dos presupuestos o al menos este presupuesto en el cual
afortunadamente hay más ingresos.

Por tanto, creo que es una cuestión más de voluntad...

LA SRA. PRESIDENTA:

Anirà acabant, Sr. Gijón?

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Sí, ya termino. Creo que es más una cuestión de voluntad.
Si a usted le sirve venir aquí y decir que el Partido Popular lo
ha hecho fatal, pues enhorabuena, por eso estamos en la
oposición, no hay más que ver dónde estamos nosotros y dónde
estan ustedes, ahora les toca a ustedes hacerlo bien y no me da
la sensación de que eso se esté haciendo. 

Lo único que le pido es que, al menos, se implique y
reivindique lo que creo que es de justicia si de verdad
queremos que Playa de Palma sea un referente turístico a nivel
mundial.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gijón. Pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula el Sr. Aguilera, per un temps de deu
minuts.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, Sr. Biel i tot el seu
equip que avui ens visita, la veritat és com sempre..., avui ho ha
comentat el Sr. Gijón, nosaltres fa dos anys, tres anys no
existíem i per tant, tota aquesta qüestió ens ve de lluny i
especialment en el meu cas, jo vinc d’Eivissa, però durant
aquests dies he intentat xerrar amb companys i companyes de
Palma i de les coses que... de vostè jo m’esperava una altra
qüestió, més important, que parlés realment de la ciutadania i
només, realment, el que ha comentat, ha fet... a part de tots els
projectes que hi haurà l’any següent, només he escoltat
realment les millores d’unes pistes esportives, després ja
comentaré determinades qüestions respecte d’això.

El Sr. Gijón ho ha dit, no?, jo és que ja no sé... moltes
vegades parlem des de Podem dels projectes faraònics, aquest
ja no seria megafaraònic, no sé quin terme podria utilitzar quan
estàvem parlant, i el Sr. Gijón ho ha comentat perquè ho coneix
molt bé com a, vostè ho ha dit abans, ser l’anterior gerent, de
3.000 milions d’euros, diem qualsevol cosa.

Jo, la meva primera pregunta durant aquestes setmanes de
cercar informació, és que m’imagín que, sobretot el Govern i
les diferents administracions que formen part d’aquest consorci,
pensaven que la meitat de tota aquesta inversió venia d’Europa,
és veritat això, Sr. Biel, Sr. Barceló?, és a dir, que el 50% de
tota la inversió que teòricament... tenia o es volia fer vendria
d’Europa?

Partint d’aquesta qüestió, també li comentaré el que havia
preparat i després sobre els comentaris que vostè o de la
informació que ens ha tramès, no?, intentar, idò... el Sr. Gijón
porta aquest document que justament estava al nostre... les
oficines sobre el Plan de acción integral i he mirat a la web i
sembla ser que fins i tot surt encara el Sr. Gijón com a gerent
dins l’organigrama. 

Sembla ser que... sí, jo la meva primera qüestió, aquestes
coses... diríem molta informació, però al final no donem...,
aquestes setmanes han estat els pressupostos, se m’ha oblidat
imprimir el plànol que hi havia directament per baixar-me un
A-4, però ja un altre dia el portaré si en parlem, la qüestió és
que sembla ser que la web no està actualitzada i sembla ser que
tampoc, almenys en la informació, molts de doblers no s’hi han
invertit. 

Li vaig la pregunta que el Sr. Gijón també ha comentat,
quin ha estat el pressupost per a 2016 i quin serà per a 2017?
M’imagín que vostè ja ha fet una prelació de totes les
inversions i m’imagín que em podré donar satisfet amb el que
ha comentat, no?

I sobretot també, apart del... des del Govern sí que ens
agradaria saber quines han estat les aportacions com ens ha
comentat dels dos ajuntaments, del Govern, del Consell i
d’Europa.

També és escandalós..., tornar una altra vegada, per a
nosaltres té... des que hem arribat escoltar que s’ha de justificar
despesa, és a dir, és que després tenim clar, tenim 9.000 milions
d’euros de deute que a la fi... sí, i al final feim projectes o una
mala gestió o bé, punts suspensius, al final veiem que els
nostres impostos, on van a parar?, en projectes quan a la fi, ho
torn a repetir, no tenim professionals en salut, en educació, en
serveis socials, no tenim escoles, però sí que tenim
megaprojectes, ho deixo estar, com sempre.

Més qüestions importants. Vostè ho ha comentat i el Sr.
Gijón també, i m’imagín que després la resta de portaveus ho
comentaran, aquesta zona ha estat completament..., aquest
districte que afecta diferents barris i dos municipis, ha estat
completament el projecte paralitzat i a més a més ha estat
abandonat per les administracions. Vostè ho ha comentat
inicialment i ho entenem perfectament i des d’aquí el que
volem és veure cap on podem mirar. 
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Falta d’infraestructures, tema emissaris, asfalt,
enllumenament, etc., que vostè perfectament i com no el Sr.
Gijón saben perfectament de la situació i a més a més de tots
els palmesans i palmesanes, no?

A més, vostè ho ha comentat també dins les actuacions que
han dut a terme les diferents administracions, té una
problemàtica social molt concreta, tema de delinqüència, tenim
un elevat fracàs escolar, no hi ha biblioteques, hi ha insuficients
equipaments esportius, i la meva qüestió és: què farà no només
el seu govern, sinó des del consorci, què es farà perquè
realment la ciutadania d’aquestes zones puguin realment
beneficiar-se de tots els ingressos que durant dècades, perquè
vostè ho ha comentat a l’inici, Palma... i com sempre el Sr.
Gijón té la... almenys el Partit Popular la mania o la recurrència
de dir que nosaltres demonitzem el turisme, no, intentem que
aquests turisme sigui el millor, que sigui respectuós, etc., això
ho tenim molt clar, Sr. Gijón i vostè també, però el que tenim
molt clar, almenys els de Podem, és que aquests milions,
centenars de milions, milers de milions d’euros que s’han
generat durant dècades en la Platja de Palma, al final què han
fet els empresaris petits, mitjans i grans?, han fet realment...,
han repartit aquest benefici a la ciutadania o només ha servit
per tenir més patrimoni?

Per tant, aquest megaprojecte és obvi que si volem tenir tot
o part del que teòricament s’havia dissenyat han d’invertir
aquesta vegada igual que ho hem comentat al Palau de
Congressos, la inversió privada. 

Per tant, què té respecte d’això?, és a dir, quin serà el
planning davant la falta absoluta de finançament?, que és
impossible aquest projecte inicial, té pensat el consorci un nou
redimensionament o una nova... -ara no em surt la paraula,...
ara m’he quedat... exactament- del projecte? Per tant, sabem
que avui per avui no hi ha sous ni a l’Ajuntament de Palma, ni
al de Llucmajor, ni al Consell, ni al Govern, ni al Govern
central ni d’Europa. Per tant, aquesta utopia, aquest somni o
malson, que ha estat per alguns en algun moment, idò, aquesta
quimera, realment què farà, què farem amb aquest projecte?

Més qüestions, des d’Europa s’ha fet, igual que... bé, abans
d’Europa, ha demanat ja cita per anar a reivindicar -com el Sr.
Gijón ja ha comentat-, vostè ja..., és obvi que sabem, i aquesta
és una qüestió recurrent, no?, que hem tingut un govern en
funcions i, per tant, sembla ser que a les agendes dels ministres
era impossible accedir o reclamar, m’imagín que... li demano:
ha demanat ja una cita?, anirà o demanarà al Sr. Gijón, al Sr.
Campos -Camps, perdó-, per anar juntament amb ells per
reclamar el que pertoca respecte dels convenis que venim
escoltat des de Podem quant a inversions estatutàries, convenis
de 2008, 2009, demà tenim aquí, el divendres, el tema de les
autopistes d’Eivissa, sempre el conveni de carreteres i ara
resulta que ho estam pagant, bé... Jo li ho demano perquè
m’imagín que..., segur que el Sr. Gijón i el Sr. Camps aniran
molt gustosament amb vostè a Madrid a reclamar tot el que ens
deuen.

Més qüestions i ja vaig a parlar de la ciutadania, en l’àmbit
d’infraestructures educatives, hi ha dos instituts de secundària,
dos centres educatius de primària i cap escoleta a Can Pastilla,
sí una a S’Arenal, importantíssim per a aquesta zona el tema

treball, polítiques... li demanem: què farà el seu govern des
de..., i és obvi que a vostè com a conseller no li afecta, però si
que li demanaria que ho tramités al Sr. Conseller, quines
polítiques d’activació d’ocupació vol dur a terme en aquesta
zona, ja que sabem perfectament que és completament
dependent del turisme?

Una qüestió que sap vostè perfectament i ja ho ha comentat
molt ràpidament i segurament que podria explicar més coses és
el tema de l’aigua, dels problemes de les depuradores, dels
emissaris, quines vies de solució...?, vostè ha comentat respecte
d’això..., em comentaven companys que recentment s’han
trencat les canonades i les aigües brutes han sortit molt
recentment dues vegades. Idò em sembla que no és molt
agradable per a la ciutadania ni per als turistes trobar aquestes
aigües al carrer. I sobretot el famós cànon d’ABAQUA, que al
final va a la caixa única i nosaltres ja ho denunciam
públicament des que tenim coneixement, que a la fi no pot ser
que els ciutadans i ciutadanes de totes les Illes Balears paguin
un cànon per a una qüestió que al final no veim solucionats els
problemes i no només de Palma, sinó de la resta d’illes.

Hi ha hagut un maltractament institucional, això ho sap
perfectament per una qüestió d’inacció, desídia, de falta de
recursos, però (...) necessita. 

I ja vaig acabant pràcticament. Tema de S’Arenal, vostè sap
també que jo he comentat inicialment sobre aquesta
problemàtica social, estam veient com és una altra zona on
realment es produeix el fenomen de gentrificació. És a dir,
veïns que estan vivint allà, a la fi amb els sorolls i amb tots els
problemes...

LA SRA. PRESIDENTA:

Anirà acabant, Sr. Aguilera?

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Estic acabant, Sra. Presidenta. Tots els problemes de
delinqüència, que vostè sap perfectament i la situació, una zona
multicultural, (...), a nivell de serveis socials, també li demano,
què farà amb tot el tema de desigualtat? I ho deixo per al
següent torn.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Aguilera. Sr. Reus per MÉS per Mallorca té el
seu torn d’intervenció, un temps de deu minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, Presidenta. No els esgotaré. Gràcies al
vicepresident per la seva compareixença aquí, al seu equip.

El Sr. Aguilera demanava al Sr. Gijón, que intercedís
davant Madrid. Li he de dir Sr. Aguilera que em pareix que el
PP de les Illes Canàries ho té més bé que el PP de les Illes
Balears per anar a demanar a Madrid en temes de turisme. No
sé com ens anirà.

 



336 TURISME / Núm. 27 / 1 de desembre de 2016 

Jo crec, el Sr. Gijón es queixava que el vicepresident havia
parlat dels darrers anys i ell se n’ha anat a la Sra. Nájera. Jo no
entraré en tots aquests temes, jo crec que avui el vicepresident
ens du una bona notícia, que és que a la fi es reactivaran les
inversions a la Platja de Palma, amb aquest pla que ens ha
exposat, amb aquest primer milió, o 1.200.000 euros més o
menys, amb aquestes primeres inversions que es reactivaran
després de molts d’anys de no fer inversions. Per a mi és la
notícia amb la que ens quedam avui, que aquest Govern i amb
el Consorci de la Platja de Palma, reactivarà aquestes
inversions. 

I sí que m’agradaria si em pogués explicar un poc més,
aquest 1.700.000 que s’ha aconseguit d’ingressos. Aquesta és
l’altra bona notícia, crec que aquest sanejament del consorci
per superar aquesta fase d’inactivitat en què es trobava, com ha
dit amb els comptes embargats. I m’agradaria saber ... aquest
1.700.000 que ha dit que s’ingressarà, si podia detallar de quin
tipus d’ingressos es tracta.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Reus. Atès que no hi ha portaveus d’El Pi, ni de
MÉS per Menorca que no ha arribat, no sé si tendrem ocasió
que arribi mentrestant, però ara no hi és, ni del Grup Mixt, té
la paraula pel Grup Socialista el Sr. Borràs, per un temps de
deu minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, presidenta. Possiblement sí que té raó el Sr. Reus
i ho té millor el PP de Canàries que el de les Illes Balears, en
relació amb el Ministeri de Turisme, la Secretaria d’Estat de
Turisme. Ho havíem tingut molt bé durant quatre anys el PP de
les Illes balears i el resultat ha estat el que ha estat. Per tant,
igual val la pena donar una oportunitat, perquè igual una
secretària d’Estat canària farà més per a Balears que el que va
fer la secretària d’Estat, que en principi presumia, bravejava de
mallorquina i va fer unes grans declaracions al començament
del seu mandat, dient que gràcies al Pla integral de turisme
continuaria impulsant la reforma de Platja de Palma, açò en
declaracions de la seva presa de possessió. I després hem vist
que ni per a la Platja de Palma, ni per a la resta de les Illes
Balears hi va fer res. (...) la Sr. Borrego, cit Europa Press, de
dia 3 de gener, quan va prendre possessió: “Borrego destacó
que se seguirá trabajando en el proyecto de reconversión de
Playa de Palma ya en marcha y que con Álvaro Gijón como
gerente del consorcio, está teniendo un gran impulso”. 

Tenia molt d’impuls, però no hem arribat enlloc, vull dir
l’impuls s’ha perdut pel camí entre Madrid i la Platja de Palma.
I sort que el Sr. Gijón, i jo ho pensava mentre el sentia
intervenir, una de les seves grans obsessions no la va convertir
en realitat quan era gerent de la Platja de Palma, que és posar-li
de nom Platja de Palma de Mallorca. Perquè com que li agrada
que a tot li afegim el Mallorca, hagués posat a la Platja de
Palma, Platja de Palma de Mallorca, la seva mala imatge de
Platja de Palma, el seu mamading, totes aquestes coses que hi
van vinculades, igual s’haurien escampat a la resta del producte
de l’oferta turística de l’illa i hauríem fet més mal que bé.

Perquè a vegades igual deixar les coses com estan, en aquest
cas ha convingut. Però m’estranya, m’estranya al Sr. Gijón que
tant li agrada afegir “de Mallorca”, perquè es veu que els milers
i milions de turistes que han anat a la Platja de Palma des de
què existeix, igual s’han confós d’illa, per culpa que no hi tenia
l’afegit “de Mallorca” darrere.

Hi ha hagut una cosa que ha passat bastant..., d’allò que
vostè ha afirmat, que ningú no li ha fet comentaris, jo n’hi faré,
el Sr. Aguilera d’una manera indirecta, que és que seguiran
apostant per la reconversió dels hotels de la Platja de Palma,
però sense creixements urbanístics, sense més creixement,
perquè el gran èxit del PRI, tant n’ha bravejat el Sr. Gijón, el
PRI del Sr. Delgado i del Sr. Martínez, va ser que es va
aconseguir una inversió de 350 milions, reconversió de 3
estrelles a 4 estrelles a l’època del Sr. Delgado, 350 milions i
el Sr. Martínez. No sé si és cert o no, però inversions en tot cas,
reconversió d’hotels de 3 a 4 estrelles, a partir de permetre
creixements urbanístics. És a dir, més densificació de la zona,
perquè si evidentment permetem més plantes en els hotels,
evidentment allò que ens genera és més densificació de la zona,
perquè pujarem una estrella els hotels, però incrementarem la
densitat de turistes. I si açò no va acompanyat de les polítiques
d’esponjament, de les polítiques d’inversió pública necessàries,
evidentment aconseguim tenir més gent en els mateixos metres
quadrats, amb els mateixos serveis i, per tant, encara que siguin
de més estrelles els hotels, el seu impacte sobre els recursos,
sobre les infraestructures de sanejament, sobre els carrers, és
més greu. 

I com els 104 milions d’inversió pública que el PRI
anunciava no s’han vist enlloc fins ara, perquè no es va fer cap
inversió pública rellevant durant el mandat del PP, com el Sr.
Gijón ha reconegut. Per tant, les infraestructures públiques
continuen estant igual que estaven. I possiblement la culpa de
tots els problemes de la Platja de Palma siguin l’edició d’un
llibre, possiblement açò té la culpa de tot, però més enllà
d’aquest llibre i de la seva necessitat de justificar o no, el seu
pagament per part del ministeri, crec que la falta d’impuls que
ha tingut el consorci, és el responsable que les coses estiguin
com són, hi falta impuls polític, la falta de voluntat política per
part del Partit Popular els darrers quatre anys i ho hem vist
clarament. El PRI tenia interès bàsicament per obrir la porta a
creixements dels hotels, cosa que si hagués estat a canvi de
millores en infraestructures i de corresponsabilització dels
propis inversors privats en la millora de les infraestructures
públiques, igual podria tenir una justificació, però a canvi de no
res, més que de millorar la qualitat dels seus establiments, crec
que és una decisió excessivament generosa per part del Partit
Popular, que no ha millorat en absolut la realitat de l’entorn,
perquè evidentment no hi ha afectat.

Tothom que ha gestionat sap que les fórmules de consorci
són imprescindibles per poder generar recursos i sinèrgies entre
administracions, però també sap la dificultat que té posar
d’acord diferents administracions, amb diferents prioritats i
diferents objectius. Evidentment és lògic que l’ajuntament
tengui una intenció prioritària sobre la Platja de Palma, més
que la que pot tenir el Consell de Mallorca, que ha de tenir una
mirada més general de tota l’illa, una mirada evidentment més
general a totes les Illes Balears l’ha de tenir vostè com a
conseller del Govern. I, per tant, qui ha de ser el motor
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lògicament del consorci hauria de ser l’ajuntament i vostè
ajudar a empènyer, més que ser el personatge principal del
funcionament del consorci, per més que vostè hi pugui ajudar.
En aquest sentit val la pena -diguéssim- situar les coses en el
seu lloc i compartir les responsabilitats de les administracions
que en formen part. I al Govern aquí el que li correspon és
impulsar, donar suport a la gerència i evidentment intentar
aportar recursos públics en la mesura d’allò que és possible i
sobretot el Govern com a Govern té la responsabilitat -crec-
principal d’aconseguir el retorn, el retorn dels recursos de
Madrid, dels recursos de les inversions estatutàries que
corresponen i de tots els convenis signats i que no han arribat
als recursos a les nostres illes. Evidentment, intentar renegociar
aquests convenis, que és possible, perquè les inversions dels 20
milions, els 12 milions que queden per justificar no es perdin.

S’ha fet amb carreteres, diguéssim, la revisió dels convenis
per poder allargar anualitats i poder aconseguir no perdre la
inversió, com a conseqüència d’aquests acords varen venir les
carreteres d’Eivissa, que citava el Sr. Aguilera. En tot cas, en
aquest sentit seria per a un bon fi, per a  un bo fi recuperar
aquests milions. Per tant, també seria una ocasió de treball amb
la nova secretària d’Estat i evidentment amb el Sr. Montoro i
amb el Sr. Rajoy aconseguir recuperar totes aquestes
inversions.

És cert també, com vostè... hi ha alguna cosa que vostè s’ha
apuntat que no és responsabilitat seva, com diríem la policia de
Palma, cadascú que tengui les responsabilitat que hagi de tenir
sobre la policia de Palma, però en tot cas crec que la feina de
futur del consorci és no tant seguir estimulant creixements
urbanístics, com permetia el PRI de la Platja de Palma, sinó
que aquestes inversions hoteleres vagin lligades també a
inversions privades que ajudin a esponjar la zona, a millorar les
infraestructures, d’acord amb els projectes que vostè ha
explicat en la seva primera intervenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Borràs. Contesta el vicepresident d’Innovació,
Recerca i Turisme, Sr. Gabriel Barceló.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER
D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i
Milta):

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies a tots els grups que han
intervengut. Bé, vostès, començaré pel Sr. Gijón que diu que
només he estat parlant del malament que ho va fer el PP, la
veritat és que no he dit la meitat del que podria haver dit i de
fet ara alguna coseta més contarem perquè trob que si val la
pena que se sàpiga, perquè és que he dit molt poc.

Ha començat dient que hi havia una situació econòmica
difícil, però que sí s’han fet coses. Bé, la situació econòmica
difícil, però nosaltres amb pocs doblers ja estam duent a terme
actuacions i vostès tenien doblers. A 31 de desembre de 2011
disposava de 2.600.000 euros, a 31 de desembre de 2013
disposava 2.100.000 euros, a 31 de desembre de 2015
disposava d’un 1.700.000 euros. És a dir, hi havia saldos en els
comptes bancaris per fer coses, el que no hi havia era... vostè
ha dit que havia negociat el conveni de Correus, que ho havia

deixat preparat. La realitat és zero, zero. És veritat que varen
modificar la llei, jo he destacat precisament les inversions, he
destacat les inversions privades que, efectivament, es varen
poder fer amb la llei, no amb la llei, vull recordar que el primer
decret que va permetre va ser el del Sr. Nadal, llavors
posteriorment el de la Sra. Barceló i la darrera fase va ser la
seva llei. Una diferència, en els primers decrets que es varen
aprovar, el del Sr. Nadal i el de la Sra. Barceló, hi havia tota
una sèrie de condicionants urbanístics i de legalitat importants.
El que va ser ja el... el... despiporre total que es pot fer el que
vulguis va ser la seva llei. Aquesta era la diferència, que aquells
tenien uns objectius d’eficiència energètica, de millora
d’instalAlacions... justificats. A partir de la seva llei era
creixement per creixement. 

De fet, i el Sr. Damià Borràs ha fet referència, efectivament
ara hem baixat creixements urbanístics i, entre d’altres coses,
vull recordar el Decret llei 1/2016 que es va aprovar, per tant,
a principis d’enguany en aquesta legislatura, que impedia el
creixement de dues plantes que es permetien de franc total, de
creixements urbanístics de dues plantes per sobre del que
permetia el planejament de la zona de Platja de Palma.
Aquestes dues plantes, evidentment, ja no poden créixer i en
canvi sí pot créixer per a infraestructures que estiguin
absolutament justificades, que és el lògic.

Ha dit que s’havia elaborat un PRI. Bé, jo li vull recordar
que, i ha fet referència a les 3.000 alAlegacions que va tenir el
pla de la Sra. Nájera, que també hi ha fet referència el senyor...
el diputat de Podemos, Sr. Salvador. Bé, primer de tot, no
estam ja en aquest pla, aquest pla efectivament va ser molt
criticat, aquest pla tenia tota una sèrie de... era molt ambiciós,
ràpidament vàrem veure que era impossible fer, arribar a totes
aquestes inversions, vostè deia les inversions d’Europa, no hi
havia inversions a Europa concretades aquí i, per tant,
evidentment som en una altra banda ara, no som en això, som
a una banda on totes les administracions hi volem fer feina,
però amb seny, amb coses ben fetes, però el seu PRI vull
recordar que va tenir més de 1.800 alAlegacions també i que
varen tardar tota la legislatura per aprovar-lo i que es va
aprovar amb més de 80 deficiències. De fet, alguns tècnics del
consell consideren que amb les 80 deficiències amb què es va
aprovar el PRI s’hauria de tornar enrere i fer de bell nou. 

El que passa, Sr. Gijón, vostè diu, hazlo, el que passa és que
val més deixar-ho estar així com està perquè la veritat és que
tornar a començar de zero amb aquest “aparato” que ens varen
deixar val més deixar-ho com està. 

Mirin, els responsables del consorci no varen ser capaços de
gestionar els doblers que havien arribat. Vostè ha fet referència
als 20 milions d’euros que s’havia gastat la Sra. Nájera, bé, no
és així, vostès varen tenir tota la legislatura no només per
justificar factures, per fer projectes, tota la legislatura, quatre
anys, per fer projectes. Quan nosaltres arribam ens trobam que
ja no podem executar projectes, just arribar ens caducava el
moment per fer projectes, però vostès varen tenir quatre anys. 

Bé, idò miri, dels 20 milions quan entram només se
n’havien justificat 4,6, 4,6, i la darrera justificació és de juny de
2011, de juny de 2011, és a dir, vostè no justifica ni un euro.
Fins i tot... bé, sí, ens trobam una justificació de 300.000 euros,

 



338 TURISME / Núm. 27 / 1 de desembre de 2016 

de desembre de 2011, una justificació de 300.000 euros. Per
tant, evidentment la va deixar preparada, la tenia vostè, eh? Bé,
sap quan s’han abonat aquests 300.000 euros? El passat mes de
febrer. En quatre anys no va ser ni capaç de reclamar com a
mínim aquests 300.000 euros que tenia justificats a la CAIB, en
quatre anys no va ser capaç ni de demanar aquests 300.000
euros. 

Bé, des de llavors el que hem intentat, per tant, és reflotar
aquest vaixell a la deriva en què s’havia convertit el consorci,
eh? Hem interposat recursos, concretament la Junta Rectora
d’11 de desembre de 2015 pels problemes de finançament del
consorci, pel compliment de prescripcions de la provisió
definitiva del PRI, també s’aproven certificacions pendents de
tramitar a obres, projectes i factures executades abans d’agost
de 2015 per un import de 3.056.000 euros, totes, totes accions
anteriors a 2011, qui va executar, per tant, va ser l’anterior, sí,
la Sra. Nájera, però crec, la impressió que fa, que com hi ha
una evident intenció del Sr. Delgado per la seva enemistat amb
la Sra. Nájera, a vostè l’únic que li varen reclamar va ser, no,
no, no justifiqui, no faci obres, cerqui factures de la Sra.
Nájera. Això era el seu encàrrec que li va donar el Sr. Delgado,
cerqui factures de la Sra. Nájera, no va fer altra cosa, no va ser
capaç de fer res més, res més. Per cert, no degué trobar res greu
perquè no he vist que hagin anat al jutjat per a res. 

Per tant, com dic, el primer que feim, per cert, és aprovar
els comptes de 2014, que tampoc no els va deixar aprovats. El
primer que feim quan entram el setembre de 2015 és aprovar
els comptes de 2014, que tampoc no els va deixar aprovats.

Com li dic, presentam dos recursos contenciosos perquè hi
havia un reconeixement de tres dels quatre, cinc milions
reclamats del conveni 2008-2009 i que durant tots els anys
anteriors no va ser capaç de presentar vostè. Per tal de fer veure
que l’equip anterior ho havia fet tan malament ni tan sols allò
que estava justificat era capaç de reclamar-ho. 

En els comptes, per cert, de 2014 no fa el l’abonament dels
deutes del consorci, no és capaç, com he dit abans, d’aprovar
els comptes de 2014, els auditors externs que comproven els
comptes de l’exercici 2015 consideren que no estan recollides
totes aquestes qüestions... 

En definitiva, la veritat és que durant aquells quatre anys, a
mi em sap greu haver-li de retreure, però és que... què es el que
va ser capaç de fer?

Sí que es varen generar despeses, i contest un poc al Sr.
Salvador Aguilera. El consorci gastava una mitjana de 460.000
euros anuals, aquesta era la despesa de fins a 9 persones que
varen arribar a treballar en el consorci. Actualment el consorci
gasta 190.000 euros a l’any, la meitat, la meitat. Hem reduït
despeses, hem reduït el sou del gerent, que era de 65.000 euros,
l’actual cobra 53.000 euros, com tots els directors generals de
la CAIB, ben justificats, evidentment. En definitiva, la situació
ha canviat molt, ha canviat molt.

Vostè diu que 1 milió d’euros és molt poc, el que jo li he dit
que gastarem; però és que vostès no varen gastar res! Em diu
“ni una sola partida de pressuposts a Platja de Palma en el
pressupost de 2016 ni en el de 2017"; però quines partides hi

va haver la passada legislatura? No n’hi havia, no n’hi havia; el
que hi ha són uns compromisos de l’Estat d’uns doblers que
necessitam: els 63 milions d’euros -ja li ho he explicat-, els 20,
dels qual ara ens reclamen un poc més de la meitat, i els 63 que
l’Estat no ha pagat. M’han demanat tant vostè com el Sr.
Salvador Aguilera si hem demanat reunions a Madrid: el primer
dia que vaig entrar de conseller, el primer que vaig fer, vaig dir
a la cap de gabinet “demana hora al ministre”. El principal destí
turístic de l’Estat espanyol, les Illes Balears, no ha estat rebut
encara a dia d’avui pel Govern de Madrid!, com a màxim hem
tengut contactes a les fires quan ens hem trobat, i contacte
telefònic amb la Sra. Borrego, secretària d’Estat, no ministra.
Això és el màxim, això és el tractament que l’Estat ha donat al
Govern de les Illes Balears, a la màxima indústria turística de
l’Estat espanyol, ni una vegada ens han reunit. Ara veurem si
el Sr. Nadal, al qual, per cert, el consorci ja s’ha dirigit a la
secretària d’Estat per dir-li “vostè sap que té aquí un consorci,
del qual vostè forma part, on hi ha unes obligacions d’una sèrie
d’inversions per part de l’Estat que no s’han complit en molts
d’anys”, ara veurem quina és la contestació.

També jo per la meva part he demanat hora al Sr. Nadal,
que per cert ens agafa tant per Innovació com per Turisme, per
tots els importants projectes que tenim a desenvolupar a les
Illes Balears, tant en noves tecnologies, com en innovació, com
en inversions turístiques. Veurem si hi ha més sort que amb els
nostres antecedents. El Sr. Soria evidentment va ser fatal, fatal;
vull dir que crec que no hi ha hagut una persona que hagi anat
pitjor per als interessos de les Illes Balears.

Bé, s’ha fet referència al projecte del caz -són 10 milions
d’euros, aproximadament- que és la infraestructura que passa
de banda a banda de la Platja de Palma per tot el tema de
depuració d’aigües, que efectivament està fatal, està molt
malament; bé, però com a mínim aquesta legislatura s’ha
procedit a la neteja per part d’EMAYA -no és qüestió del
consorci, en aquest cas, no és un mèrit nostre, ha estat
EMAYA-, que era el primer que s’havia de fer, el primer que
s’havia de fer, netejar, allò primordial; bé, idò la neteja està
feta, i a més hi ha la previsió de construcció d’un emissari.

Llavors m’ha parlat del conveni de Correus. Bé, el conveni
de Correus, que és per deu anys i amb opció de compra, vull
recordar que durant la seva etapa no es va dur a terme perquè
hi havia informes desfavorables de l’Ajuntament de Palma; ara
ho hem desencallat, està desencallat.

Demana el Sr. Reus d’on vénen aquests 1.700.000 euros;
bé, els 1.700.000 euros d’ingressos vénen del 15%
d’aprofitaments urbanístics, que com saben els promotors han
de pagar un 15%; aleshores el que feim... -per noves actuacions
urbanístiques, qualsevol nova actuació urbanística el promotor
ha de pagar aquest 15%- el que feim és que com que es reben
aquests doblers en metàlAlic, no hem volgut aportacions en
solars, com saben els promotors poden fer aportacions en solars
o en metàlAlic, hem optat per les opcions en metàlAlic, i
evidentment la idea és anar-los destinant a projectes d’interès
general, d’interès urbanístic per a Platja de Palma. Es
reinvertiran allà i no només es reinvertiran sinó que procurarem
que siguin projectes que tenguin repercussió, sigui en
enjardinaments, sigui en condicionament d’aparcaments, de
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solars, per als corredors paisatgístics que hem dit, rehabilitació
de zones arqueològiques... 

Deia el Sr. Aguilera “quines són les repercussions cap als
ciutadans?”; bé, idò n’hi haurà. Concretament, miri, la junta
rectora de finals d’octubre d’enguany ha aprovat l’ocupació
dels terrenys per fer un nou PAC, un nou PAC que s’ubica al
terme de Llucmajor i que donarà servei a la població de Palma
i Llucmajor. Evidentment nosaltres ens encarregam de la part
urbanística; qui executarà serà la Conselleria de Salut. A més
ara en aquests moments cercam un terreny -ja tenim molt
avançat el tema- per fer un centre de dia per a persones majors;
a part de totes de les actuacions que a la meva primera
intervenció he fet referència. 

Per tant és evident que la voluntat és anar millorant, anar
avançant d’una manera evidentment..., no de la manera que
voldríem, no amb totes les inversions que necessita la zona
d’infraestructures, però sí que la voluntat, com dic, és anar
avançant i sobretot no cedir gens ni mica en aquestes
necessàries inversions que l’Estat ens deu i que ara esperam per
part del Govern espanyol que hi hagi més... sort, no sé si dir la
paraula sort, o almanco més interès per part de l’Estat espanyol
per arribar a aquests doblers que reclamam.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicepresident. Ara passam al torn de rèplica.
Pel Grup Parlamentari Popular, el Sr. Gijón per un temps de
cinc minuts.

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Comenzaré con la alegría que ha
sentido el Sr. Reus al ver que se va a invertir 1 millón de euros
en Playa de Palma. Le recuerdo que sólo el Ayuntamiento de
Palma hace inversiones de más cantidad en más de diez
barriadas de Palma. Por tanto si nos tenemos que alegrar de que
un año y medio después de que ustedes estén gobernando 1
millón de euros se invierta en Playa de Palma, enhorabuena,
enhorabuena. ¡Un año y medio después, Sr. Vicepresidente, un
año y medio! Bueno, pues vamos por el mismo camino, ¿eh?,
un año y medio, ¡1 millón de euros!, en el destino principal
turístico de las Islas Baleares, y todavía nos aplaudimos.
Bueno, es normal que entre ustedes se aplaudan, pero que no
sea tan descarado. Sí, sí, 1 millón más yo, sí.

Curiosamente ese millón de euros se puede hacer gracias al
PRI que el Sr. Borràs dice que no sirve para nada. De las ocho
inversiones que ha dicho el Sr. Vicepresidente, las ocho, las
ocho, recogidas en el PRI, que es malísimo y que el consell
insular dice que hay que echarlo para atrás. Échenlo para atrás,
échenlo para atrás. Y, por cierto, al menos cuando le den los
papeles léaselos antes, porque nosotros no tuvimos 1.800
alegaciones. Yo no sé de dónde se saca esa película. 1.800
alegaciones ha dicho que tuvo el PRI con nosotros. ¿Sabe
cuántas tuvo?, léase los papeles antes: 464; esas fueron las
alegaciones que tuvo el PRI, 464, nada de 1.800.

Sr. Borrás, claro, usted habla de la Sra. Borrego, y habla de
una cosa muy ingeniosa, habla de una cosa muy ingeniosa, que
tendría que haberle llamado Playa de Palma de Mallorca. Está
muy bien. Y habla del mamading. Y mire, ahora reconozco que
tendría que haberle puesto Palma de Mallorca, porque usted,
que es de Menorca, no sabe ni dónde está Calvià ni dónde está
Playa de Palma, porque mamading no hubo en Playa de Palma.
Claro, si usted saca el mamading aquí, en esta comparecencia,
es que no tiene ni idea de dónde está Playa de Palma, porque
no hubo ni un solo caso de mamading en Playa de Palma. A lo
mejor si le hubiéramos puesto...

(Remor de veus i rialles)

Que se sepa, en bares..., que se sepa, en bares, ni uno. Eso
fue en Calvià. A lo mejor si le hubiéramos puesto Palma de
Mallorca usted sabría dónde está.

Los ejes paisajísticos que dice el vicepresidente están
recogidos en el PRI. El Sr. Vicepresidente habla de eficiencia
energética; pues curiosamente en el PRI el nivel de eficiencia
energética que se exige está por encima del reglamento de la
construcción, y eso está también recogido en el PRI. 

El modelo que tenían ustedes era fenomenal, era genial:
teníamos 42.000 plazas turísticas, con el 60% de 3 estrellas; su
señora Nájera y su consellera la Sra. Barceló se les ocurrió la
brillante idea de reducir a 24.000 y con eso se arreglaba el
problema. Teníamos 42.000, las ponemos en 24.000, las
subimos a 4 estrellas y aquí paz y después gloria. Inviable,
evidentemente, inviable. ¿Quién está dispuesto a perder plazas
turísticas? Nadie. La realidad con el Partido Popular: 60% de
los hoteles hoy son de 4 estrellas. ¿Estamos de acuerdo en que
hoy el destino de Playa de Palma es mejor que el que había
hace cuatro años? Pues no ha sido por casualidad.

Y, Sr. Vicepresidente..., es que, claro, un año y medio
después, y como dice el Sr. Aguilera, el vicepresidente de
innovació i recerca ni siquiera ha sido capaz todavía de
cambiar el organigrama, que ahora lo he visto porque pensaba
que era broma, y en el organigrama aparece que el presidente
es Carlos Delgado y el gerente soy yo, y es usted el
vicepresidente de Innovació, Recerca i Turisme, pues me dice
que ni sabe de innovació y de turismo ya sabíamos que no sabía
ni quería entender, pero..., pero claro es que así nos va, así nos
va.

Dice que teníamos 2 millones de euros en las cuentas el 31
de diciembre de 2015, sí, bloqueados, y estaban bloqueados
porque no habíamos podido justificar el dinero que se había
gastado la Sra. Nájera y no se equivoque, yo no soy como
ustedes, ¿eh?, yo no perdí ni un solo segundo en buscar facturas
de la Sra. Nájera, ni un solo segundo, nunca he dicho que la
Sra. Nájera hiciera ni cometiera ninguna ilegalidad, jamás lo he
dicho. Lo que sí dije es que se había gastado el dinero en cosas
que no estaban contempladas en los estatutos y en los
convenios estatutarios que se habían hecho, prueba de ello es
que está costando justificarlas, y le he puesto el ejemplo: 4.000
libros me encontré de un proyecto que era inviable. Eso sí que
lo dije. Nunca he dicho que la Sra. Nájera cometiera ni una sola
ilegalidad y nunca perdí ni un solo segundo en revisar facturas.
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Usted habla de que se ha reducido el coste en el consorcio,
pues enhorabuena, pero si después de un año y medio no hemos
hecho absolutamente nada no sé si ha servido de mucho. Y ha
hablado del sueldo del gerente, me alegro que haga la
referencia al sueldo del gerente porque cuando yo llegué el
gerente tenía 95.000 euros de sueldo y le aseguro que el mío no
fue de 95.000.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gijón. Pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula el Sr. Aguilera per un temps de cinc
minuts.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Una vegada més assistim al
y tú más, aquí veiem ja que les visions de la realitat que patim
els ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears i concretament
avui parlem de la zona de Platja de Palma, idò sembla ser que
aquí al final la casa sin barrer, no?, amb molts problemes, però
bé, ja ens tenen acostumats a determinats discursos i bé...

Sobretot, jo aquí no... el que és escandalós i sobretot moltes
vegades és decebedor i molt trist veure que utilitzar determinats
elements com un consorci dins del sector instrumental, vostè
sap perfectament, Sr. Vicepresident, que des del nostre grup
parlamentari  hem fet ja i hem parlat moltes vegades del
replantejament del sector instrumental, som molt crítics, perquè
moltes vegades es creen uns instruments com aquest que, a la
fi, l’objectiu o els fils pels quals teòricament l’administració
pública hauria de dur a terme determinades actuacions, idò al
final no es fa el que es fa i tenim mecanismes de despesa
pública que a la fi, no dic que en aquest cas no serveixi per a
res, però moltes vegades la falta de justificació com estam
mantenint aquí o realment la voluntat, no?, és a dir, aquí, Sr.
Gijón i Sr. Vicepresident, aquí no... la qüestió de voluntat o
voluntarisme l’hem de deixar aparcada, hi ha sous o no per fer
aquest tipus d’inversió?, sí o no?, no enganyem la gent, la
ciutadania, estam farts de veure les promeses incomplertes per
uns i per altres. 

Per tant, no és tot qüestió de voluntat, si no hi ha doblers
per millorar les infraestructures de tot tipus que necessita la
ciutadania o una determinada zona madura com s’estava
comentant, idò bé, idò es lo que hay, siguem realistes, no?

Sr. Gijón i... ostras, jo, de veritat, quan ja es va comentar,
i el Sr. Vicepresident ho sap perfectament, que TUI utilitzi:
mira a Palma a engatar-te fins que el metge t’hagi de salvar la
vida quasi, no?, és a dir, incentivant aquest tipus de turisme de
gatera que S’Arenal, Magaluf, Sant Antoni som... estem dins el
top five en Espanya, de veritat hem de fer un replantejament i
moltes vegades... vull dir ara estàvem comentant una qüestió
molt puntual de Magaluf, idò bé, aquest turisme no el volem,
hem d’intentar fer tot el possible, utilitzar els mitjans
necessaris...

Recordo com no han vingut aquest estiu que ha passat cap
policia de reforç a l’illa d’Eivissa ni a Menorca perquè no hi

havia lloc perquè poguessin estar. Per tant, els reforços de la
Policia Nacional on són?, idò una altra qüestió, no és el tema,
però ho deixo estar davant uns problemes que tenim i que es
repeteixen.

De veritat, moltes vegades sentim des del nostre grup
parlamentari, m’imagín que tota la ciutadania igual, com ha
comentat el Sr. Vicepresident, que a Madrid Balears no
existeix, és a dir, que com ha comentat el Sr. Barceló per
intentar parlar una visita i no l’hem tinguda per traslladar les
nostres necessitats, què feim si teòricament el Govern té unes
competències i no hi ha la dotació corresponent, Sr. Gijón, Sr.
Barceló i la resta de diputats i diputades?, què diem a la
ciutadania davant d’aquesta... bé, menyspreu absolut, què fem?
No ho sé, ho deixem estar?, la veritat és que no tinc...
qüestions, perquè al final és perdre el temps.

Sobretot una qüestió que també la ciutadania i nosaltres...
bé, és que no se soluciona el tema de l’emissari, el tema..., no
tenim escoles, no tenim zones esportives, no tenim parcs, no
tenim determinats serveis, a la ciutadania li és igual que sigui
una competència del Govern estatal, del Govern autonòmic, del
Consell o d’un determinat ajuntament o fins i tot en aquest cas
que sigui el consorci. La ciutadania vol solucions i avui per
avui estam en un cas que, sincerament, no s’ha fet res o
almenys la ciutadania així ho denuncia i nosaltres ho
denunciem.

Per tant, com (...) per qualsevol cosa ja ens agradaria ser
dins del consorci de Palma per intentar poder fer aportacions,
però no hi som, per tant, no ho podem fer i li transmetem totes
aquestes qüestions.

I l’última pregunta, és que no m’ha contestat, una de les
demandes que li feia és si realment aquest PRI, aquest nou
redimensionament, continuaran treballant davant un document
d’un projecte que és inassumible i impossible d’executar
perquè avui per avui no hi ha sous?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Aguilera. Per MÉS per Mallorca té la paraula
el Sr. Reus per un temps de cinc minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Sí, gràcies, presidenta. El Sr. Gijón ha estat molt taxatiu
amb allò del mamading i jo no sé fins a quin punt... jo no
m’atreviria a dir, a ser tan taxatiu, en tot cas... ho ha dit el
vicepresident al principi de la seva intervenció, que crec que
també és una bona notícia, les actuacions que s’han fet amb
Inspecció turística i altres àmbits coordinats amb Treball i amb
Salut i les intervencions que s’han fet amb els majoristes de
viatges per tal d’intentar aquesta imatge que s’havia creat, per
intentar... minvar aquest mal turisme que de vegades tenim en
aquestes zones, intentar un poc llevar aquesta imatge.

Jo he dit... evidentment m’agradaria que s’invertís més,
però evidentment és una bona notícia que després d’anys de
paràlisi s’hagin reactivat aquestes inversions, que seran
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modestes aquest primer any, però crec que és una bona notícia
després d’aquests anys de paràlisi en la part inversora, que
aquestes inversions s’hagin reactivat i evidentment que s’han de
fer amb el PRI que s’ha aprovat, i si no es fes amb el PRI que
s’ha aprovat, estic segur que el Sr. Gijón aquí ens posaria
madurs, si ara ens posàssim a canviar el PRI, vull dir, els que
han tengut responsabilitats en termes urbanístics saben el cost
que té i que és difícil aprovar instruments urbanístics. Per tant,
s’ha de fer feina amb l’instrument que es té.

Per part nostra res més, vull agrair una vegada més la
presència al vicepresident i al seu equip.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Reus. Pregaria silenci a la sala si fos possible.
Atès que no hi ha el representant d’El Pi ni de MÉS per
Menorca ni del Grup Mixt, té la paraula el Sr. Borràs per un
temps de cinc minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, presidenta. Atès que jo no sé geografia segons el
Sr. Gijón, possiblement tampoc sàpiga matemàtiques, però crec
que 1 milió d’euros d’inversió és 1 milió d’euros més que zero
euros d’inversió, si les matemàtiques no em fallen com em falla
-es veu- la geografia, perquè com que no sé on és la Platja de
Palma... Jo no sabré on és la Platja de Palma, però el Sr. Gijón
sembla bastant més preocupat per la Platja de Palma i pel Palau
de Congressos de Palma que per tota la resta de Mallorca i tota
la resta d’Illes Balears, vull dir, com que tenc geografies
descompensades o geografies subjectives, les nostres
geografies...

Evidentment, l’“i tu més” és una cosa molt dolenta, només
hi ha una cosa pitjor que l’“i tu més” que són tots els altres són
uns inútils i he vingut jo per salvar el món, perquè crec que
algunes coses positives s’han fet, algunes coses bé s’han fet en
aquesta comunitat i crec que hi ha diferències entre les gestions
d’uns i d’altres i açò, si s’entra dins el consorci, es pot veure,
i el Consorci de la Platja de Palma crec que n’és un exemple de
gestions diferents, d’uns i altres. I els consorcis són
imprescindibles, perquè alguna fórmula hem de trobar per quan
hi ha interessos concurrents a distintes administracions,
aquestes administracions puguin fer feina conjuntament i no
d’una manera individual i inconnexa entre elles. Per tant,
alguna fórmula per poder fer feina junts, hem de trobar. I per
açò la llei contempla el sistema de consorcis.

Jo no he dit que el PRI no servís per a res, no serveix de res.
El PRI evidentment té coses positives. El que sí he dit és que la
inversió pública del PRI va ser inexistent i que la inversió
privada ho va ser perquè el PRI permetia diguéssim amb gran
generositat, creixements urbanístics, a canvi de res, a canvi de
res. No que no serveix per a res, sinó que serveix, però
evidentment s’ha passat de 3 a 4 estrelles, s’han fet inversions
importants en el sector hoteler, però evidentment a canvi, com
també ha explicat el vicepresident, a canvi de res. I crec que era
necessari i crec que és positiu arribar a sinèrgies entre la
inversió privada i la inversió pública per millorar la Platja de
Palma. I crec que aquest és el camí que ha agafat el Govern i és

el camí positiu. No donar xecs en blanc a determinats inversors
i, en canvi, no fer actuacions públiques.

I evidentment la Platja de Palma, com tota la resta de les
Illes Balears, té dèficits en infraestructures de sanejament, té
dèficits en infraestructures educatives i té dèficits en
infraestructures sanitàries, etc. Però açò no vol dir que no
haguem res més que infraestructures de sanejament, educatives
i sanitàries, perquè evidentment si tenim problemes de
barracons a les escoles, és perquè hi hagut creixements
demogràfics vinculats al creixement econòmic. I açò és un peix
que es mossega la cua i hem de trobar un determinat equilibri
entre creixement econòmic i demografia. I açò és complex,
però crec que és el camí que hem de dur endavant. Però no
podem aturar el creixement econòmic, perquè evidentment
llavors sí que sobraran els barracons, perquè diguéssim
sobraran ciutadans i sobraran ciutadanes de les Illes Balears, no
turistes, perquè no hi haurà activitat econòmica. I, per tant, hem
de cercar un cert equilibri.

En aquest sentit, la solució per a Platja de Palma és
complexa i és de llarg recorregut, sobretot amb la dificultat
d’inversions que hi ha. I l’única passa que hi queda és
aconseguir que els recursos que es deuen des del Govern
d’Espanya arribin, els que es deuen, els que fa falta que es
renegociïn es puguin renegociar i evidentment aconseguir-ne de
nous, perquè el Ministeri d’Indústria i Turisme ha de ser
sensible a la realitat, com ha explicat vostè, Sr. Vicepresident,
que la indústria turística de les Illes Balears és un motor de
l’economia no només de les Illes Balears, que és el principal
motor, sinó un dels motors importants de l’economia turística
d’Espanya. I evidentment aquesta economia reporta grans
ingressos al Tresor públic espanyol i, per tant, és necessari que
hi hagi un retorn per a l’economia de les Illes Balears molt
superior que el que en aquests moments té.

En aquest sentit per tant, farà falta fer molta feina aquí.
Esperem que sigui sensible el nou ministre, el ministre Nadal
i la nova secretària d’Estat. La secretària d’Estat mallorquina
de la qual tan bravejava el Sr. Bauzá no ho va ser sensible,
esperem que aquesta que és de les Illes Canàries ho sigui més
amb els interessos de les Illes Balears, almanco que entengui
més de turisme que l’anterior, que hi entengui una mica, ja ens
aniria bé i esperem que vostè sigui rebut. I evidentment si li fa
falta l’ajuda del Sr. Camps perquè el rebi el ministre, crec que
anam apanyats! Podem tancar la barraca! Si depenem de la
intersecció del Sr. Camps, perquè evidentment si hem de fiar
que un ministre d’Espanya escolta primer un diputat de les Illes
Balears del Partit Popular i no el vicepresident i el Govern de
les Illes Balears, ja seria un atemptat molt greu al respecte
institucional i a la lleialtat institucional.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Borràs. En torn de contrarèplica, Sr.
Vicepresident d’Innovació, Recerca i Turisme, té la paraula.
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EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER
D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i
Milta):

Gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument perquè
pràcticament tot ja està dit. Efectivament, jo crec que tots
compartim la necessitat que la Platja de Palma agafi un impuls
definitiu, que no hi volem turisme de gatera, efectivament
compartesc les opinions que s’han expressat en aquest sentit, i
la nostra voluntat, ja li ho he dit a la primera intervenció, ha
estat per tant, colAlaborar en tot moment amb els ajuntaments de
Palma i de Llucmajor, que lògicament estan també implicats en
aquesta lluita contra aquesta mala imatge que es dóna.
Evidentment aquest majorista de viatges, TUI, immediatament
va retirar aquesta publicitat, però és una cosa tan senzilla com
posar-se en contacte amb ells i fer-los veure que això no era
una publicitat que es pogués fer. Bé idò aquestes gestions
també compten, també s’han de fer i evidentment després la
part lògicament d’inspecció i de sanció en aquells locals que no
compleixin i com he dit abans, s’està fent.

Sempre es podria fer molt més, sempre hi podria haver més
reforç policial, sempre hem demanat a Delegació de Govern
més implicació, també a Eivissa, però tenim el que tenim. El
que també tenim ben clar és que el projecte..., parlava el Sr.
Aguilera de redimensió del projecte. Evidentment el projecte
ambiciós de modificar de dalt a baix l’estructura de la Platja de
Palma està abandonat, no hi ha prou recursos, per tant, hem
passat d’aquell projecte molt més ambiciós, a un projecte molt
més realista, molt més modest. 

Aplicam el PRI, Sr. Gijón, efectivament. És el planejament
que està en vigor, és que si no l’apliquéssim estaríem cometent
una ilAlegalitat. Aplicam el PRI i no només l’aplicam, sinó que
efectivament hi ha una sèrie d’actuacions urbanístiques que
s’estan duent a terme de manera modesta, perquè els recursos
que tenim són els que són, però de manera modesta. 

Ara, el resum d’aquest any i mig és que en relació amb
Palma, és que el Palau de Congressos està en marxa i està
adjudicat i que la a la Platja de Palma s’han posat ordre en els
comptes, s’han justificat inversions per valor de pràcticament
quasi 9 milions d’euros; s’ha donat suport a la inversió privada,
s’han començat inversions que feia més de quatre anys que no
se’n feien; i, evidentment, el plantejament del Govern de lluitar
perquè les inversions que l’Estat es va comprometre a fer,
arribin d’una vegada per totes.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicepresident i Conseller d’Innovació, Recerca
i Turisme, per la seva assistència. Sr. Company, Sr. Mallol, Sra.
Ferrà, també gràcies per la seva assistència. 

Ha acabat el debat, no hi ha més assumptes a tractar i
s’aixeca la sessió.

Gràcies.
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