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(La Sra. Vicepresidenta de la comissió inicia la direcció del
debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

...començarem la sessió d’avui, i en primer lloc volia
demanar si es produeixen substitucions.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Sandra Fernández sustituye a María José Ribas.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

II.1) Pregunta RGE núm. 4587/17, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a lloguer de vacances.

II.2) Pregunta RGE núm. 4588/17, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a aplicació efectiva de la
nova llei de lloguer de vacances.

II.3) Pregunta RGE núm. 4589/17, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a augment d’inspectors per
garantir el bon funcionament de la nova llei de lloguer de
vacances.

II.4) Pregunta RGE núm. 4590/17, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a pla especial d’inspecció
per a Palma.

II.5) Pregunta RGE núm. 4591/17, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a estudi dels habitatges que
es lloguen de vacances.

II.6) Pregunta RGE núm. 4592/17, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a recaptació en concepte
d’impost per lloguer de vacances.

Passam al primer punt de l’ordre del dia, que volia dir que
hi ha hagut una alteració perquè creim que no tindrem temps de
fer compareixença i preguntes, i ho hem parlat amb el
vicepresident i conseller i ho ajornarem a un altre dia. Per tant
avui només hi haurà una compareixença, i en això hi han estat
d’acord tant el vicepresident com la Mesa.

Estau d’acord amb l’alteració d’aquest ordre del dia? 

I. Compareixença RGE núm. 5508/17,  del vicepresident
i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme, sol·licitada pel
Grup Parlamentari Popular, per tal d’informar sobre la
seva gestió en el Consorci de la Platja de Palma.

Per tant, si no hi ha més dilacions, assisteix... Passam al
primer i únic punt de l’ordre del dia, que consisteix en la
compareixença RGE núm. 5508/17, del vicepresident i
conseller d’Innovació, Recerca i Turisme, sol·licitada pel Grup
Popular, per tal d’informar sobre la gestió del Consorci de la
Platja de Palma.

Assisteix el vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca
i Turisme, Sr. Gabriel Barceló i Milta, acompanyat del Sr.
Josep Mayol, secretari general de la Vicepresidència; del Sr.
Rafel Company, gerent del Consorci de la Platja de Palma; de
la Sra. Antonina Ferrà, cap de gabinet de Vicepresidència; i del
Sr. Antoni Sansó, assessor tècnic.

Té la paraula el vicepresident i conseller d’Innovació,
Recerca i Turisme per tal de fer l’exposició oral.

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

Gràcies, presidenta de la comissió. Bon dia a tots els
diputats i les diputades i a tots els mitjans de comunicació
presents a la sala.

Efectivament s’ha demanat aquesta compareixença sobre la
gestió del Consorci de la Platja de Palma. Començaria quasi
quasi pel que tenim més recent, que és la notificació de l’acord
de separació del consorci, aquesta notificació per part del
Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital de 30 de març
de 2017, on informa el consorci de la intenció que té
l’Administració general de l’Estat; tenint en compte, diu, les
aportacions realitzades i l’estat d’execució i justificació de les
inversions ha decidir iniciar el procediment per exercir el dret
de separació del Consorci urbanístic per a la millora i
l’embelliment de la Platja de Palma, en virtut del previst als
articles 5.3 i 16 dels seus estatuts, i efectivament es va donar
compte el mes d’abril, que hi va haver una reunió del consorci,
es va donar compte ja verbalment per part de la Sra. Tatiana
Martínez Ramos, subdirectora general de Desarrollo y
Sostenibilidad Turística, que efectivament el Govern de l’Estat
tenia intenció de separar-se d’aquest consorci, com he dit
abans, pel tema de les aportacions realitzades per part de l’Estat
i l’estat d’execució i justificació de les inversions.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201704587
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201704588
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201704589
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201704590
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201704591
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201704592
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201705508
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Convé, per tant, fer -i a més forma part de la gestió del
consorci- un recordatori de tot el que han estat aquests convenis
de col·laboració. El primer data de 5 de desembre de 2008, el
conveni de col·laboració de 5 de desembre de 2008, on hi havia
una aportació econòmica per part de l’Estat de 2,5 milions, per
part de la comunitat autònoma també, de 2,5 milions; es donava
un termini d’execució de 4 de novembre de 2011; es varen
justificar 525.000 euros per part de l’Estat i 525.000 euros per
part de la comunitat autònoma. L’altre conveni era de 21 de
desembre de 2009; el primer eren 5 milions, aquest segon eren
4 milions; el termini d’execució era de 29 de gener de 2012; no
es va executar res, i el termini de justificació acabava dia 29 de
gener de 2014. 

En data 3 d’octubre de 2013 la Secretaria d’Estat de
Turisme exigeix el reintegrament de les quantitats no
justificades del conveni 1, el de 5 de desembre de 2008, de 5
milions d’euros, dels quals 2,5 corresponien a l’Estat; i en data
17 de febrer de 2015 la Secretaria d’Estat de Turisme va exigir
el reintegrament de les quantitats no justificades del conveni 2,
de 21 de desembre de 2009; recordem que en aquest l’Estat
havia aportat 2 milions del total de 4, els altres 2 eren de la
CAIB. Per tant l’Estat, des de ja fa anys, ve reclamant al
consorci aquests més de 5 milions d’euros, que corresponen 1,9
al conveni no executat de 2008 més interessos de demora, i 2
milions no executats del conveni de 2009 més interessos de
demora. Aquesta petició per part de l’Estat d’aquests doblers
ha estat bàsicament el que ha utilitzat el Govern de l’Estat per
justificar, per una banda, no ampliar convenis i noves ajudes al
consorci, pels deutes que el consorci tenia, i també ha estat un
dels arguments més importants que s’ha utilitzat per part de
l’Estat per dir que abandonen el consorci.

Hem de dir, per altra banda, que la comunitat autònoma
també començarà, evidentment per defensar els seus interessos,
les reclamacions per part d’aquelles aportacions que també va
fer la comunitat autònoma -recordem que la meitat de les
aportacions varen ser per part de la comunitat autònoma-, i per
tant també iniciarà aquestes reclamacions al consorci; igual que
el Govern de l’Estat les ha fetes, també la comunitat autònoma
iniciarà aquestes peticions. I vull recordar que els deutes del
consorci corresponen a tots els membres del consorci, a tots:
Govern de l’Estat, comunitat autònoma, Consell de Mallorca,
ajuntaments de Palma i Llucmajor. Ho dic perquè quan a
vegades sentim parlar els membres del Govern de l’Estat sobre
el consorci i els deutes que el consorci té pareix que s’obliden
que ells també formen part del consorci i per tant s’estan
reclamant a si mateixos també part d’aquests deutes. Ho dic per
especificar-ho i exactament passarà ara amb la comunitat
autònoma.

Bé, he de dir que per facilitar la justificació, la justificació
d’aquests doblers que he especificat -recordem: 5 milions del
conveni de 2008, 4 milions de 2009-, es varen fer una sèrie de
resolucions, una sèrie de resolucions que anaven encaminades
a facilitar la justificació d’aquest total de 9 milions. Així el juny
de 2011 l’Estat autoritza el consorci a justificar 1 milió d’euros
del conveni com a despesa corrent, és a dir, del conveni 1 -
perdó- de 5 de desembre de 2008, s’autoritzava el consorci a
justificar 1 milió d’euros com a despesa corrent, això era juny
de 2011; i en data 17 de juny de 2010 la comunitat autònoma
també havia autoritzat al consorci a justificar 2 milions d’euros

del conveni de 21 de desembre de 2009, el conveni 2, també
com a despesa corrent. En total, per tant, entre una autorització,
la de l’Estat d’1 milió, i la de la CAIB per valor de 2 milions,
el consorci podria haver justificat com a despesa corrent 3
milions d’euros. He de dir que en aquells moments el consorci
no va fer res: no va demanar l’ampliació del termini de
justificació, no va preparar la documentació existent per poder
justificar aquests 3 milions com a despesa corrent del total de
9, i per tant el resultat va ser -això estic parlant de la passada
legislatura- que del total de 9 milions dels dos convenis només
es varen executar i justificar 1 milió d’euros. Per tant ara tenim
les peticions per tota la diferència més els interessos de demora
d’aquestes no justificacions. Això evidentment ha llastat d’una
manera important la gestió del Consorci de la Platja de Palma,
perquè recordem que el Govern de l’Estat ha utilitzat aquests
deutes contínuament per bloquejar les actuacions del consorci
i justificar el perquè no s’hi han posat més doblers.

Això pel que fa als convenis de col·laboració, de doblers
que es varen donar directament al consorci, convenis que varen
ser directes entre el consorci i l’Estat i la comunitat autònoma.

Llavors hi ha el conveni d’inversions estatutàries, a part
d’aquests dos primers convenis hi ha un tercer conveni
d’inversions estatutàries; aquest ja és directe del Govern de
l’Estat amb el Govern de les Illes Balears, que llavors el
Govern de les Illes Balears evidentment ho havia d’utilitzar per
a inversions a la Platja de Palma. Aquest conveni és de 13
d’agost de 2009, té una addenda de 23 de desembre de 2010,
i correspon al global d’inversions estatutàries que en el seu
moment es varen negociar entre l’Estat i la comunitat
autònoma.

La dotació econòmica total era de 20 milions per part de
l’Estat. El termini d’execució que es donava era 13 d’agost de
2015; és a dir, el conveni se signa el 2009, més una addenda
del 2010, els doblers arriben el 2010 i es dóna per executar fins
al 13 d’agost del 2015. És a dir, pràcticament un any de fa dues
legislatures, un any, un any i poc, quatre anys que corresponien
sencers per executar aquests convenis durant la passada
legislatura i de l’actual legislatura, doncs jo entrava de
conseller dia 2 de juliol de 2015 i dia 13 d’agost havíem
d’haver executat ja, és a dir, ens quedava un mes i 10 dies per
poder executar el que anteriorment no s’hauria pogut executar.
Aquest més o manco és el tema.

A part, llavors se’ns donava un any més per justificar, per
executar fins a 13 d’agost de 2015, per executar obres,
inversions, per justificar fins a 13 d’agost de 2016. Bé, el
resultat d’aquests 20 milions quan vàrem entrar nosaltres, és
que s’havien executat 4,6 milions d’euros, tots abans..., o sigui
fins el 2011, 4,6 milions d’euros. Entre 2011 i 2015 no
s’executa absolutament res, res d’aquests 20 milions.

La comunitat autònoma, en defensa dels interessos, el
Govern actual ha presentat la justificació del màxim de
despeses possibles. Ens hem preocupat de cercar tot allò que
els anteriors responsables no havien justificat i, atès que el
termini d’execució acabava 5 setmanes després de la presa de
possessió del Govern actual, com he dit abans, no vàrem poder
òbviament fer cap execució material, no vàrem poder fer
inversions perquè crec que a ningú no se li ocorre que aquest
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Govern amb un mes i 10 dies hagués estat capaç de redactar
projectes, encarregar-los, contractar-los, executar-los, abonar-
los i justificar-los. Tot això entre juliol i agost de 2015, per
arribar a un total de 20 milions.

Per tant, el que vàrem fer és intentar justificar el màxim de
despeses possibles, hem presentat per valor en aquests
moments de 8 milions d’euros i, per tant, quedarien
aproximadament uns 12 milions sense justificar, que és el que
en aquests moments l’Estat reclama que es retorni a la
comunitat autònoma, tot i que aquest tema encara no està tancat
i encara hi ha justificacions que estan a l’aire.

En conseqüència la nul·la gestió durant la legislatura 2011-
2015 de cap de les inversions i l’actitud poc col·laboradora de
l’Estat, que no només ara surt del consorci, sinó que durant els
quatre anys anteriors no va voler continuar fent inversions a
Platja de Palma, tot i els compromisos per valor total de més
dels 20 milions que ja havien arribat, 63 milions d’euros més
que s’havien aparaulat, que estaven en el conveni de Platja de
Palma, però que no han arribat mai com vostès saben, han
abocat a la situació en què ens trobam en aquests moments.
Nosaltres ens hauria agradat molt trobar-nos una altra situació,
amb unes inversions executades o fins i tot, per què no?, haver
negociat la pròrroga amb l’Estat perquè nosaltres haguéssim
pogut intentar acabar aquestes inversions. Aquesta pròrroga,
com saben, es va intentar en el conveni amb en Montoro a
principi de legislatura, però en Montoro va prorrogar tot un
seguit d’inversions, però aquestes no es varen voler prorrogar.
Per tant, ha estat impossible executar aquests doblers, per una
banda, perquè la legislatura passada no es varen executar i, per
l’altra, perquè el Govern de l’Estat no ha tengut a bé prorrogar
el termini per fer aquestes inversions.

I això ha abocat per tant, a aquest procés de dissolució
actual del consorci, perquè vull recordar que a la darrera junta
rectora del consorci, es va decidir per tots els membres iniciar
els tràmits per a aquesta dissolució. Una vegada que l’Estat ha
notificat que se’n van, la resta de membres també han valorat,
Ajuntament de Palma, Ajuntament de Llucmajor, Govern de les
Illes Balears i Consell de Mallorca, que no té sentit la
continuïtat del Consorci de la Platja de Palma. El sentit que
tenia era poder vehicular les inversions que suposadament
l’Estat havia de fer arribar i que com veiem ha fet arribar
només parcialment i que a més, el Govern va ser incapaç en el
seu moment de dur a terme l’execució d’aquestes inversions. I
avui per avui per tant, tots aquests convenis s’han perdut, s’han
perdut per no haver fet les feines que tocava en els anys en què
s’havien d’executar els projectes, s’havien de justificar les
despeses, s’havien de tramitar pròrrogues o ampliacions i no es
va fer absolutament res.

Evidentment qui ha sortit perdent lògicament per tota
aquesta inactivitat ha estat la Platja de Palma i ara el que toca
és gestionar aquesta sortida del consorci i aquesta ruïna que ens
vàrem trobar. I en aquest procés de dissolució del consorci, des
del punt de vista hi haurà dues prioritats fonamentals: una serà
que els ajuntaments de Palma i de Llucmajor recuperin les
competències urbanístiques. Actualment el consorci exerceix
les competències urbanístiques dels ajuntaments de Palma i de
Llucmajor. No té sentit si el consorci no continua, que el
consorci segueixi tenint aquestes competències, evidentment el

procés serà llarg de dissolució del consorci, hi ha moltes
qüestions a dirimir, entre altres coses els deutes que hi ha. I
també dificultats legals que hi pugui haver per aquesta
recuperació de les competències. Però es faran totes aquelles
passes necessàries perquè, com dic, els ajuntaments de Palma
i de Llucmajor recuperin les competències urbanístiques.
Aquesta serà una de les prioritats, que ja està parlat lògicament
també tant amb els ajuntaments de Palma i de Llucmajor, com
amb el Consell de Mallorca. Se seguirà aplicant, això sí, el Pla
de reforma integral de la Platja de Palma, el PRI, seguirà estant
en vigor, tot i les deficiències que es varen trobar en el seu dia,
però el Consell de Mallorca el dóna per aprovat definitivament
i per tant, seguirà sent d’aplicació.

I la segona de les prioritats serà executar aquelles inversions
que en aquesta legislatura ja hem pogut iniciar. Vull recordar
que, tot i que el consorci no ha tengut ingressos per part de
l’Estat, ni per part de cap dels membres del consorci que li
hagin pogut arribar inversions o subvencions, sí que és vera
que, amb una bona gestió dels aprofitaments urbanístics,
recordem que com que el consorci té les competències
urbanístiques de Palma i de Llucmajor, gestiona els
aprofitaments urbanístics que aquestes competències duen, que
són aquelles aportacions que els promotors i constructors han
de fer a l’administració per poder dur a terme actuacions
urbanístiques, normalment oscil·len entre el 10 i el 15% del
total d’aquestes actuacions urbanístiques.

Bé, la passada legislatura no sabem per què, tot i que el
consorci ja tenia les competències no va generar, no va ser
capaç de generar aprofitaments urbanístics, aquesta vegada sí.
La quantitat és discreta, 1,7 milions d’euros, però tenim ja
aprovades per junta rectora un total de 9 actuacions
urbanístiques que evidentment, tot i que el procés de dissolució
del consorci ja s’hagi iniciat, la intenció és ja que estan
iniciades, acabar aquestes inversions que ja dic, a més estan
aprovades per junta rectora. 

I que són en primer lloc la rehabilitació del vial i les
baranes del pont del torrent dels Jueus, 150.000 euros.

Segona, un aparcament a Can Pastilla en el solar de
Correus, 75.000 euros. 

Tercera, la substitució de l’empedrat per asfalt de qualitat
en el carrer Marbella, per 650.000 euros. 

Quarta, l’obertura del vial Pare Rafael Serra, 60.000 euros. 

Cinquena, el corredor paisatgístic que es farà, juntament
amb iniciativa privada, concretament diverses empreses
turístiques, per un valor de 150.000 euros. 

En sisè lloc, el Passeig de les Meravelles, que inclou un
aparcament i reparacions diverses, 200.000 euros.

En setè lloc, la compra del terreny del camp de futbol de
Can Pastilla per valor de 275.000 euros. 

En vuitena, inici de la tramitació de tota la il·luminació de
la primera línia, de moment un concurs d’idees per valor de
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80.000 euros, per substituir tota la il·luminació de la primera
línia amb sentit, a més, d’eficiència energètica. 

I la novena de les inversions aprovades són redacció de
diversos projectes perquè puguin ser presentats a finançar per
l’impost de turisme sostenible, per valor de 77.000 euros, la
redacció dels projectes, 77.000 euros.

Totes aquestes inversions que estan aprovades per junta
rectora i consensuades amb els ajuntaments de Palma i
Llucmajor la intenció és, com he dit abans, a pesar de l’inici de
la dissolució del consorci, que es duguin a terme.

I fins aquí la meva primera intervenció. Gràcies.

(La Sra. Presidenta pren la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, vicepresident. Procedeix ara la suspensió de
la sessió per un temps de 45 minuts per tal que els grups
parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes o
observacions, però deman als portaveus a veure si considerau
oportuna aquesta suspensió o si podem, en canvi, continuar
endavant amb la sessió.

Podem continuar, entenc, no? Molt bé, idò continuam. 

Per tal de formular preguntes i observacions, tot seguit, idò,
procedeix a la intervenció dels grups parlamentaris. El Sr.
Vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme pot
contestar globalment totes les preguntes o observacions, o bé
contestar individualment després de la intervenció de cada
portaveu. Globalment? Molt bé.

Així idò començam 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. Tengo que decirle que no deja de sorprenderme
la capacidad que tiene usted de echar siempre la culpa a los
demás y nunca es suya. Después de dos años sólo le faltaba...
si hubiera podido le hubiera aplaudido porque ustedes son unos
fenómenos en la gestión de la realidad turística de las Islas y en
especial de Playa de Palma. Todo es culpa de los demás, en
especial, evidentemente, del Partido Popular, sólo faltaría, pero
la realidad es que el escrito de la secretaria de Estado lo que les
está diciendo es que lo que les reclama son convenios de los
años 2008 y 2009, ese es el pecado original, que es lo que suele
pasar siempre. Ustedes se acaban gastando el dinero que les
dan para inversiones en cosas que no son lo que dicen los
convenios, porque para ustedes los convenios simplemente no
hace falta ni siquiera respetarlos.

La realidad es que en el Consorcio de la Playa de Palma, si
miramos desde su constitución, podemos contar con los dedos
de una mano qué se ha hecho; así a bote pronto, la reforma de
las calles Marbella, Llaüt y Trasimeno, que se hizo en el año
2007, una inversión importante que al final lamentablemente no
ha servido de mucho porque ahora se está pensando en quitar

el adoquín para hacerlo asfalto; la compra de un pequeño solar
donde estaba el antiguo hotel en Llucmajor..., el Nautic,
efectivamente; y luego el PRI, porque, claro, habla de derechos
urbanísticos y habla de ingresos del consorcio pero siempre se
olvida del PRI, como si el PRI hubiera sido fácil, sencillo el
aprobarlo, o como si no sirviera absolutamente de nada. La
realidad es que la reforma de Playa de Palma, lamentablemente,
se basa en los últimos años única y exclusivamente en las
inversiones que se han podido hacer a nivel privado, o bien por
la aprobación del PRI o bien por la Ley de turismo, con esa
disposición adicional cuarta que permite que los hoteles puedan
hacer inversiones, inversiones que a ustedes no les gustan y que
de hecho no van a prorrogar, puesto que en el caso de Playa de
Palma especialmente sólo se podían hacer incrementando
alturas porque, como usted sabe, y si no lo sabe se lo digo yo,
las parcelas estaban absolutamente agotadas y difícilmente se
podía aplicar la ley si no era creciendo en alturas. 

La realidad hoy es que la Playa de Palma tiene un 60% de
hoteles de cuatro estrellas, cuando al principio de la legislatura
pasada tenía un 60% de hoteles de tres estrellas; esa es la
realidad. Hoy Playa de Palma puede competir mejor con sus
destinos competidores que hace cuatro años, y en eso alguien
habrá tenido el mérito: evidentemente los privados que han
querido hacer la reforma.

Pero, claro, ¿la realidad cuál es?, que nadie ha creído en
Playa de Palma, nadie, y ahí efectivamente también el Partido
Popular tiene su culpa, evidentemente. Porque hoy ha venido...,
me llama la atención, aquí tengo el acta de la sesión del 1 de
diciembre de 2016, cuando le pedí la anterior comparecencia,
y me hace gracia porque ha leído textualmente como
inversiones futuras las que hace seis meses dijo que iban a estar
resueltas en el primer trimestre de 2017, pero curiosamente le
ha podido..., el IPC lo ha subido de una manera escandalosa,
porque si en diciembre de 2016 decía que la inversión para
reformar el pont del torrent dels Jueus era de 120.000 euros,
hoy alguien le ha pasado un dato de 150.000. Habrá que
explicar qué ha pasado en algo que ya tendría que estar hecho,
dicho por usted, porque aquí están sus palabras diciendo que en
el primer trimestre de 2017 estas obras por fin estarían hechas
porque nosotros sí íbamos a trabajar, y no como lo hace el
Partido Popular, que son unos negados, pues hemos pasado de
120.000 a 150.000. ¿La realidad cuál es?, que no está hecha la
obra.

Luego resulta que hablamos de un corredor paisatgístic del
carrer Bellamar, que hace seis meses dijo que estaría por
60.000 euros y que estaría realizado, la realidad es que hoy no
está realizado y además han incrementado el precio a 70.000;
aquí hemos incrementado 10.000 euros. Me gustaría saber qué
ha pasado en el camino en estos seis meses para que el IPC
suba tanto.

La tercera actuación, que era la calle Marbella, vuelven a
decir que la van a hacer; hace seis meses ya tendría que haber
estado hecha, según ustedes, y también le incrementan el
precio. Los aparcamientos en Llucmajor, que también decían
que tenían que estar. Un informe de viabilidad para la
ordenación paisajística también del torrent dels Jueus, que
decían que iba a permitir que esta inversión se hubiera
realizado. Aquí han incrementado en 50.000 euros algo que ya
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tendría que estar hecho como es el corredor paisatgístic de les
Meravelles, que dijo hace seis meses que en 100.000 euros lo
iban a realizar, hoy la realidad es que no está realizado y
además le han incrementado el precio, deben ir muy sobrados
de presupuesto en el Consorcio de la Playa de Palma o en su
conselleria. El Club Náutico del Arenal, la ampliación de les
voreres por 100.000; luego otro corredor paisajístico con los
hoteleros privados que en su momento dijo que era de 200.000,
ahora ha dicho que serán 270.000; y el alumbrado, que será un
estudio para la iluminación de 80.000 euros.

¿Sabe cuál es la realidad?, que hace seis meses mintió, o no
tenían previsión, o simplemente copió lo que le dijeron que
tenía que decir; mejor dicho, dijo lo que le habían pasado, pero
la realidad es que han pasado seis meses y ustedes no han
hecho absolutamente nada y siguen prometiendo lo mismo que
decían que iban a hacer.

Y al final en algo sí que estoy de acuerdo con usted, y es
que quién sale perdiendo de toda es la Playa de Palma, es el
destino turístico de Playa de Palma.

Pero la realidad es que de los 20 millones de euros...,
porque usted tiene una manera de decir las cosas que cualquiera
que le escuche debe decir que el resto de los que han pasado
por ahí somos muy inútiles porque, claro, dice “de los 20
millones de convenios estatutarios, el consorcio sólo ejecutó
4,6, y había 15,4 que en 2011-2015 no se ejecutaron”, y
cualquiera que lo escuche dirá: “Esa gente es tonta, ¿tienen
15,6 millones de euros y no lo han ejecutado?” ¿Y por qué no
dice la verdad?, ¿por qué no dice que esos 15 millones de euros
no estaban? ¿Y por qué no dice la verdad? ¿Dónde estaban
esos 15 millones de euros?, pregúntele a su compañero en su
momento, el Sr. Manera, qué hizo con los 20 millones que
llegaron de los fondos estatutarios que no llegaron al Consorcio
de la Playa de Palma: lo mismo que pasó con el Palacio de
Congresos, llegaron 20 millones y desaparecieron.

Claro, ustedes dicen: “Bueno, están en el presupuesto de la
comunidad, que salgan de ahí”. Sí, claro, cuando ya te has
gastado el dinero, en una situación de crisis como la que
teníamos en 2011 busca dinero; si no han sido capaces ustedes
de buscarlo, porque por la misma regla de tres yo le diría:
¿dónde están esos 15 millones de euros? ¿No es dinero de la
comunidad que se gastó el Sr. Manera en gasto corriente? Oiga,
han tenido dos años para buscarlo; de hecho usted estaba muy
eufórico hace seis meses diciendo que todo esto se iba a hacer.
Todas esas inversiones, gracias a su magnífica gestión, iban a
estar realizadas; ¿por qué no están?, ¿por qué no ha reclamado
usted esos 15,4 millones de euros? 

¿Sabe en qué se gastaron esos 15,4 millones de euros?, en
algo que ustedes lo hacen de una manera espectacular: en
estudios, en libros. Había 8.000 libros cuando llegamos al
Consorcio de la Playa de Palma, en todos los idiomas, pero lo
que nadie miró es que en el convenio estatutario decía
expresamente que ese tipo de inversiones no se consideraban
inversión, como es lógico, y que esos estudios no formaban
parte del convenio estatutario, y que si el consorcio quería
hacer esto, evidentemente no lo podía hacer con esos fondos.
Pero de esto nadie dice nada y ¿la realidad cuál es?, que no se
ha hecho nada en la Playa de Palma.

Pero claro, ahora estamos en una situación completamente
distinta, y usted tendría credibilidad si de verdad alguien
hubiera pensado que la zona turística de Playa de Palma es
efectivamente una zona turística madura y merece la pena que
se invierta. Pero ni usted ni muchos de los grupos
parlamentarios que están aquí consideran que Playa de Palma
tenga que tener un trato diferente por el hecho de ser una zona
turística madura.

La realidad es que, habiendo recaudado usted 65 millones
de euros por un impuesto turístico, que supuestamente iba a
mejorar zonas turísticas entre ellas las zonas turísticas maduras,
la realidad es que en Playa de Palma no ha habido ni un solo
euro. Y esa es su gestión, no han invertido absolutamente nada
en Playa de Palma ni tienen la intención de hacerlo, por mucho
que vengan aquí seis meses después a decir lo mismo que van
a hacer dentro de seis meses. 

Mire, hay una cosa que también me llama la atención, dijo
que iban a hacer un soterramiento de contenedores por un valor
de un millón y pico de euros y ahora resulta que he visto hoy
que EMAYA no ha hecho soterramiento de contenedores, ha
cambiado contenedores y ya no hay soterramiento de
contenedores, y era una inversión que estaba prevista. Bueno,
nadie dice aquí absolutamente nada.

Y a usted le ha pasado exactamente lo mismo que nos pasó
a nosotros y es que no hay forma humana de poder convalidar
unas inversiones que no se ajustan a un convenio. Por eso a
usted el Estado le ha dicho exactamente lo mismo que nos dijo
a nosotros, que no pueden, y como es lógico, no han mandado
el dinero para gastarlo en cosas que no son de los convenios.
Por eso usted, dos años después no ha resuelto, a pesar de que
hace seis meses venía aquí dándose golpes de pecho diciendo
que ustedes habían conseguido lo que no habíamos sido
nosotros capaces y que, gracias a su gestión y a sus reuniones
en el ministerio, habían conseguido que se justificaran una serie
de convenios. La realidad es que eso no ha servido
absolutamente para nada.

A mí, ahora ya, sinceramente, lo que nos preocupa es ¿qué
va a pasar en Playa de Palma? En Playa de Palma lo que hace
falta es voluntad y yo no veo voluntad por parte del Govern que
usted representa, ni por parte de su conselleria; hace falta
voluntad, y no sólo en Playa de Palma, efectivamente hace falta
en todas las zonas turísticas maduras si de verdad creemos que
merece la pena invertir en estos sitios. Pero claro, si luego
resulta que del poco dinero de inversión que hay para el sector
turístico ustedes no hacen nada en Playa de Palma.  

¿Sabe qué está pasando en Playa de Palma, una cosa
curiosa? Los empresarios van al ayuntamiento exigiendo
mejoras en infraestructuras y el regidor de Infraestructuras de
Podemos en el ayuntamiento le contesta a los empresarios que
es competencia del Consorcio de la Playa de Palma, y los
empresarios se van al Consorcio de la Playa de Palma y le
preguntan al gerente que, me sabe mal porque como he estado
en esa situación sé lo que es, que tiene que hacer unas
inversiones y el gerente de Playa de Palma le dice, mire, no
tengo ni un solo euro porque no puedo hacer ninguna inversión.
¿Cuál es la realidad? Que entre unos y otros al final no se hace
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absolutamente nada, y alguien tendría que poner un poquito de
sentido común en toda esta historia, más allá...

Porque, mire, Sr. Vicepresidente, que eche ahora la culpa
al PP o que me la eche a mí directamente por haber sido
gerente, pues, enhorabuena, no sé si le va a servir de mucho, a
lo mejor para pasar el rato aquí igual le sirve, pero la realidad
es que en Playa de Palma seguimos sin hacer nada y a lo mejor
lo que convendría en lugar de tirarnos los trastos a la cabeza es
buscar una salida para Playa de Palma, y a lo mejor hay que
ser, hay que poner un poquito de sentido común y más allá de
exigir a Madrid todo lo que sea necesario, y en eso nosotros
también estaremos, convendría hacer un plan de inversión en
Playa de Palma.

Y si ese plan de inversión de Playa de Palma estaba previsto
hacerlo en diez años, pues a lo mejor tenemos que hacerlo en
veinte, pero que sea creíble.

LA SRA. PRESIDENTA:

Hauria d’acabar, Sr. Gijón.

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Sí, voy terminando. Sr. Vicepresidente, creo que el mejor
favor que podríamos hacer a todos los empresarios de Playa de
Palma, que sí están haciendo su trabajo, que es su inversión, a
lo mejor sería sentarnos todos, de una vez por todas, decir en
qué vamos a invertir el dinero, decir cuál es la realidad y no
decir que Madrid no nos manda el dinero o que el dinero se lo
ha gastado en cosas que no toca. Eso es lo que tendríamos que
hacer si de verdad creemos en Playa de Palma, lo que
lamentablemente me da la sensación de que nadie cree
absolutamente en Playa de Palma.

Luego, por último, me gustaría saber el plazo que tienen
ustedes previsto si se va a liquidar el consorcio en qué va a
quedar. Y una cosa que ha comentado, y ya termino con esto,
que me llama la atención y es el dinero que va a reclamarle al
Ayuntamiento de Llucmajor, a Palma y al consell insular, me
imagino que son ustedes conscientes de que ninguna de las tres
instituciones va a tener medios económicos para devolver un
dinero que no es que esté en las cuentas, ¿eh?, es que se gastó
en cosas que no estaban previstas para los convenios. Dudo
mucho yo que el Ayuntamiento de Llucmajor pueda hacerse
responsable solidario de una deuda de 15 millones de euros en
la situación económica en la que se encuentra el Ayuntamiento
de Llucmajor.

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. Vicepresident
i tot el seu equip. Una vegada més a petició del Partit Popular

ve a parlar de Platja de Palma, com ha comentat molt bé el Sr.
Gijón. 

Com sempre, no sé, això és y tú, más i tornam al mateix
déjà vu que l’última vegada que vostè va ser aquí per parlar
d’aquesta qüestió. Com s’ha dit, i m’imagín que molts dels
portaveus que intervendran a continuació meva diran el mateix,
surt perdent la ciutadania, però el Sr. Gijón només pensa en els
hotelers i en el destí turístic de Palma, en principi no ha fet
referència pràcticament a la ciutadania.

Sincerament la seva exposició sobre tots els convenis que
s’han firmat sobre l’execució, sobre la justificació, sincerament,
des de Podem mostram una vegada més que tant el Partit
Popular com en el seu moment el pacte que va governar no
varen saber gestionar bé els recursos que tenien al seu abast i
sobretot d’una forma adient.

M’agradaria fer-li unes quantes preguntes i sobretot... la
primera d’elles seria, quin és l’estat actual de comptes del
consorci? D’acord? I quines quantitats no estan executades de
totes les que en principi s’haurien d’executar? D’acord?

I la tercera pregunta, aprofit també ara continuaré fent
algunes reflexions o demanant algunes qüestions, vostè ha
comentat que serà un termini molt llarg i complicat per a la
dissolució d’aquest consorci, i des de Podem ens agradaria
saber aproximadament si han fet els càlculs per veure realment
quin temps es necessitarà, no?

Davant d’aquesta qüestió, com en el seu moment ja vaig
comentar i ho torn a fer present, i el Sr. Gijón ha fet uns
comentaris que jo pens que la majoria dels partits polítics que
avui som aquí hi estarem d’acord, podríem tots asseure’ns per
intentar veure que el gran projecte o el megaprojecte que era
Platja de Palma inicialment, és obvi que amb la falta de
finançament és impossible materialment i queda... bé, està fora
de tot pensament, haurem de veure entre totes les
administracions, i des de Podem oferim des del nostre grup
parlamentari i també, com no, els companys del consell si és
menester, dels companys que són a l’ajuntament oferim per
asseure’ns i que tots els partits polítics, i juntament amb altres
agents que pensam que són necessaris a l’hora de repensar
aquesta Platja de Palma ens asseiem tots junts i fem un
planning per veure realment què podem fer sobretot tenint molt
clar el finançament que podríem obtenir.

Però al Sr. Gijón si tant li preocupa, com sempre, els
doblers i, tantes vegades ho hem dit, la falta de finançament,
per què des del seu partit polític no han presentat esmenes, o li
pregunt, el seu partit ha presentat esmenes als pressuposts que
es negocien a nivell estatal? Aquesta és una qüestió que a vostè,
si tant li preocupa no solament Palma sinó qualsevol altre
municipi i parlam de zones madures, recordin també Sant
Antoni de Portmany que moltes vegades ho faig present, igual
que altres municipis zones madures i tantes necessitats que
tenim, val?

És obvi que el seny, o el sentido común, com deia el Sr.
Gijón, idò bé, falta?, bé, no sé, a vegades els que hem arribat a
la política ara des de Podem veiem que l’administració sembla
ser tota una odissea, una utopia per intentar dur qualsevol
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projecte a terme. Possiblement haurem de repensar els
procediments administratius, la burocràcia que en el dia a dia
es troba des de l’ajuntament, empresaris, ciutadania, etc., tal
vegada és la nostra responsabilitat intentar reduir aquesta
càrrega administrativa, per intentar agilitar la feina. Espanya té
una fama internacional en veure com els projectes són
impossible executar-se en el temps pertinent, o tota la
documentació necessària. Ho deixo aquí.

Més qüestions importants, sí que... i segurament que ho
comentaran la resta de portaveus, “no había creído en la Playa
de Palma”, en aquest projecte. És molt trist escoltar això,
perquè a la fi volem canviar la nostra ciutat, la nostra realitat,
volem fer realment més accessible i tenir unes infraestructures
per a la nostra ciutadania, per als nostres turistes, els milers o
milions de persones que poden passar per Palma, en aquest cas
avui. Moltes vegades si no creiem davant d’aquest fet, què
estem fent si després no tenim els doblers? Podem construir
naips o cases a l’aire com (...). La ciutadania està molt cansada
sobre les promeses i veure que després dels projectes, després
de tenir part d’aquest finançament, les administracions són
incapaces de dur a terme el que haurien de fer. És molt trist, per
no dir despropòsits o desqualificatius, com ha utilitzat el Sr.
Gijón.

Sobre aquesta qüestió em sembla també que el Sr. Gijón
avui ha mentit, perquè dir que més de 15 milions es varen
gastar en estudis i en llibres, doncs no sé quants de milers de
llibres i d’estudis hi hauria d’haver per gastar-se 15,4 milions.
Això és el que ha dit literalment, no ho sé, a mi no m’agrada fer
demagògia, ni dir mentides, però això ho ha dit, no sé si s’ha
despistat o volia dir una altra qüestió.

En fi, no tinc més preguntes en aquest torn i, sincerament,
des de Podem ho torn repetir, oferim per asseure’ns per tractar
aquesta qüestió, sabem que s’ha fet feina durant moltes
legislatures per intentar canviar la fisonomia de la Platja de
Palma, d’intentar millorar-la a nivell turístic, per a la
ciutadania, però sembla ser que les inversions no arriben i
haurem d’intentar fer un projecte viable, amb sentit i amb seny
per a tothom.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Aguilera. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Reus, per un temps de deu minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, Presidenta. Gràcies, vicepresident per les seves
explicacions. A nosaltres ens sorgeixen dubtes, quasi quasi no
sé si són dubtes que vostè ens podrà aclarir o ens els haurien
d’aclarir altres persones. 

El principal dubte és respecte aquests convenis de desembre
de 2008 i desembre de 2009, si al juny de 2010 la CAIB va
autoritzar justificar 2 milions d’euros en despesa corrent, que
sembla que és un dels problemes que hi havia, que no s’havien
realitzat inversions, sinó despesa corrent, i en el juny de 2011
l’Estat va autoritzar justificar 1 milió d’euros en despesa

corrent, total 3 milions d’euros, per què no es va justificar
despesa corrent que segur que n’hi havia d’haver. Evidentment
un consorci que gestiona les competències urbanístiques,
despesa corrent segur que n’hi havia d’ haver. Per tant, clar,
això és el primer dubte que tenc, unes coses que s’havien de
justificar dins el novembre del 2011, o dins el gener del 2012
també..., no sé fins a quin punt m’ho podrà contestar.

Respecte del conveni dels famosos 20 milions d’euros, és
clar, sent dir certes coses que també em preocupen, jo no sé si
el Sr. Gijón es pensava que arribaria el 2011 i es trobaria 20
milions d’euros amb un llacet a punt per invertir en Platja de
Palma. Aquestes coses no van així, vull dir, si la comunitat té
un conveni amb l’Estat, l’Estat l’ingressa aquests 20 milions no
estaven allà amb un llacet esperant que qualcú... això va a la
caixa comuna i quan hi ha dèficit, evidentment tot va a la
mateixa caixa. El que hauria de fer el Govern aquests anys que
podia fer les obres, que eren els anys que s’havien de fer, fins
a agost de 2015, clar els havia de pressupostar. I jo entenc que
hi havia dificultats econòmiques i es varen prioritzar altres
coses, o al Sr. Gijón el varen torejar des d’Hisenda. Però si
no... i entenc que el context econòmic era complicat, però en
aquest context econòmic complicat també hi havia l’opció de
negociar pròrrogues per fer aquestes justificacions, cosa que
sembla que no es va fer. Perquè si no evidentment que sortiran
aquests..., ara si se n’han justificat 8 i en queden 12,
evidentment que sortiran aquests 12, si les hem de tornar, les
haurem de posar, s’hauran de posar, no n’hi ha d’altra.

Per tant, és una llàstima que no es fes una de les dues coses,
que no es realitzassin les inversions i que si no es varen
realitzar pel context econòmic que hi havia, que no es negociàs
una pròrroga d’aquestes obres.

No tenc preguntes. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Reus. No hi ha el portaveu d’El Pi. Veig que
ara en aquests moments tampoc hi ha el de MÉS per Menorca.
Passam així directament al Grup Parlamentari Mixt. Sra. Seijas,
té la paraula per un temps de deu minuts.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sra. Presidenta. Bueno, una vez más, después de
escuchar a los portavoces, bueno en este caso el vicepresidente
en nombre del Govern y del Partido Popular, pues se pone de
manifiesto que los fondos vienen para un destino, se les da otro
y después los temas sin solucionar. A mi lo que me gustaría
escuchar del Sr. Vicepresidente es qué soluciones se van a dar
a la situación que tenemos actual, porque lo que pasó, hizo uno
e hizo otro, ahora mismo no trae nada para los ciudadanos.

Entonces, ¿qué solución se le va a dar este tema?, ¿se va a
intentar recuperar el proyecto inicial del que se partía?, ¿se va
a olvidar el proyecto?, ¿toda esta inversión que está ahí se
olvida? ¿Qué va a hacer su Gobierno con la Playa de Palma?
Esto me gustaría que quedase claro al final de la intervención.

Gracias.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Seijas. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el SR. Borràs, per un temps de deu minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, gràcies, presidenta. Benvingut Sr. Vicepresident i el seu
equip. Jo, per començar, per una vegada, hauré de donar la raó,
ni que sigui un poc, al Sr. Gijón, el Sr. Gijón ha dit que:
“alguien alguna vez tendrá que poner sentido común en la
Playa de Palma”, i que un exgerent quatre anys a la Platja de
Palma i regidor de Turisme a l’ajuntament, digui que:  “alguien
tendrá que poner sentido común alguna vez”, vol dir que els
que han passat per allà, el Sr. Gijón inclòs, durant quatre anys
no van posar sentit comú.

A partir d’aquí, no tenc preguntes per fer-li, sí algunes
reflexions, simplement. A part d’aclarir al Sr. Aguilera que 15
milions gastats en 8.000 llibres, surten a 1.875 euros per llibre,
és fer el compte de la vella, és molt fàcil, surt que cada
exemplar ha costat de cost 1.875 euros, 15 milions, quan són
realment 15,6 milions, jo he fet nombres rodons, 600.000 ho
deixarem per als estudis.

D’allò que vostè ha dit, Sr. Vicepresident, hi ha algunes
coses que m’han preocupat. Els 20 milions estatutaris vostè va
dir que s’havien executat 4,6 milions pel Govern Antich. Si es
varen gastar els 20 milions en despesa corrent el Govern
Antich, com va poder executar 4,6 milions en inversions el
Govern Antich? Dels 20 milions. És una pregunta prou
capciosa, però és clar, els altres 13,4 milions que queden, si es
van poder gastar 4,6, també s’haurien pogut gastar els altres
13,6, per la mateixa regla de tres, si és capaç de fer-ho el Sr.
Manera i la Sra. Barceló, com no va ser capaç el Sr. Delgado
i el Sr. Bauzá. Perquè resulta que, segons el Sr. Gijón tots els
20 milions s’havien gastat en despesa corrent i ara resulta que
4,6 en dos anys es van gastar en inversions. I, és més, açò
significa que són més del 20%, més del 20%, de les inversions.
És a dir que el govern d’Antich va invertir més de la part
proporcional de les inversions que li haurien correspost
cronològicament. Per tant alguien tiene que poner sentido
común en la Playa de Palma, efectivament.

És més: el 2013 el Govern d’Espanya -vostè també ho ha
dit- va acceptar justificacions de la Platja de Palma en despesa
corrent i va acceptar justificacions. Per què no n’ha continuat
acceptant, de justificacions? Alguien tendría que poner sentido
común. Igual el que hauria de posar sentit comú, recordem, la
secretària d’Estat, la Sra. Isabel Borrego, que era una senyora
que el Sr. Bauzá treia pit aquí, i em sap greu parlar del Sr.
Bauzá, que ja sabem que últimament no se’n pot parlar, per part
del PP almanco, el Sr. Bauzá treia pit que era la seva persona
a Madrid i que havia de resoldre tots els problemes del turisme
de les Illes Balears, i hem vist com ha acabat. I després hem
vist com la senyora que l’ha substituïda, la secretària d’Estat
actual, que competia pel càrrec de secretària d’Estat amb el Sr.
Bauzá, no només el va derrotar en la competició sinó que a
sobre ha estat la que ha impulsat, d’acord amb la Sra. Maria
Salom, tancar, posar clau i tancar el consorci. Per tant alguien
tendría que poner un poco de sentido común, estic d’acord
amb el Sr. Gijón.

La Platja de Palma, el consorci, té una història bastant
desgraciada des del començament, i evidentment els fets
demostren que no tot s’ha fet prou bé històricament i, clar, és
molt difícil fer preguntes d’on som i per què es dissol el
Consorci de Platja de Palma, com fa el Sr. Gijón, i no parlar del
passat, perquè evidentment si es dissol el consorci, el consorci
es dissol per l’actuació dels dos anys escassos que té l’actual
junta del consorci, des que vostè és president del consorci,
malament anam, quan anteriorment, com hem vist, s’havien
gastat unes determinades inversions i unes altres no.

I també... avui el Sr. Gijón té bastant obsessió a debatre
sobre la Platja de Palma, cosa que jo evidentment li respect i no
hi tenc cap inconvenient, però també record que el Sr. Delgado
també tenia bastant interès a parlar de la Platja de Palma, i el
que deia el Sr. Delgado sempre que venia aquí, i després el Sr.
Martínez també ho repetia, treien pit que la Platja de Palma
estava millorant moltíssim gràcies a la seva bona gestió i sense
haver de gastar un duro. L’argument no era “no tenc recursos”,
l’argument era “no fa falta tenir recursos, perquè com que ho
feim tan bé a través de les polítiques legislatives, les iniciatives
legislatives, no fa falta posar-hi recursos públics perquè ja ho
fa la iniciativa privada gràcies a les nostres iniciatives
legislatives”. Aquí entram un poc en contradicció amb els
arguments que es mantenen ara, vull dir que no feien falta
recursos, el Govern era tan eficient, tan bo, legislava tan bé, el
Sr. Gijón també ho ha dit avui d’alguna manera, permetent dues
alçades més, que es resolien els problemes de la Platja de
Palma per la iniciativa privada, quan hem vist realment que no
és així. Evidentment es milloraven -en açò no hi tenc res a dir,
tot al contrari- es milloraven alguns hotels, que pujaven de
categoria, però evidentment les zones comunes, les zones
públiques no es milloraven, perquè no hi havia inversions, es
negaven les inversions, i mentre milloraven els hotels, alguns
hotels, els espais comuns, els espais públics -carrers, avingudes,
aparcaments- es continuaven deteriorant amb la connivència del
Consorci de la Platja de Palma, el gerent del qual era el Sr.
Gijón, evidentment. 

Acab aquí. En continuarem parlant. A vostè se li ha fet una
sèrie de preguntes, esper que les contesti perquè evidentment
com més llum tinguem sobre aquesta situació, sobre la situació
del consorci, millor. Esperem que la Sra. Maria Salom i la
secretària d’Estat de Turisme permetin tancar bé el consorci, no
intentin actuar en perjudici dels interessos de les Illes Balears
en el tancament del consorci, i també esperem que els
ajuntaments de Palma i de Llucmajor, ja que el consorci, per
decisió unilateral del Govern d’Espanya del Sr. Rajoy, s’ha de
tancar, que els ajuntaments puguin recuperar la seva iniciativa
per poder tirar endavant les inversions necessàries i sobretot el
control urbanístic i de planejament de la Platja de Palma, que
en aquests moments lamentablement està en els llimbs.

Gràcies, Sr. Vicepresident.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Borràs. Contesta el vicepresident i conseller
d’Innovació, Recerca i Turisme.
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EL SR, VICEPRESIDENT I CONSELLER
D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i
Milta):

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo, Sr. Gijón, crec que a la meva
intervenció he intentat ser molt prudent. M’he estalviat de dir
el que realment pens, i vostè crec que la seva imprudència... Li
reconec una cosa, li reconec que ha acceptat que efectivament
vostès no varen fer coses ben fetes, ho ha estès a tots, a tots, i
que la Platja de Palma necessita efectivament un impuls
important, i en això li reconec que, efectivament, que ho hagi
reconegut és important. Però la resta no s’aguanta d’enlloc, Sr.
Gijón, tota la resta que ha dit no s’aguanta d’enlloc. 

Miri, en primer lloc, en primer lloc i per aclarir un parell de
qüestions, vostè, cada vegada que parlen dels doblers dels
convenis, dels tres convenis que afecten la Platja de Palma,
cada vegada..., d’aquests o de qualsevol altre, sempre el seu
argument és el mateix: “demani-ho al Sr. Manera, que s’ho va
gastar en doblers que no eren per a això”. Miri, Sr. Gijón, les
partides hi són; si els doblers arriben a la caixa comuna i el
Govern se’ls gasta en una cosa o en l’altra aquestes partides
continuen existint i es poden gastar, i vostè ho sap, això,
perfectament, sap quina és la burocràcia administrativa,
pressupostària, exactament que és aquesta, passa d’un any a
l’altre, Sr. Gijón, i de fet vostè aquests doblers els va tenir, i
aquí tenc els llistats d’execució de les partides de la conselleria
quan vostè era el gerent i cada any hi ha els doblers, Sr. Gijón,
hi ha cada any els doblers. Vostè va disposar d’aquests doblers,
els va poder gastar. Una altra cosa és que va decidir no fer-ho,
però aquests doblers vostè els ha pogut gastar. El 2009 hi havia
un crèdit de 10 milions; no es va gastar res. El 2010 hi havia un
crèdit de 10 milions; se’n varen gastar 3,3. El 2011 hi havia
16,6 milions; se’n varen gastar 1,3. El 2012, 15,3; 0, Sr. Gijón,
i això ja correspon sencer a vostè. El 2013, 15 milions; 0. El
2014, 15 milions; 0. El 2015, crèdit de 15 milions; 0. Cada any
ha tengut aquest crèdit vostè; ens acaba de dir que hi havia una
crisi astronòmica i no ho varen poder gastar, però no digui que
els dobles no hi eren, el crèdit hi era, independentment que
aquests doblers haguessin arribat en el seu moment a la caixa
comuna i el Govern hagués prioritzat, per liquiditat, una cosa
o l’altra, però els crèdits hi eren, i vostè s’ho hagués pogut
gastar si hi hagués hagut voluntat. Però ni ho va gastar ni ho va
justificar, i llavors pretenia que nosaltres ho gastàssim. En un
mes, en un mes, dia 13 d’agost de 2015, acabava el termini
d’execució; nosaltres no vàrem poder executar res, això s’havia
d’executar la passada legislatura. I ara què passa?, que hem de
tornar els doblers, ara haurem de tornar els doblers no
executats, això és així, això és així, perquè vostès no ho varen
gastar. 

Això sí, hi havia una crisi astronòmica, tenien els crèdits i
tenien vostès vuit persones, vuit persones! Em pot explicar per
què tenia vostè vuit persones?, amb una crisi astronòmica, amb
sous astronòmics? 72.000 euros el gerent, 52.000 l’assessor
jurídic, 52.000 l’assessor econòmica, 52.000 el coordinador de
projectes... On són els projectes executats?, on són? 

Miri, hi havia un diputat, el Sr. Reus, que demanava per què
no es varen justificar els 3 milions d’euros que en el seu
moment se’ns havien deixat fer com a despesa corrent. Per què
no ho varen fer? Ho pot demanar al Sr. Gijón; per què no ho va

justificar, vostè? Nosaltres quan vàrem arribar sí que vàrem
presentar recurs, immediatament vàrem presentar recurs; ho
vàrem fer, la feina que vostè no va fer, la vàrem fer. I què se’ns
va contestar?, que teníem raó en el fons però que el nostre
recurs era extemporani, i que no admetien aquesta justificació
d’aquests 3 milions d’euros per recurs extemporani. Què vol dir
extemporani?, que quan nosaltres el vàrem presentar, quan el
vàrem poder presentar ja estàvem fora de terminis. Quin era el
termini? El tenia vostè, vostè tenia aquest termini, però tenia un
assessor jurídic que cobrava 52.000 euros per presentar això,
una crisi astronòmica, l’assessor seu cobrava 52.000 euros,
però no varen ser capaços de presentar recurs com tocava. Això
és la realitat del que va passar. N’hi ha moltes més, podem
seguir, evidentment.

Mirin, resulta que l’Estat a aquest recurs extemporani, així
mateix, ens va reconèixer que havien calculat malament els
interessos de demora i que ens cobraven de més d’interessos de
demora, i vostès no varen ser capaços, amb un director
financer, de reclamar i d’adonar-se que els cobraven interessos
de demora de més. Això és la realitat.

Bé, llavors diu que fa sis mesos vaig mentir perquè vaig
anunciar unes obres per al primer semestre de 2017 que no
s’han pogut fer, que no s’han fetes, que no s’han iniciades.
Efectivament, Sr. Gijón, aquestes obres que jo vaig anunciar
que serien ja iniciades el primer semestre de 2017,
efectivament no ha pogut ser, però sap per què no han pogut
ser? Sap per què? Perquè quan les vàrem dur a aprovació a la
junta rectora no hi va haver unanimitat per fer aquestes obres,
hi va haver una part que va votar en contra d’aquestes obres, hi
va haver una part que va posar en perill que es poguessin dur
totes aquestes obres i sap qui va ser aquesta part que va votar
en contra? Va ser el Govern de l’Estat, va votar en contra, i
quedaven paralitzats perquè els estatuts que estan fets com
estan fets deien que necessitàvem unanimitat per poder dur a
terme qualsevol actuació.

Aleshores, se li va fer la reflexió al Govern de l’Estat i se li
va dir: mirin, senyors, votant en contra vostès estan bloquejant
totes aquestes obres, aquestes obres inclouen, per exemple, un
centre de salut, un centre de salut que l’ib-salut farà a Platja de
Palma -per posar un exemple- aparcaments per als veïnats -algú
reclamava a veure els veïnats què surten guanyant- zones
verdes, zones esportives, enjardinaments. Idò, se li va explicar
i tanta sort, tanta sort que el Govern de l’Estat ho va entendre,
es va haver de tornar a dur a una altra junta rectora i aquesta
vegada sí, sí que l’Estat va votar a favor, però tot això,
evidentment, ens han retardat les licitacions, que ara sortiran
per quantitats evidentment que llavors seran definitives quan es
facin les contractacions definitives, per això aquest ball de
xifres perquè els projectes surten per una quantitat, com vostè
sap, i llavors s’adjudiquen finalment per una altra depenent de
les empreses que es presentin i ben aviat veurà en el BOIB
l’inici de les tramitacions de totes i cada una d’elles perquè la
intenció, com he dit abans, és dur-les a terme.

Bé, jo torn a insistir i torn a dir-ho ben clar, els convenis de
2008 i de 2009 amb els consorcis, l’1 i el 2, i el conveni
d’inversions estatutàries per valor de 20 milions de 2009 hi va
haver cinc anys per poder-los executar i justificar sis anys.
D’aquesta part només ens ha correspost la de justificar, la
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d’executar, per desgràcia, no. Si haguéssim pogut executar li
hagués assegurat que haguéssim executat. Posaré un exemple,
posaré un exemple, quan entram ens trobam que s’acaba el
conveni estatutari també per executar les obres del Centre Bit
de Menorca, quina va ser l’actuació del Govern? Idò,
aconseguir l’edifici, les instal·lacions en un temps rècord de
quatre mesos, negociar immediatament amb l’Estat la pròrroga
de la inversió estatutària, que, per cert, la vàrem aconseguir i el
Sr. Montoro en el protocol d’inversió va dir aquesta inversió es
pot prorrogar i se’ns va donar un any més, i en mig any més
hem obert el Centre Bit de Menorca, l’hem dotat, hi ha les
instal·lacions, hi ha el mobiliari i ja hi ha les empreses que hi
fan feina. 

Els doblers segons vostè tampoc no hi eren per al Centre Bit
de Menorca, perquè eren els mateixos que, segons vostè, el Sr.
Manera s’havia gastat no sé en què. Mentides, Sr. Gijón, el
crèdit hi era, com el de Platja de Palma i, això sí, ningú, ningú
no havia negociat la pròrroga, nosaltres la vàrem negociar i
gràcies a tenir aquesta pròrroga per al Centre Bit de Menorca,
el Centre Bit de Menorca avui és una realitat, si no, no. Si
haguéssim aconseguit la pròrroga de la Platja de Palma, però
ens varen dir que no, ens varen dir que no, m’hagués agradat
que vostè, ja que eren del mateix color polític, l’hagués
negociada durant la passada legislatura. Quan se’m va fer el
traspàs de papers vostès em varen dir: miri, aquestes... això
acaba, això acaba i no, no... l’Estat no vol saber res. Això em
va dir a mi l’anterior conseller, no volen saber res. Clar, jo en
aquell moment, evidentment, vaig pensar, i sent del mateix
color polític no han aconseguit la pròrroga, no han aconseguit
que com a mínim puguem tenir un, dos anys més per poder
executar aquestes inversions, perquè hagués estat, evidentment,
li puc assegurar que les inversions s’haguessin fetes com s’ha
fet la del Centre Bit de Menorca que aquest govern ha
aconseguit.

Evidentment que mentrestant no s’atura el consorci, com he
dit abans, amb totes les licitacions. Una qüestió que vull aclarir,
perquè vostè ha dit, ara reclamaran 15 milions als ajuntaments.
No, no, no hi ha cap reclamació de 15 milions, deixaré ben clar
això de les reclamacions perquè no vull que ningú creï falses
alarmes. Hi ha, per una banda, conveni d’inversions
estatutàries, 20 milions; d’aquests 20 milions hem justificat 8
milions d’euros, 8 milions, hem cercat factures de davall les
pedres, les que vostè no va trobar per justificar, 8 milions
d’euros, i en quedarien 12 sense justificar. Aquestes
evidentment el Govern al final si acaba perdent les haurà de
tornar. El Govern de les Illes Balears haurà de tornar aquests
12 milions a l’Estat perquè vostè no va executar aquestes
inversions. Això per una banda. Només li correspon al Govern
perquè el conveni, el consorci, vull dir, perdoni, el conveni és
directe entre CAIB i Estat.

Llavors, a part d’això, hi ha els dos primers convenis, que
aquests sí que corresponen els deutes al consorci. Dos
convenis, el primer, que ja he dit que eren 5 milions i el segon,
de 4 milions aportat meitat i meitat per Estat i comunitat
autònoma, de les quals només s’han executat i justificat
1.050.000 euros. La diferència és el que en aquests moments
l’Estat ja ha reclamat la seva part, que amb els interessos de
demora ja puja més de 5 milions d’euros, i és el que en aquests
moments la comunitat autònoma també es planteja, en defensa

dels seus interessos, també reclamar al consorci. Però són
aquestes quantitats i no altres les que en aquests moments la
comunitat autònoma planteja reclamar al consorci. Insistesc, els
2,5 milions que la CAIB va posar en el primer conveni i els 2
milions que va posar en el segon conveni dels quals només
estan justificats d’aquests valor de 3,5 milions, 525.000 euros. 

El mateix que fa l’Estat, que els ve reclamant també amb els
interessos de demora ja puja a més de 5 milions d’euros que,
evidentment, amb una millor gestió si en el seu moment
s’haguessin justificat els 3 milions com a despesa corrent o
haguessin presentat el recurs quan tocava, Sr. Gijón, avui, avui,
aquestes quantitats serien molt inferiors. Ho entén? Perquè és
així. 

Bé, el Sr. Salvador Aguilera demanava quin era l’estat
actual de comptes. L’actiu del consorci són 4 milions d’euros,
aquí estan inclosos 1.700.000 euros que s’han tengut
d’ingressos per aprofitament del sòl i els deutes pugen als 9,5
milions d’euros, que és el que es deu a l’Estat i d’altres
interessos i altres qüestions que hi ha damunt la taula. 

Sra. Seijas, deia, solucions a la situació actual. Sí,
efectivament, aquesta és una bona pregunta perquè crec que és
el que més interessa saber, quines són les solucions que se li
donen a la situació actual. Idò miri, per una banda, fer la
màxima velocitat possible en la dissolució del consorci, algú
demanava el termini, això avui per avui és molt difícil perquè
hi ha qüestions jurídiques, hi ha qüestions econòmiques, tots els
deutes, com s’assumeixen, qui els pagarà, qui els ha d’assumir,
jo ho he dit, la CAIB reclamarà uns doblers, l’Estat reclama uns
doblers al consorci, però a la vegada ells dos, com nosaltres
dos, Govern i Estat, formam part del consorci quan es varen
generar aquests deutes. Per tant, evidentment, tot això s’haurà
d’anar dilucidant. 

En el que sí farem la màxima via possible és en la
recuperació de les competències urbanístiques per a Palma i per
a Llucmajor, que crec que és la millor solució, perquè no hi
hagi cap tipus de retards en execucions de qualsevol
remodelació o de qualsevol qüestió urbanística que es pugui
anar fent.

A la vegada seguim reclamant -una altra qüestió,
evidentment- les inversions per part de l’Estat a les zones
turístiques madures, no només Platja de Palma sinó les zones
turístiques madures de les Illes Balears, que com saben a més
de Platja de Palma són les de Calvià i a Eivissa Sant Antoni, i
ja està parlat amb el ministeri, el ministeri té interès i intenció
de fer algun tipus de..., però no per al 2017, ja seria més
endavant, de convocatòria per a zones turístiques madures a
l’àmbit de l’Estat espanyol, i esperam poder-nos-hi acollir si
finalment la treuen. Ja ens varen dir que per al pressupost de
2017, el que s’està tramitant ara, seria que no. Per tant les
esperances que siguin per al 2018 també són llunyanes tenint en
compte com han acabat sempre aquestes qüestions, però
continuarem reclamant, com he dit abans, aquesta situació.

I per altra banda, evidentment, dur a terme, com he dit
abans, també totes i cada una de les inversions que ja tenim
previstes en aquests moments i que estan per tant en fase de
tramitació cada una d’elles. Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicepresident. En torn de rèplica, Sr. Gijón, té
la paraula per un temps de cinc minuts.

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Gracias, Sra. Presidenta. Señores portavoces, si lo que
quieren es que yo conteste, no sé si és posible, pero yo estaré
encantado de hacer una comparecencia, porque que todos me
estén preguntando a mí cuando el que comparece es el
vicepresidente tiene narices, y sobre todo que no tenga ni
siquiera el tiempo de poder hacerlo. Por tanto estaré encantado
de venir y dar todas las explicaciones que sean necesarias.
Supongo que carecerá de interés, y entiendo que los portavoces
de MÉS y del Partido Socialista hagan de fieles escuderos del
Govern, que es su labor, pero, oiga, yo no soy el que
comparece, y ya me gustaría, ¿eh?, se lo aseguro, que ya me
gustaría, porque se están diciendo aquí una cantidad de
mentiras... y aquí no pasa absolutamente nada; aquí el problema
es del resto, el problema nunca es del gobierno actual, siempre
es del Partido Popular, pero bueno...

Miren, voy a intentar, siguiendo..., porque claro, ustedes
nos quieren hacer tontos; además tienen la tendencia de decir
esta frase de “¿lo entiende?”; a mí no me hace falta que me
diga “¿lo entiende?”, Sr. Vicepresidente; a mí no me lo diga.
Tiene una costumbre, como si el resto fuéramos tontos. Es así,
es que en cada intervención es “¿lo entienden?, ¿lo entienden?,
¿se lo explico?” Miren, yo lo entiendo perfectamente, pero
ahora voy a intentar explicarme con sus palabras a ver si es
verdad que lo he entendido.

Vamos a ver, el Gobierno central está reclamando un dinero
que se ha gastado; estamos de acuerdo hasta ahí, ¿verdad?,
porque si no se hubiera gastado sería fácil devolverlo, ¿estamos
de acuerdo? ¿En qué se ha gastado ese dinero?, ese es el punto,
¿en qué se ha gastado ese dinero? Sr. Aguilera, para que lo
entienda, como usted dice: 15 millones de euros se han gastado
en estudios, no he dicho ninguna tontería, 15 millones de euros
se han gastado en estudios, y el convenio decía que no se
podían gastar en estudios, y esos 15 millones de euros están en
papeles, en proyectos, en estudios, en libros, en informes, en las
oficinas del Consorcio de la Playa de Palma. Por tanto no me
haga tonto, cuando digo 15 millones de euros es porque son 15
millones de euros, y si me equivoco por 300.000 euros o
500.000 euros me sabe mal; ahora no tengo las cifras en la
cabeza. 15 millones de euros en estudios, y no se pueden
justificar. Esa es la realidad de Playa de Palma, no se pueden
justificar.

Y siguiendo los argumentos que ustedes están diciendo,
como ese dinero llegó a las arcas de la comunidad autónoma y
tenemos una caja común, oiga, ese dinero debería aparecer.
Nosotros fuimos muy tontos, muy tontos, no lo encontramos, y
buscábamos y no encontrábamos, fundamentalmente porque
cuando mirabas en las cuentas no había dinero. Pero ustedes
son mucho más listos, y como son más listos ese dinero ya lo
han encontrado, y como lo han encontrado deberían poder, una,
invertirlo o, dos, devolverlo, miren si es sencillo, y entonces no
tendríamos ningún problema. El único problema sería que
durante todo este tiempo no se han hecho las inversiones que

tocaba, esa es la realidad de Playa de Palma, no se han hecho
las inversiones que toca; que no es que no se haya gastado el
dinero, el dinero se ha gastado pero en otras cosas, y ahora el
problema lo tenemos en que tenemos que devolver un dinero
que no ha sido, lamentablemente, para el fin que se había
firmado. Esa es la realidad de Playa de Palma. 

Por tanto le podemos dar todas las vueltas que queramos,
podemos decir que el Partido Popular ha sido un desastre, que
tendría que haber justificado el dinero en tal fecha y no lo
hicimos. Usted dice, Sr. Reus, que por qué no se han justificado
3 millones de euros en gasto corriente; porque no había 3
millones de euros en gasto corriente, porque no lo había. ¿Por
qué no lo han justificado ustedes?, ¿por qué no han justificado
3 millones de euros? No, no, sí, claro que le escucho, ¿por qué
no han justificado 3 millones de euros en gasto corriente?,
porque no existe. Claro, gasto corriente, depende de lo que
entendemos por gasto corriente, porque en Madrid quien firma
esto no son políticos, también se lo recuerdo, y por eso ustedes
también han tenido sus problemas, porque son funcionarios del
ministerio que dicen que no pasó dar por buena una cosa que
no lo es, y el gasto corriente no es lo que ustedes entienden
como gasto corriente, el gasto corriente es lo que dice el
convenio que se puede gastar, y como ustedes no han podido
tampoco hacerlo estamos en la situación.

Pero más allá de eso, que además me llama la atención que
usted diga “he venido aquí con un tono constructivo”; usted
nunca viene con tono constructivo, Sr. Vicepresidente; si usted
hubiera querido venir con tono constructivo a esta comisión, y
si de verdad a alguien le hubiera preocupado Playa de Palma en
este período, ya que tienen 65 millones de euros de impuesto
turístico, un poquito, sólo un poquito, hubiera ido a parar a
Playa de Palma. La realidad es que no ha ido ni un sol euro a
Playa de Palma. 

Y si el Sr. Aguilera me dice que por qué el Partido Popular
no reclama a Madrid, nosotros podemos reclamar a Madrid
todo el dinero que queramos, pero por la misma regla de tres
¿ustedes por qué no reclaman al gobierno al que están dando
apoyo inversiones...?, ya no digo para Playa de Palma, porque
a usted para Playa de Palma igual no le interesa, pero para Sant
Antoni de Portmany, como ha dicho, ¿dónde está la inversión
del Govern en Sant Antoni de Portmany?, que es muy necesaria
también, ¿por qué no la ha pedido? Porque mientras nosotros
vamos a Madrid ya daremos las explicaciones que tengamos
que dar, pero ustedes aquí ¿por qué no las dan?, ¿por qué no se
pelean para que llegue esa inversión? Porque no se lo creen,
porque no creen en el turismo, que es lo que pasa desde el
primer momento.

Y el Sr. Vicepresidente, si hubiera invertido algo en Playa
de Palma, algo, y no escudándose en que como sólo lo
podemos hacer a través del Consorcio urbanístico de la Playa
de Palma, que no es verdad, se pueden hacer inversiones en
Playa de Palma sin necesidad del consorcio, a lo mejor hubiera
sido creíble, y al final estamos exactamente en la misma
situación que al principio, pero si a usted le consuela decir que
es culpa del PP, enhorabuena.
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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. Gràcies, vicepresident, per
la seva resposta, i bé, jo voldria fer unes quantes reflexions
sobre el que s’ha comentat durant tota aquesta estona i a més a
més traslladar-li un parell de preguntes que se m’havien obligat
anteriorment.

Al principi, i és obvi, que no he dit que la seva
compareixença ens hauria de provocar tristesa, i és una mala
notícia perquè, com s’està comentant, la dissolució d’un
consorci que teòricament hauria de ser un mecanisme per
millorar una zona concreta d’aquesta illa, concretament de
Palma i de Llucmajor, desapareix. Per tant sobretot el que
voldria traslladar és quina imatge donem les diferents
administracions que conformen aquest consorci quan són
incapaces de dur a terme la seva tasca per la qual es va crear;
aquesta reflexió sembla que és..., bé, no començaré a dir
qualificatius però hauríem de fer aquesta reflexió. És molt trist,
per deixar-ho aquí.

Sobre més qüestions; de la inversió que vostè ha fet m’han
fet arribar els companys d’aquí de Palma diverses preguntes,
concretament..., potser vostè em farà en relació amb alguna de
les inversions, però em demanen sobre el drenatge de la zona
humida d’interès mediambiental de Ses Fontanelles i sobre la
rehabilitació de les pedreres de Platja de Palma. No sé si de
totes les inversions que vostè ha comentat alguna fa referència
directament a elles, d’acord?

Més qüestions i reflexions. Vostè m’ha respost que la
situació de l’estat comptable del consorci és que tenim un actiu
de 4 milions i un passiu de 9,5 milions, és a dir, en cas de
liquidar tendríem -5,5 milions d’euros. Qui posarà la “pasta”?
És a dir, where is the money? Clar, al final el Sr. Gijón està
comentant aquí que si són despesa corrent, si es gasta o no,
però a la fi en alguna banda ha d’estar, perquè teòricament,
com el Sr. Vicepresident ha comentat, hi havia una
disponibilitat i no s’ha utilitzat, o sí s’ha utilitzat però no per el
que s’hauria d’haver materialitzat, idò bé... Jo, Sr. Gijón, sobre
els 15 milions o algú menteix o algú fa demagògia. Jo no l’he
insultat, jo no li he dit tonto; per tant la pròxima vegada li
demano una mica més de respecte, perquè... jo li he dit que
algú està mentint o fa demagògia.

Per tant jo, en aquesta qüestió constructiva, o de debat, o
d’intentar saber què ha passat perquè la ciutadania i el nostre
grup parlamentari vol saber realment per què no s’han fet les
coses com pertocava, i em sembla escandalós, com ha comentat
el Sr. Barceló, els salaris de l’anterior equip de 8 persones,
quan realment no sé què han fet, perquè segons la versió del Sr.
Barceló, pràcticament no varen fer res, o pràcticament res en
l’anterior legislatura i tenien uns salaris i hi havia 8 persones.
Sincerament haurien pogut haver reduït aquest equip de 8
persones, però bé.

Més qüestions d’una forma ràpida. Ostres! “Flipant”, és a
dir, que a més de tornar el que no hem executat, hem de pagar
els interessos de demora que ascendeixen a uns quants quilos.
És que de veritat, no sé me mossego la llengua en aquest sentit,
me mossego la llengua. I una altra vegada més el Sr. Gijón: no
creu en el turisme. Sr. Gijón i representants del Partit Popular,
clar que hi creiem, és el motor de la nostra economia, avui no
sé al respecte, però bé... 

L’administració ha d’intentar, a través dels nostres
impostos, que la ciutadania es beneficiï d’aquestes inversions,
no que siguin uns quants que finalment, en aquest cas hotelers,
vostè perfectament, els grans hotelers, siguin beneficiats i
després ja, si s’ha acabat la crisi com la setmana passada el Sr.
Melià va presentar una iniciativa, a la qual ja no es mantenia
aquesta inversió per part del Govern de les nostres illes, al final
que sigui la ciutadania la que sigui beneficiada, no els
empresaris, en aquest cas els hotelers.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Gijón...

(Algunes rialles)

Sr. Aguilera, clar, tant de parlar del Sr. Gijón. No hi ha els
portaveus del Grup Parlamentari El Pi, ni de MÉS per
Menorca, ni del Grup Mixt. M’he avançat una mica, perdoni
Sr. Reus, és el seu torn, cinc minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, presidenta. Bé, gràcies, vicepresident per les seves
explicacions, al final no arribarem a saber per què a l’any 2011
i 2012 no es varen justificar la despesa corrent. Allò que ens
queda clar és que dins aquesta legislatura sí que s’ha intentat,
se’ns ha dit que era extemporani i almanco sí que s’ha
aconseguit corregir un error en els interessos. Per tant, tenia el
raó el Sr. Gijón, que tal vegada aquí qui hauria de comparèixer
és ell per explicar el per què no es varen fer aquestes
justificacions.

Parlàvem també dels 12 milions d’euros, que el que haurien
de fer és gastar-los, o tornar-los. Evidentment jo crec que tots
volem això, tots voldríem que l’Estat ens autoritzés una
addenda en aquest conveni, perquè aquestes obres que s’havien
de fer fins a 13 d’agost de 2015, es poguessin fer més endavant
i d’aquesta manera es poguessin justificar els doblers i no
s’haguessin de tornar, com s’arribarà a donar el cas si no es
poden executar.

Realment no tenc més preguntes, jo crec que ha quedat clar
que quan aquest Govern ha tengut un marge de maniobra en les
inversions estatutàries, com ha estat en el Centre BIT de
Menorca, quan hem tengut un marge de maniobra s’ha emprat,
s’ha duit a terme, s’ha negociat i s’ha executat i quan no hi ha
hagut un marge de maniobra i també l’Estat no ha acompanyat,
no s’ha pogut fer. Jo solucions no sé si n’hi ha moltes amb
l’Estat, així com s’està posant d’aquesta manera, tal volta una
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federació amb les Illes Canàries seria la solució més bona
perquè ens arribessin aquí els doblers que ens pertocarien.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Reus. Ara sí ja directament té la paraula el Sr.
Borràs pel Grup Parlamentari Socialista, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, Presidenta. Fa molts d’anys Sr. Vicepresident, la
meva àvia me contava que quan el meu avi cobrava, en aquell
temps encara es cobrava per setmanes i es cobrava en metàl·lic,
els dissabtes li entregava el sou i ella tenia un conjunt de sobres
i distribuïa la setmanada, uns duros per a pagar el censal de la
casa, el lloguer, uns duros per menjar, uns duros per vestir, uns
duros per a l’escola de les seves filles, etc., no? I repartia els
recursos dins sobres i anaven tirar de cada sobre per a la
finalitat que aquell sobre tenia. 

Es veu que l’Interventor General de la comunitat autònoma
gestiona el pressupost com la meva àvia, li arriben 20 milions
d’euros de Madrid per al Consorci de la Platja de Palma i els
posa dins un sobre i no els gasta, no els toca fins que es van
executant les inversions i van tornant els recursos. Es veu que
l’economia d’aquesta comunitat funciona així, segons el Sr.
Gijón almanco. Jo crec que pensar en el segle XXI encara que
el sistema de sobres és eficient per gestionar el pressupost de
la comunitat autònoma és prou absurd. Evidentment es paga
d’una caixa comuna (...) i evidentment les partides són allò que
mana i els recursos es gasten quan toca i per a les prioritats que
en aquell moment són.

A mi m’agradaria que m’aclarís una cosa que m’ha quedat
una mica de dubte de la seva intervenció. Crec que vostè ha dit
que el sou del gerent de Platja de Palma, de l’anterior gerent de
la legislatura 2011-2015 era de 72.000 euros, açò és un sou
prou superior al del president de la comunitat, llavors president,
ara presidenta, prou. Deu ser el sou més alt d’un càrrec de
designació directe possiblement que hi ha a les Illes Balears, no
sé si el més alt, però un dels més alts segur. I que a sobre aquest
sou era compatible amb ser primer tinent d’alcalde de
l’Ajuntament de Palma i regidor de Turisme. Es suposa que si
podia gestionar la primera tinència d’alcaldia de l’Ajuntament
de Palma, que supòs que tenia un sou, o almanco unes dietes
afegides i la gerència de Palma, vol dir que la capacitat del Sr.
Gijón era immensa, o que clar, alguna cosa fallava i no es podia
arribar a tot, no? I açò en plena era de l’austeritat, quan hi havia
la màxima austeritat i feien bandera de l’austeritat en aquesta
comunitat, no?

Crec que un dels problemes que ha tingut la Platja de
Palma, i vostè ho ha dit, és els estatuts del consorci que s’hagin
d’aprovar les coses per unanimitat. Clar, i pensar que es pot
aprovar una inversió, es pot aprovar un projecte, es poden
aprovar iniciatives per unanimitat, a una taula on estan asseguts
el Sr. Delgado i el Sr. Gijón, evidentment és demanar massa,
açò és impossible, que es posin d’acord en alguna cosa el Sr.
Delgado i el Sr. Gijón i per açò possiblement el consorci no va

ser capaç de tirar endavant cap dels seus projectes, perquè
evidentment que el consorci va estar entretingut d’una manera
important durant els 4 anys passats, que era el segon casino de
Palma, que va generar unes crisis polítiques i fins i tot,
juntament amb altres coses la intervenció de la Fiscalia per
veure què passava en aquesta qüestió, no? La brega entre
Ajuntament de Palma, Govern, consorci per al casino, fins i tot
el PP de Madrid era important i evidentment açò feia que els
interessos legítims i il·legítims, aquí no hi entr, interessos en tot
cas que hi havia allà, van fer impossible que aquests 20 milions
es poguessin executar. Per açò treia pit el Sr. Delgado, que el
que s’executava era gràcies a la seva Llei de turisme que
permetia les dues alçades, permetia aquestes coses i que per
açò es tirava endavant. Perquè allò que no eren les
prerrogatives urbanístiques que donaven als hotelers a través de
la seva llei...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor, allà darrera! Gràcies.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Si no fos per les prerrogatives, no s’hauria fet res a la Platja
de Palma, perquè inversions per part del PP ni una, perquè no
tenia cap tipus d’interès en poder invertir en la Platja de Palma,
perquè evidentment d’allò que estaven preocupats era d’altres
coses ben distintes.

Ha dit el Sr. Gijón que venia amb to constructiu i que vostè
ve amb to destructiu. Bé, açò és el mantra que el Sr. Company
ja ha començat a posar en marxa, ja ho hem vist a tuits que fa
el Sr. Company; el Sr. Company no parla en el Parlament, en
el Parlament és mut, però a través dels tuits, sí. És com el
senyor... el Sr. Trump parla arreu, és forassenyat arreu; el Sr.
Company només és forassenyat a Twitter, i en aquells llocs on
ha de parlar com a portaveu calla. Val més així, possiblement,
perquè evidentment si es comportés en el Parlament així com
es comporta en els tuits tots hi sortiríem perdent. En tot cas que
acusin aquest govern de destructiu i en canvi el PP, constructiu,
només es pot entendre a la llum de la Llei de turisme, la Llei
agrària i la Llei del sòl del Sr. Company, que eren molt
constructives, molt permissibles amb la construcció, (...). En tot
cas aquest govern intenta construir altres coses que no són
només edificis.

M’agradaria, Sr. Vicepresident, que fóssim capaços...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’anar acabant, Sr. Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

...estic acabant- de tancar el Consorci de la Platja de Palma
d’una manera positiva, intentant recuperar els recursos
econòmics, i aquí hi ha algú que pot ajudar molt i pot fer molt;
en tost de vetar coses en els pressupostos generals, en tost de
posar problemes a les qüestions el Partit Popular hauria de ser
capaç de fer entendre que les negligències del Partit Popular de
no justificar inversions no poden significar que el Govern de
les Illes Balears, és a dir, els ciutadans de les Illes Balears,
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haguem de tornar recursos ingents econòmics per culpa de les
seves negligències. És a dir, com a mínim que siguin capaços
d’esmenar els errors que han comès en el passat amb decisions
de present.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Sí, gràcies. Bé, ho tornaré a explicar a veig que costa
arribar-hi. El Sr. Gijón torna a insistir que l’Estat reclama
doblers que s’han gastat en altres coses, 15 milions en estudis
que s’havien d’haver invertit o bé s’hauran de tornar.
Efectivament, com que es varen invertir s’hauran de tornar,
efectivament. La gran diferència és que si s’haguessin invertit
quan tocava, i li tornaré recordar que el termini d’execució
acabava dia 13 d’agost de 2015, si s’haguessin invertit ara no
els hauríem de tornar, s’haguessin gastat. Si es varen gastar
abans en altres coses és igual, li ho he tornat a dir, el crèdit
existia, el crèdit existia. I li he tornat donar un exemple: el
Centre Bit de Menorca; aquells doblers que qualcú va enviar en
el seu dia per al Centre Bit de Menorca varen anar a caixa
comuna, i com diu el Sr. Damià Borràs no varen quedar dins un
sobre, es varen gastar en líquid en qualsevol cosa, a pagar
nòmines o a pagar no sé què, però el crèdit existia, i en el
moment en què hem executat el Centre Bit, en temps rècord, en
temps rècord i gràcies a la pròrroga que vàrem negociar, que
vostès no varen ser capaços de negociar per a Platja de Palma
i en Montoro ens va dir que no, idò s’haguessin gastat i ara no
hauríem de tornar efectivament aquests doblers. I en això sí que
té raó, no se han hecho las inversiones que tocaban, en això sí
que té raó.

Li ho torn dir, vostè demana per què ha justificat els 3
milions en despesa corrent; li torn a dir que vàrem presentar el
recurs, evidentment probablement se’ns hagués dit que no
estaven justificats tots els 3 milions, però una part sí, una part
sí; el que passa és que com que vàrem presentar el recurs fora
de termini perquè qui l’havia de presentar en termini no ho va
fer, que eren vostès, idò ja està. 

I en tot cas em continua insistint que no han invertit res, que
no han invertit res. Bé, vostès zero, varen invertir zero; serà
molt fàcil superar-los, serà molt fàcil. Ja comptarem, a final de
legislatura ja veurà com hi haurà més...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

...hi haurà més inversions. Per començar una de les obres que
vostè ha dit que no es farà, que era el soterrament dels
contenidors, està previst licitar les obres a final de temporada;
no correspon al Consorci de la Platja de Palma sinó al Consorci
de borsa de places, per altra banda, i si no s’ha licitat abans és
perquè l’Ajuntament de Palma ha demanat que el projecte
s’adapti als nous contenidors que en aquests moments tenen

prevists per a Palma i per tant s’han hagut de fer unes
modificacions que han retardat la licitació, però en principi la
idea és licitar-ho després d’aquesta temporada turística.

Bé, el Sr. Salvador Aguilera demanava per alguns projectes
que avui per avui no s’estan executant. El de drenatge de la
zona de Ses Fontanelles, com sap, hi ha un contenciós, i en
qualsevol cas el projecte d’urbanització indica que el
responsable de dur a terme aquest projecte hauria de ser la
mateixa propietària dels terrenys, estan obligats. 

I quant al Sr. Borràs, que comentava el sou dels 72.000
euros del gerent, bé, una de les primeres qüestions que es varen
fer va ser, per part del Govern, igualar tots els sous de tots els
gerents de les empreses públiques de la comunitat autònoma,
que depenien del Govern de les Illes Balears, i totes es varen
posar a un nivell de director general; avui per avui, més o
manco, euro amunt, euro avall, qualsevol gerent, i per
descomptat el de Platja de Palma, cobra el mateix que un
director general, i evidentment no hi ha cap sou d’aquests
astronòmics que vostè comentava, avui per avui, en el Govern
actual.

Ja per acabar crec que el més important és dir que per
desgràcia de tota aquesta situació, com he dit abans, qui ha
perdut és Platja de Palma, i quan es diu que qui ha perdut és
Platja de Palma estam parlant de les empreses turístiques, de les
petites i mitjanes empreses que hi ha, de restauradors, dels
comerciants, dels que viuen a Platja de Palma, dels que hi tenen
negocis, dels ciutadans i les ciutadanes, dels veïnats i les
veïnades. Aquests són els que han perdut per culpa d’aquesta
situació. 

El Govern de les Illes Balears seguirà lluitant, evidentment,
segueix reclamant, lògicament, inversions per part de l’Estat,
no hem renunciat mai als 63 milions d’euros que l’Estat en el
seu dia es va comprometre a fer arribar; les hem reclamades ja
al ministeri, tant verbalment com per escrit, i per descomptat si
hi ha nous plans per part del Govern de l’Estat en relació amb
les zones turístiques madures a l’àmbit de l’Estat espanyol
lògicament les zones turístiques madures de les Illes Balears,
Platja de Palma, les dues de Calvià i Sant Antoni a Eivissa,
lògicament hi han de participar, perquè lògicament aquestes
inversions són absolutament necessàries. 

I per altra banda, com he dit abans, màxima celeritat
possible per dur a terme la dissolució, la dissolució del consorci
no serà senzilla perquè hi ha qüestions econòmiques i
jurídiques importants, i tornar les competències als ajuntaments
de Palma i de Llucmajor per evitar qualsevol inactivitat que
podria ser letal, en aquests casos, i màxima col·laboració,
lògicament, per part del Govern amb els ajuntaments de Palma
i Llucmajor per treure endavant el màxim de projectes possible.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident. No he tengut ocasió al
principi d’aquesta sessió de donar-li la benvinguda, moltes
gràcies per la seva compareixença. També volem agrair...
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EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Sra. Presidenta, en virtud del artículo 76 me gustaría, una
inexactitud que ha dicho el Sr. Borràs, y que ahora ha repetido
el Sr. Vicepresidente, aclararla porque hace referencia a lo que
yo cobraba como gerente y me gustaría que quedara claro.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, tiene un minuto, sí; aclárelo. 

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Sr. Borràs y Sr. Vicepresidente, yo no he tenido un sueldo...
usted ha dicho ahora de 72.000 euros; yo no cobré 72.000
euros, yo no compatibilicé los dos sueldos, como insinuaba el
Sr. Borrás, del ayuntamiento. Quiero dejarlo claro, yo renuncié
al sueldo del ayuntamiento, y recuerdo que el anterior gerente
cobraba 95.000, y yo el sueldo que tuve es el mismo que tiene
usted, Sr. Borrás, hoy por ser portavoz de una de las
comisiones, en su momento. Por tanto quería que quedara claro
porque no eran 72 ni 76.000, y por supuesto no estaba
duplicando ningún sueldo.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, gràcies, Sr. Gijón, per aquest aclariment.

Acabam reiterant l’agraïment també a l’equip -Sr.
Company, Sr. Mayol, Sra. Ferrà-, moltes gràcies i, atès que hi
ha hagut una modificació de l’ordre del dia, no hi ha més
assumptes a tractar i s’aixeca la sessió.

 



DIARI DE SESSIONS

DEL

PARLAMENT

DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


	II.1) Pregunta RGE núm. 4587/17, presentada per l’Hble. Diputat Sr. Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari Popular, relativa a lloguer de vacances.
	II.2) Pregunta RGE núm. 4588/17, presentada per l’Hble. Diputat Sr. Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aplicació efectiva de la nova llei de lloguer de vacances.
	II.3) Pregunta RGE núm. 4589/17, presentada per l’Hble. Diputat Sr. Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari Popular, relativa a augment d’inspectors per garantir el bon funcionament de la nova llei de lloguer de vacances.
	II.4) Pregunta RGE núm. 4590/17, presentada per l’Hble. Diputat Sr. Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla especial d’inspecció per a Palma.
	II.5) Pregunta RGE núm. 4591/17, presentada per l’Hble. Diputat Sr. Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estudi dels habitatges que es lloguen de vacances.
	II.6) Pregunta RGE núm. 4592/17, presentada per l’Hble. Diputat Sr. Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari Popular, relativa a recaptació en concepte d’impost per lloguer de vacances.
	I. Compareixença RGE núm. 5508/17,  del vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular, per tal d’informar sobre la seva gestió en el Consorci de la Platja de Palma.

