
 

 
El grup municipal PSM-IniciativaVerds-Entesa a l’Ajuntament de Palma presenta al proper 
Plenari, previ dictamen de la Comissió Informativa corresponent,  la següent PROPOSICIÓ 
relativa a:  

 
Ni un Euro públic més pel Palau de Congressos  

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
El passat dia 21 de novembre el conseller Carlos Delgado compareixia al Parlament i 
anunciava que el manteniment del Palau de Congressos suposa un cost de 580.000 euros 
mensuals per les arques públiques. 
 
Quan el mes de juliol se varen paralitzar les obres, després de quedar deserts els dos 
concursos públics per trobar un soci privat que volgués explotar el Palau, el regidor de Turisme 
d’aquest Ajuntament, Sr. Gijón, i el conseller de Turisme, Sr. Delgado, anunciaren que se 
tractava d’una paralització temporal fins, com a màxim, el mes de desembre d’enguany.  
 
A desembre del 2012, ens trobam amb que ni el Govern ni aquest Ajuntament han aconseguit 
establir cap solució per tornar a emprendre les obres però mentrestant s’han gastat ja des del 
juliol 2,3 millons d’euros, segons les dades del propi conseller Delgado, en mantenir l’edifici 
amb les obres paralitzades, sense que ningú hagi estat capaç d’apuntar ni tan sols quina 
possible solució pot tenir la situació creada.  
 
A partir d’això, de l’absoluta parálisi i incapacitat dels governs del PP, des del PSM-IV-ExM 
consideram que no se pot ajornar més una decisió definitiva. No decidir, com fa el PP, ens 
costa quasi 100 millons de pessetes cada mes que passa. És urgent i imprescindible convocar 
una reunió on pugui participar tota la ciutadania, agents socials, sector econòmic, entitats 
ciutadanes, veïns, col·legis professionals, partits polítics, etc., i a partir d’aquí prendre una 
decisió definitva sobre el que s’ha de fer en les actual circumstàncies. És urgent aturar aquesta 
autèntica sagnia per les arques públiques.  
 
I aquesta decisió s’ha de prendre amb total transparència, amb totes les dades, números i els 
estudis tècnics que calguin. Des del PSM-IV-ExM veim que ja fa més de dos anys que el 
projecte segueix endavant “a cegues”, per inèrcia, sense que es faci l’anàlisi exhaustiu que 
permeti prendre la millor decisió.     
 
Ja han passat més de 4 anys des de què es varen adjudicar les obres per a la construcció i 
posterior explotació del Palau de Congressos a Palma. Uns anys en què han canviat de 
manera dràstica les circumstàncies econòmiques, socials, i pressupostàries que existien en el 
moment en què es va dissenyar, planificar i decidir l’oportunitat de construir aquesta 
infraestructura.  
 
La profunda crisi econòmica, social, i de model productiu que vivim a nivell balear, estatal i 
europeu fan que sigui especialment necessari replantejar i revisar les polítiques i línies 
prioritàries d’actuació per part de l’administració, en funció de com evolucionen les 
circumstàncies i els esdeveniments.  
 
En el cas del Palau de Congressos, una primera variació fonamental que ha transformat 
substancialment les condicions que existien al moment de l’adjudicació del projecte de 
construcció, ha estat la sortida dels grups inversors privats que havien d’aportar fins a 80 
milions d’euros d’acord amb el disseny inicial de l’operació. Així, el febrer de 2011, amb el vot 



 

en contra de la regidora del PSM-IV, els regidors PP-PSOE i EU aprovaren la resolució del 
contracte amb el grup Barceló de mútua conformitat, permetent així la sortida de la 
multinacional sense la penalització de 5 milions d’euros, malgrat l’incompliment evident del 
compromís adquirit en el moment de l’adjudicació d’aportar els 80 milions. Des d’aquell 
moment, PP, PSOE i EU assumien que el finançament dels 110 milions que costava la 
infraestructura havien de ser íntegrament públics, cosa que és substancialment diferent de 
l’esquema inicial de 30 milions d’euros públics i 80 de privats.  
 
Per una altra part, la crisi econòmica ha fet minvar ingressos a les empreses, que han retallat la 
celebració de simposiums, esdeveniments, trobades, congressos, etcètera. Els congressos 
mèdics, un segment molt important del turisme de congressos, normalment sostinguts gràcies 
als fons que destinaven les empreses farmacèutiques, també s’han vist reduïts els darrers 
anys, i les previsions de futur en aquest àmbit cada vegada són pitjors per mor de l’obligació de 
prescriure els principis actius dels medicaments.  
 
Per tot això, des del PSM-IniciativaVerds-Entesa proposam al plenari de l’Ajuntament de Palma 
l’adopció de la següent 
 

PROPOSTES D’ACORD 
 

1. L’Ajuntament de Palma insta a convocar de manera urgent una reunió on pugui 
participar tota la ciutadania, agents socials, sector econòmic, entitats ciutadanes, veïns, 
col·legis professionals, partits polítics, etc., i a partir d’aquí prendre una decisió definitiva 
sobre quin ha de ser el futur del Palau de Congressos.  

 
2. L’Ajuntament de Palma insta al Govern de les Illes Balears i a la societat Palau de 

Congressos a elaborar estudis econòmics, tècnics, d’anàlisi de mercat que atorguin llum 
i transparència sobre quina pot ser la millor alternativa ara mateix tenint en compte tots 
els paràmetres globalment considerats. Així mateix, també s’han d’analitzar les 
repercussions socials de disminuir en 70 milions d’euros els pressuposts del Govern i 
les possibles conseqüències d’això a àrees com Salut, Educació, Afers Socials, 
etcètera. Una de les alternatives a estudiar ha de ser el desmontatge de l’actual 
estructura, el reciclatge dels materials i recuperar l’espai per la ciutat.   

 
 
Palma, 10 de desembre de 2012 
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