PROPOSTA DE RESOLUCIÓ RELATIVA A LA PLATJA DE PALMA
Durant la passada legislatura es va crear una Comissió política de seguiment
del projecte de rehabilitació integral de la Platja de Palma, que estava
integrada per representants de tots els partits polítics amb representació
institucional.
Després de més de dos anys i mig dels nous governs del PP, aquesta
comissió no s’ha tornat a convocar, evidenciant una manca de voluntat de
comptar amb la participació dels grups polítics en el seguiment del procés.
Un projecte de la complexitat de la rehabilitació de la Platja de Palma
requereix consensuar les decisions i els canvis que puguin afectar al futur
del projecte, continuant el camí iniciat durant la passada legislatura amb la
creació de la comissió, per impulsar entre tots la necessària reforma que
requereix la Platja de Palma.
Els socialistes hem demanat al llarg de la legislatura en diverses ocasions la
convocatòria de la Comissió i hem presentat a les institucions proposicions
en el mateix sentit, sense cap èxit fins al moment.
Així el PP no ha volgut comptar amb la participació de l’oposició en un
projecte d’estat com aquest perquè amb les seves majories absolutes
pensaven que podrien dur-ho endavant en solitari, premissa que s’ha
demostrat falsa. Ara mateix el projecte està pràcticament aturat ja que es va
renunciar a les inversions públiques i es va fiar tot el projecte a la inversió
privada, que no s’han arribat a convertir en realitat, i el darrer exemple el
troben al projecte de Casino i hotels de luxe.
Un dels dirigents del PP contrari a comptar amb l’oposició, era el fins fa poc
conseller de Turisme del Govern de les Illes Balears, Carlos Delgado. Volem
aprofitar la seva marxa per tornar insistir en la importància i la necessitat de
reprendre el diàleg, malgrat que el talant del president Bauzà i la inacció
còmplice dels batles de Palma i Llucmajor, no ens fan tenir massa
esperances. No obstant, i conscients de la importància del projecte, tornem
a demanar consens i participació en les decisions, perquè puguin tenir
continuïtat a llarg termini, independentment del color polític del govern de
torn.
Per aquest motiu, s’aprova al Consell Polític del PSIB-PSOE la següent
resolució:
-

Demanar als ajuntaments de Palma i Llucmajor, al Consell de Mallorca
Mallorca i al
Govern de les Illes Balears la convocatòria urgent de la Comissió política
de seguiment del projecte de rehabilitació integral de la Platja de Palma.

