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EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats. Bones tardes. Comenc;a la Ses

sió. Com a punt únic de l'Ordre del Dia per a aquest 
Plenari d'avui, hi ha el Debat General sobre Política Tu
rística. 

Té la paraula, ido, el Molt Honorable Sr. President 
de la Comunitat Autonoma, Sr. Gabriel Cañellas. 

EL SR. CANELLAS 1 FONS: 
Senyor President, senyores i senyors Diputats: 
Per tercera vegada consecutiva en devers dos meso s, 

tenc l'oportunitat de dirigir-me a la Cambra, aquesta ve
gada pel' presentar el Pla d'Actuació que ens hem pro
posat en materia de política turística. En les dues oca
sions anteriors -el discurs d'investidura i el debat de 
política general-, ja varem parlar de turisme, i en par
larem jo crec que en profunditat, a més d'altres mate
ries, si bé avui em toca de fer-ho monograficament. Bé, 
jo voldria excusar-me de· dir que intentaré, tant com 
sigui possible, no ser excessivament reiteratiu (si bé és 
cert que no podem deixar de ser-ho, perque ni és con· 
venient, ni es poden inventar coses noves cada dia, i 
manco en política, on s'ha de procurar ser excessiva
ment coherent) ni tampoc voldria limitar-me a repetir 
les coses plantejades abans, tractaré en la mesura pos
sible de plan tejar-ha tot des d\ma altra perspectiva, 
manco en els casos on no és possible des deIs múltiples 
caires en que pot analitzar-se el turisme com a principal 
font de riquesa de les nos tres IIles, com a motor de la 
nostra economia regional, principi, jo cree, que admés 
per tots els Grups Polítics i per tots els sectors de la 
nostra societat, almanco així ha recollien totes les ma
nifestacions que es feien a tots els mitjans de comuni· 
cació, avui matí, des d'altres Grups Polítics. 

Vull afegir, també, que dan:ere aquesta analisi que 
sotmet a la seva consideració, hi ha indubtablement una 
voluntat decidida d'actuació en materia turística, una 
actuació que ha de conduir el nostre sector, amb una 
autentica visió de futur, no tan soIs a la consolic1ació 
ordenada i a un enfortiment d'el! mateix, sinó també a 
la innovació necessaria i a una diversificació de la nos· 
lra oferta, ele manera que pugui donar resposta sobre
tot a les necessitats elel turisme d'avui, pero també a 
les necessitats que pugui tenir el turisme el dia de 
dema. 

Partim, ido, d'un axioma que cree que tots els par
tits, el sector turístic i la nostra societat han d'assumir 
i que es podria enunciar de la manera següent: «En tu
risme, la simple prolonga ció d'2.Ho que ja hi ha, no ofe
reix necessariament cap futul"». 1 a partir d'aquí, aquest 
debat pot ser un exceHent punt de reflexió per marcar, 
amb I'honestedat i el rigor necessaris, on som, on anam 
i quina és la projecció de futur del nostre model turís
tic actual. 

Si en el debat anterior comen<;arem exposant l'evo
lució socio-economica del turisme a Balears des deIs 
comen<;aments, avui podríem fer un breu planeig his
torie, i partirem del moment present, la realitat d'un 
any turístic 1987 flamant, amb un previsible increment 
del 14 % d'arribades sobre el 1986, que, a la vegada, 
registra un increment del 17 % sobre l'any anterior 
del 1985. Enguany, a Balears hem rebut o rebrem mi
lions de turistes que deuen haver generat prop de 80 
milions el'estades a les nostres Illes: 5.200.000 turistes 
a Mallorca; 1.300.000 de turistes a Eivissa i Formente
ra i quasi 600.000 a Menorca. 

Aquesta analisi quantitativa seria molt més revela-

dora zona per zona, pero basta que la facem global, 
sense amagar la satisfacció que sentim per I'increment 
quantitatiu, pero posant un bon punt d'interrogació so
bre l'aspecte qualitatiu. 

Si en aquests anys les Balears han tengut d'un crei
xement ele la demanda molt superior a unes altres des· 
tinacions competidores, aquesta diferencia no es pot 
explicar basant-nos únicament en el fet que el nostre 
producte turístic s'adequa millor a les necessitats del 
turisme que ens visita, és cert. Hem de reconeixer tamo 
bé que els nostres preus han pujat manco que els deis 
nostres competidors d'altres destinacions mediterranies, 
amb la qual cosa s'expliquen, en part, aqu~sts incre· 
ments desmesurats en les quotes de participació d'a· 
quests mateixos mercats. 1 així ha estat com la política 
de preus a les Illes ha absorbit una part de la clientela 
que possibJement no podia anar amb aquestes mateixes 
circumstancies a cap altra bandu i com hem acabat 
atraient fin s i tot els segments alguns deIs segments 
més marginal s del mercat, quant a poder adquisitiu, i 
si bé és cert que determinades polítiques de preus han 
afavorit en determinats moments certs sectors -sensc 
deixar de perjudicar d'altres-, i ha de quedar ben ciar 
que aquesta no és en absolut la filosofía del Govern j 

que el noslre eleure és ele trobar el millor camí perque 
s'ingressin a les nos tres illes el maxim nombre de divi
ses per turisme, no el maxim nombre de persones. 

En rigor i en termes de mercat, tampoc no hauria 
de ser possible I'accés a Belears d'aquells turistes mar· 
ginals que he esmentat, que no aporten ni tan sois el 
benefici necessari per a compensar el desgast d'infras· 
tructura pública que causen i que no fan gens de bé 
al prestigi i a la bona imatge turística de les nostres 
Illes. 

Per una altra banda, l'increment del niveJI de vida 
j del poder ac\quisitiu deis ciutadans europeus que ma· 
joritariament ens visiten teneleix a millorar qualitativa· 
ment, pero, al mateix temps, augmenten les especta· 
tives de serveis que ells volen obtenir, amb la qual cosa 
si la nostra oferta no sap fer front a aixó, entrarem 
de cada vegaela més en la perillosa espiral de preus a 
la baixa, per cobrir una ocupació global deIs nostres 
establiments amb segments de turisme relativament in· 
feriors. 

Pero una cosa si que és certa: que, amb els incre
ments constants cl'arribades de turistes, sorgeig el pro
blema més important que ara ens ocupa. Comen~am 
a ser víctimes del nostre propi exit i estam generant ja 
ho varem dir una nova i important pressió inversora 
que procedeix, majoritariament, deIs excedents de les 
nos tres rendes turístiques . Estam davant el perill d'un 
nou creixement indiscriminat, com el que se'ns va plan· 
tejar a la decada deIs seixanta, que si no és rigorosa-
ment controlat i orientat, representaria la destrucció ir
reversible deIs nos tres recursos naturals i paisatgístics i 
de la qualitat de medi ambient que encara tenim i q~~ 
constitueix sense cap dubte el nostre millar patrimoDl 1 

el primer aHicient d'atracció del nostre turisme vacacio
nal. 

i en el primer mandar autonomic ni ara mateL~, 
no hem estat, també és neee sari repetir ajxo, paro-
daris eI'un «ereixemen t zero», pero creirn que és neees- , 
sari dir «prou» a un creixement quantHatiu j que bern 
de propiciar un creixement quaütatiu, concticior~at 'pe1s 
límits més enlla de1s qua! es posarien en penll mte
res o de tipus moll superior i el futur de la nostra 
pricipal activitat. 
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''Abó queda demostrat en el mandat ant~rior am? la 
, ti;; tiva deIs 30 metres, que cap Comumtat Autono
DÓ~ s'havia atrevit encara a imposar, i en els inicis f.a 'Kest nou mandat, en el qual s'ha aprovat el nou 
piet de mesures transitories, més estricte i més rogir: en els condicionants quantitatius i més generós en 
í s superfícies i en els equipaments de les noves cons
:ccions en tots els casos i durant el període de més 
d'un any, es preveu que solament podran projectar-se 
hotels, apart~ments o i ~~utats de vacances de les, ~~s 
altes categones, a fl d Intentar contrarestar el defrClt 
existent en la nostra oferta d'estabilment de categoria 
superior. 

Tots sabem que els dos Decrets d'ordenació esmen-
rats no són la salució fina l deis nostre problemes i 
que han esLal cOllccbut 'o implement, cadascun en 
seu moment, com a cüsposicions cautelars apaces de 
canalilzar una pr s ió inversora desbordada des del 
moment d'apareixcr i per aconscguir, coro a mínim, que 
les conseqüencies siguin manco gravases per al nostre 
futur turístico 

1 voldria que per aixo no ens diguin que som «in
tervencionistes», entre cometes, simplement perque 
hem ordenat el creixement quantitatiu de l'oferta . No 
oblidem com es redueix la producció certs paIsos per 
defensar els preus i regular el mercat, o com Estats 
Units, paradigma de lliure comen,:, grava o limita 
la importació de mercaderies o de sabates i per que 
no ho hem de dir? -les que nosaltres feim- per 
protegir el mercat produ~tiu- interior. 

1 una bona prova que el mecanisme de lliure mer
cat no sempre funciona en el creixement de I'oferta tu
rística és aquest munt d'autoritzacions previes que, just 
abans d'apareixer el nou Decret, hem rebut en els ser
veis de la Conselleria de Turisme, l'estudi detallat de 
les quals deixa entreveure la perillositat, ja que aporta 
solament una oferta massificada i despersonalitzada i. 
en la majar part deIs casos no ofereix cap altra dife~ 
rencial alternativa. 

De tot el que hem dit abans podem deduir, ido, 
més en lIa de tata apreciació subjectiva, que ens do
nam compte que hem rompul aquest equilibri neces
sari el1tre l'oferta i la demand'1 que s'ha romput i' que 
si 110 el1s sabem aturar a temps, les cOl1seqiii'mcies, a la 
curIa, podel1 ser mol[ greus. 

1 per acabar aquesta analisi remarcaré, com ja vaig 
dir, que les previsions més optimistes de creixement 
del turisme en el Mediterrani pels volts de l!any 2000, 
parlen d'un percentatge del 3 % anual acumulatiu . Per 
equiparar-se a aquest creixement, l'oferta s'hauria d'aug
m~ntar també en un percentatge similar i tanmateix 
les xifres demos tren que és molt superior. Les darreres 
peticions presentades, si s'aprovaven, suposarien un in
crement de devers el 15 % de l'oferta actual, amb la 
qual cosa el ritme de creixement, que els anys passats 
se situava entre un 4 o 4'5 %, arribaria a superar el 
8 % en els proxims tres anys. La perspectiva no és 
realment afalagadora i si, com hem dit abans, sola
ment la reducció de preus ens ha permes captar cotes 
de mercat d'altres destinacions mediterranies, aquest 
creixement desmesurat de l'oferta no fara més que 
agreu.iar el problema. Hem arribat a la conclusió que 
hem de frenar el creixement pel sol fet de creixer i de 
propiciar simuJUllliament un crcixement qualjtatiu. 

Ha arribat el moment de crear entre tots una I!GV'1 

oferta, una nova oferta que generi per ella mateixa no
ves demandes que potencialment sabem que hi són, que 

hi ha, sense abandonar per aixo el context del nostre 
turisme majoritari. En aquest sentit, tant la qualitat 
del medi ambient de les nostres zones turístiques, com 
la imatge de marca deIs nostres establiments d'allotja
ment, deIs d'oferta complementaria i de I'entoro seran 
cada vega da més importants, i prava d'aixo ho són ja 
una determinada creativitat i la imaginació que apor
ten i tenen en aquests aspectes aIgunes zones i alguns 
establiments punters, que mantenen i incrementen els 
preus, com a prova d'adecuació de la seva oferta a 
aquestes noves demandes. 

Al marge de les disposicions cautelars i preventives 
que h em esmentat, l'instrument adequat per a un nou 
creixement qualitatiu i una equilibrada i rigorosa orde
nació del nostre espai turístic sera el Pla c1'Ordenació 
de l'Oferta Turística, que es traba en avanr,:ada fase 
d'eIaboració ja n'hem parlat aItres dies -se n'han fet 
ja les dues primeres etapes de l'estudi previ- i per 
aixo, mentre s'elabora la tercera i darrera, i en aplica
ció de la Disposició Transitoria única de la Llei 8/1987 
d'Ordenació Territorial de les Illes Balears, acollint-nos 
¡¡ les raons d'urgencia que contempla, pensam presentar 
tot seguit en aquest Parlament els criteris generals a 
que aquest Pla s'ha d'acomodar. Així, sense perdre 
temps, en coclourem I'elaboració perque, després de la 
tramitació i el debat, es converteixi en norma jurídica 
vinculant amb va liclesa de futur. 

Ja en el debat de política general vaig exposar les 
bases i la metodologia que hem concebut per al Pla 
d'Ordenació de l'Oferta Turística i les raons per que 
hi hem xifrat tan tes d'esperances a I'hora de conver
tir-lo en la norma basica que definitivament ordeni la 
utilització turística del nostre litoral d'una manera in
tegrada i coherent. Per tot aixó, no ho repetiré ara , en
cara que no puc deixar d'esmentar alguns deIs princi
pis basics que l'informen i, sobretot, el fet que el tu
risme, com a principal motor de la nostra economia, 
s'ha de prendre expressament en consideració en qual
sevol cl asse de planejament que es dugui a terme, tant 
si aquest planejament és urbanístic, com d'infrastruc
tura, d'equipaments o de serveis. 

Recordaré també que el Pla contempla el proble
ma de despoblació i la desactivació deIs nuclis i de les 
zones interiors i que adoptara mesures per a la revi
talització d'aquestes zones, fomentant aItres formes de 
turisme alternatiu, altres formes de turisme clesesta
cionalitzador, que potencil"n l'ocupació de la població 
rural amb fórmules atractives per a turistes que cer
quen el contacte amb una naturalesa poc alterada o 
amb les manifestacions cultural s del nostre poble: pot 
ser el turisme verd o naturalista, el cultural, el gastro
nómic, el rural i, per que no?, fins i tot, el cinegctic. 

Com a resposta a la pressió urbémitzaclora sobre la 
costa i sobre els paratges amb valors paisatgístics mé.., 
elevats, aixo tot unit a l'escassa superPície de sol públic 
a les nostres IHes -per cert, les darreres de l'Estat , 
també ho varem dir-, el Pla m-gira una política d'in
crement pel patrimoni públic de sol i el Govero in
cloura en els pressuposts anuals partides suficients per 
adquirir-lo, a fi d'aconseguir-ho, malgrat sigui amb con
venis. 

Primer: hem d'aconseguir que, com a mínim, un 
percentatge de les despeses d'inversió es dediquin a 
aquesta finalitat 

i segon: que, en el termini d'un nombre d'anys, no 
massa llarg es dupliqui la superfície de sól públic o, 
alternativament, s'arribi a un p ercentatge determinat. 
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I aquesta previsió sera especialment important per 
a les IIles de Menorca, Eivissa i Formentera, que no 
clisposen de cap espai .ele titularitat pública. 

Estam segurs que la progressiva realització del Pla 
cl'Ordenació de l'Oferta Turística imposara unes con
clusions d'ecologisme, d'un ecologisme oficial, que són 
simplement la conseqüencia del fet que la supervivencia 
tel turisme a les nostres Illes que depen ditectament i 
immcdiatament de la siupervivencia i la qualitat de 
l'espai físico Sera necessari de qualque manera preser
ver-lo i protegir-lo en el seu estat actual. 

Pero aixo crea, i aquí, a aquesta Cambra se n'ha 
parlat en moltes ocasions, oportunitats economiques 
desiguals per a aquells municipis que, per raó del va
lor paisatgístic de l'entorn encara avui no desenvolupat, 
veuran frenada l'expansió urbanística, immobiliaria i 
turística. És necessari que aplicant els principis de so
lidaritat, cerquem compensacions economiques per a 
aquests municipis i alternatives de desenvolupament. El 
sector turístic ha de ser conscient que té l'obligació 
d'aportar els recursos que facin falta per a aquesta 
finalitat. 

I tornant al Pla d'Ordenació, sí que faré un breu 
comentari sobre la metodologia que utilitzara aquest 
Pla, les determinacions del qual seran vinculants per a 
totes les edificacions turístiques i per als plans urba
nístics regulats per la Llei del Sol, en aquells extrems 
que expressament assenyalin i que afectaran el plane
jament general coster: plans generals d'ordenació urba
na o normes subsidiaries i, en algun cas, el planeja
ment parcial. 

Per a una metodologia coherent s'ha cregut con
venient la divisió del territori en zones i subzones. 

Qualsevol zona o subzona haura de disposar d'unes 
dotacions mínimes de platges, infrastructura, equipa
ment, serveis i sol públic, tot aixo d'acord amb uns es
tandards que seran considerats vinculants. 

Obtengudes aquestes dotacions mínimes, s'haura de 
tendir en un termini fixat per la Conselleria de Turisme 
a uns standards encara més elevats que, en principi, 
només es consideran aconsellables. 1, a efectes cl'esta
blir aquests esUmdards de qualitat a aplicar a les dis
tintes zones i subzones, aquestes es dividiran en qua
tre nivells en funció de la població turística que tenen. 

Són importants les dotacions de platges, perque, 
com que constitueixen el recurs basic de la nostra ofer
ta, l'índex d'ocupació de cada platja marcara un cert lí
mit al creixement de l'oferta turística. El criteri d'ocupa
ció s'establira utilitzant una superfície mínima també ho 
varem exposar al passat debat de platja per usuari, de 
manera que en aquelles zones on les platges hagin arri
bat a un grau d'utilització intensiu, per poder ampliar
ne l'oferta, aquestes ofertes noves hauran de comptar 
amb instaHacions supletories que puguin detreure usua
ris de les platges i s'hi establiran, així mateix, serveis 
perque l'usuari en funció de la capacitat que tenguin, 
els pugui utilitzar. 

Les dotacions d'infrastructura es concretaran en 
cinc mínims: aigua potable, c1avegueram, enIlumenat 
públic, accessos rodats i peatonals i voravies. 

Aquests mínims, encara que d'obligat compliment 
per la Llei del Sol que els considera ja, de per si indis
pensables, no sempre es compleixen en la realitat, de 
manera que la verificació que es compleixen estricta
ment sera imperatiu per a qualsevol creixement de 
l'oferta. 

El criteri per a determinar els equipaments mínims 
de cada nivell sera donat en funció de la població resi
dent com de la no resident, l'establiment de la qual és 
necessari, ja que no es contempla en l'actual Llei del 
Sol la urbanització turística com a tal. 

Els equipaments que són necessaris i obligatoris 
són: 

* Docent 
* Sanitari 
" Assistencial 
* Esportiu 
* Comercial 
* Cultural-recrea ti u 
I l'equipament esportiu i d'especial interes desglos

sar-Io tant en aqueIl que sigui turístic privat com en 
aquell que sigui de mer ús público 

I cree que també sera important que es marqui 
una pauta sobre ports esportius i sobre la possibilitat 
de construcció de camps de golf. 

Cada zona i cada subzona ha de comptar amb uns 
serveis mínims de: 

* RecoIlida de residus solids 
* Contra incendis 
* Informació turística 
* Correus i telegrafs 
* Policia i vigilancia 
* Transports públics 
* Senyalització informativa 
Per acabar aquesta visió resumida ele com s'articu

la el pla d'ordenació de l'oferta turística, seran cri
teris preferencial s a ten ir en compte en el futur creixe
ment de l'oferta turística afavorir el nivell de qualitat, 
donant facilitats per a la instaHació de nous establi
ments de categories superiors, així com la possible re
conversió deIs de categoria inferior. 

Tots els esfon;:os del pla van encaminats a aconse
guir que es dissenyi per a cada zona i d'una manera 
integrada <da zona turística ideal», la reconversió ele la 
qual uneixi la consecució de la infrastructura i l'entorn 
optims tant com sigui possible. En cas necessari, quan 
aquesta infrastructura i l'entorn no siguin cuidats al 
maxim i com es mereixen s'aplicara amb tot rigor la 
declaració de «zones d'infrastructura insuficient o d'in
frastructura millorable», i no s'hi permetra el creixe
ment de l'oferta mentre no es construeixin, s'equipin 
o s'adaptin suficientment tots els requisits qualificats 
com a obligatoris o aconsellables. Aquestes declaracions, 
que tendran, perque és necessari que sigui així carac
ter temporal, entenem que són el límit logic per pre
servar les nostres zones verdes, aigiies i platges i sobre
tot per oferir un entorn agradable, adequat a una mi
llor qualitat de vida per a visitants i visitats. 

Coneixedors que el nostre producte turístic és tan 
valorat, tant en funció de les condicions propies com 
de la infrastructura i de l'entorn que li donen suport, 
pre primera vegada hem arbitrat en els Pressuposts 
Generals de la Comunitat Autónoma una qualitat subs
tancial que esperam que mereixera, quan sigui hora! 
l'aprovació d'aquest Parlament, per poder subvenir a 
millores infrastructurals d'entorn i equipament en mu; 
nicipis i zones turístiques que específicament ho re que,: 
reixin. 

La mateixa realització d'un estudi previ al Pla d'o.r.7 
denació ja ens assenyala deficiencies puntuals que no_ 
admeten cap espera i que, per aixo, hauran de ser sul?
vencionades directament pel Govem Balear, sobret~, : 
en materia d'equipaments, equipament que compleroen- ~. 
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tara1I i milloraran. les importants inversions que hem 
d dicat en el nostre p rimer mandat i que pensam con
~ar derucant, fins a acon~eguir que les ~ostres Ill~s 
teoguin la Ínfrastruct:ura. d aco~d. amb la nnportEmcJa 
ue ten en coro a destmacI6 tunstlca. 

q pero és que si a l comem;ament de la nOSlla Íoter-
enció deiem qu el turisme és la principal font d rÍ
~uesa deiem qtleel Lurisme és motor de la l10stra eo
(lamia, hem de procurar que ho conrinul essent i li he1l1 
de donar totes les fa ililat perque e consolid i i s 'e n
fortesqui ordenadament. Per a manlenir i m illorar le 
nOS tres infrastructures turfstiques fins a losar-les a l 
O1Dleix niveJl de 1 s deIs paisos d'on provenen quasi 
tots e l luri tes que ens visiten, a les quals estan acos
tumalS, s'hauran d'arbill'ar també a ltre mesure fi
nanceres. 

1 és que són els mateixos turistes els quí desgasten 
les infrastructures de les nos tres zones i de les nostres 
iIles, i de qualque mane ra, són ells qui haurien d'apor
tal' la se\'a contribució per a mantenir-les i millorar-les. 
Gran repte, exposat en la ínterveneió que varem tenir 
en el Conscll de les Regions d'Europa fa tan soIs uns 
dies, al que avui és l'Assemblea de les Regions el'Euro
pa cara a la influ,?::ncia de l'Acta Única cap al 1992. 

Per aixo s'estudiara la implantació d'algun tipus 
de mesura que d'una manera quasi imperceptible, rae: 
possible aconseguir els objectius esmentats abans. 

1 una altra vegada serien aquestes les possibilitats 
que ens permetien adequar les infrastructures a les nc
cessi!nts que de cada vegada se'ns fan més percep
tibles. 

Per,) -jo no voldria acabar aquest repas sobre la nos-
1ra decidida política d'actuació en materia d'ordenació 
de I'oferta turística i en materia del nostre espai territo
rial sense esmentar un tema puntual, l'únic que en 
aguest concepte fuig ele la nostra competencia exc1usi
\'a, perque és un residu de legislacions passades que, 
amb rang de Llei, continuen mantenint-se, encara que 
se'n reconeix la inoportunitat. Em referesc logicament 
a!s Centres d'lnleres Turístic Nacional que hi ha a les 
!lostres Illes, Quant a aixó, hem actuat de l'única ma
nera possible, decretant la revisió dels Plans de Promo
ció Turís tica i d'Ordenació UJ-bana del Centres el'lnte
res Turís tic Nacional de Balears. És en fase avan~ada la 
revisió dels Plans de Promoció Turística ele Cales de 
Mallorca a l\1LInacor i de Son Pare i Cala Tirant en Es 
Mercadal; s'ordenara immediatament l'inici de l'expe
dicnt conesponent a «Las Gaviotas» de Muro i Platges 
de ForneJls, amb la qual cosa, si tenim en compte que 
"Bahía Nova» és afectada per una Proposició de Llei 
en aques t Parlament i Cala En Turqueta, per una sen
ti~ncia d el Suprem, tendrem sota revisió i control 10ts 
els Centres d'lnter,~s Turístic de les IlIes, i aixó vol dir 
que podrem assenyalar-ne els límits de creixement i 
els equipaments basics que s'han de crear o millol'ar 
pcr a cada un, fins a convertir-los, tant com sigui possi
bJe, en zones turístiques model, trencant així la rígida 
normativa de les epoques en que s'bavien concebut, 

I vu11 acabar aquesta primera part de l'exposició 
dedicada a l'Ordenació Turística, fent menció a la Llei 
ele Camps de Golf, que fa tan sois uns clíes va ser 
aelmcsa a tramit Cn aques t Parlament, de la qual cosa 
n'hi ha molts que ens en congratulam, amb la certesa 
que aquest primer text que el Govel'n ha remes a la seva 
consideració, sera millorat amb les aportacions que 
provenguin deIs treballs en Comissió deis diferents par
tits. Si més no, tendrem ocasió de continuar tractant 

el tema, fins veure si hi ha possibilitats d'un acord sa
tisfactori per a tots o almanco per a quasi tots. No 
basta propugnar un creixement eminentment qualita
tiu, i aixo és impOl'tant, no basta si entre tots no som 
eapa{,:os de crear noves ofertes que, per la bondat que 
tenguin, siguin capaces d'atreure nous segments de mer
cat, més enlla d'aquelles de sol, platja i preus compe
titius. 

Sabem que Balears és una zona líder en turisme 
no tan soIs pel nombre de visitants que rep, sinó tam
bé per la planta hotelera i extrahotelera que els acull, 
pel conjunt de serveis complementaris que cada vega
da més ofereix i per la quantitat de professionals que 
en el sector turístic configuren aquesta aetivitat. 

Crear les condicions que assegurin la conservació 
i millora c\'agues t patrimoni, tan important, que aug
mentin la qualitat í la rendibilitat deIs serveis que s'o
fereixen i que en motivin també la ínnovaeió i con tí
nua posada al cIia sera I'objcctiu final de la nostra po
lítica turística en materia d'cmpreses i activitats turís
tiques. 

De manera que, reiterant la nostra creem;a en els 
principis basics d'aquesta economia de merca t i lliure 
empresa, el Govern de la Comunitat assumira ele ma
nera decidida la nova legislació en materia d'empreses 
i activitats turístiques, adaptant les normes generals 
precedents a la realitat concreta que té avui el turis
me b~llear . Per a ix,J. r espcctant el necessari grau de 
coordina ció amb l'Administració Central i les aItres 
Comunitats Autonomes, s'adaptaran per a les empre
ses i activitats turístiques tots els aspe-ctes que hagin 
ele ser més ajustats a la configuració del nostre model 
turÍstic del futur. 

I quan parlam d'cmpreses i activitats turístiques 
sempre tenim la tendencia a pensar tan soIs en les 
d'allotjament, hotels i apartaments, sense tenir en 
compte que a les Balears hi ha, a 'Inés, 9 Ciutats de 
Vacances, 4 Campings i, fora del context d'allotjament, 
un nombre singular d'empreses com, per exemple, 207 
seus centrals d'agencies de viatges, amb quasi 500 ofi
cines sucursals; 2.785 restaurants; 1.941 cafeteries; més 
de 9_000 bars i quasi 300 sales de fes tes i discoteques. 
Tot aixo, sota la competencia i el control del Govern 
Balear a través de la Conselleria ele Turisme no tan 
soIs en els aspectes d'obertura i legalització, classifiea
ció i comunicació de preus, sinó també per a tot alló 
que fa a vigilancia, prestació deIs serveis, es mena ele res
ponsabilitats, atenció de reclamacions, així com detall s 
de trajec toria professional, historial, titularitat i tras
passos. 

Cree que hem de dedicar un mÍnim d'atenció, ara 
i aquí, a la nova regula ció el'aquestes empreses i als 
criteris que n'han inspirat l'elaboració en nOl-mes que 
proximament se¡"an publicades i entraran en vigor. Ens 
referim a: 

La nova l'eglamentació hotelera de les Illes Balears 
i la nova ordenació d'apartaments, xalets, vil'les i viven
des turístiques vacacionals. 

S'establiran especials condicionaments estructurals 
que contemplin la nova oferta turística qualitativa que 
velem veure a les Illes i que presentin la suficient fle
xibilitat perque es consolidin les que ja hi ha que en 
vulguin modernitzar les instaHacions, tant com sigui 
possible, i sempre c\ins els terminis concertats, 

Som conscients que, si no hi ha una l'enovació deIs 
equipaments d'hotels, apartaments i restaurants abans 
de la proxima decada, ens podríem trobar amb una 

" 
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planta tunstica netament obsoleta, i que per a estimu
lar, per tant, logicament i com a conseqüencia la mo
dernització i reconversió i especialment i solament per 
aquest cas darrer de reconversió, s'establiran els dis
positius legals que regulin la tramitació del credit tu
rístic subvencionat. 

L'entrada en vigor de la nova reglamentació de les 
Ag~ncies de Viatges té un caracter molt especial, pel 
caracter supraregional que tenen totes les activitats de 
mediació, per aquest caracter especial, aquesta regla
mentació ha estat consensuada entre totes les Comu
nilats Autonomes i marcara una política més restric
tiva i més rigorosa per evitar intnlsismes a l'ambit. 
d'acció de les Agencies, úniques autoritzades per a l'e: 
laboració de serveis combinats. No hem de creure, pero, 
que aquestes noves reglamentacions són bones d'im
plantar. En el cas de les agencies que comentam ara, 
el capital mÍnim desemborsat haura de ser, per a les 
existents ara i per a les de nova creació, de 30 milions 
de pessetes, si són majoristes-minoristes, i de 20 i 10 
mílions, segons que siguín simplement majoristes o mi
noristes . Per una altra banda, la fianr;a que han de co
brir solidariament per a garantir les prestacions als 
seus cIients en pura accepció de protecció al consumi
dor turístic que és el seu dient, deu arribar, a Balears, 
a una quantitat de 400 milions de pessetes. 

En la seva activitat, les agencies hauran de poten
ciar, perque així és necessari per al nostre turisme les 
excursions per l'interior de les IHes i per aixo s'hau
ran de cercar i divulgar circults nous, que complemen
tin els tradicionals, que estan massa freqüentats per 
molts de visitants que ja han repetit les estades i que 
voldrien coneixer noves rutes que obrin perspectives 
inedites al coneixement de la nostra historia, de les 
nostres costums i de la nostra gastronomia i de tants 
altres conceptes. 

També s'aprovara una nova reglamentació de res
taurants, cafeteries i bars, que primin la: tendencia a 
millorar també en aquest cas, i per que no? la quali
tat d'aquest tipus d'establiments, necessitat que s'ha 
detectat en aquests darrers anys com a fruit immedrat 
de les mostres de cuina regional i de les Jornades de 
Qualitat de Restauració, sense oblidar I'objectiu prio
ritarí d'intentar recuperar velles receptes de la nostra 
cuina regional més genUIna, perque, juntament amb els 
nos tres productes vinícoles, siguin més sovint ofertats 
a tots aquests establiments. 

Es en aquest nivell de les empreses turístiques de 
les Illes des d'on propiciarem, tal i com vaig exposar 
en el debat anterior, l'aprofitament de tota una planta 
productiva, ben nostra perque aquestes empreses de
mandin al sector primari i secundari productes de les 
Illes que, fins a hores d'ara, amb freqüencia s'han 
d'importar de l'exterior. Fomentarem els contactes en
tre Cooperatives de consum, associacions de productors 
i els sectors agncoles i industrials, de manera que si
guem més capa~os de produir nosaltres mateixos, no 
la majoria, sinó, mantenguem la utopia, la totalitat de 
productes que demanda el consum turístic, i donarem 
suport a tota iniciativa que es plantegi en aquest sen
tit. 

No entraré avui en el tema del pacte intersecto
rial, perque ja se n'ha parlat ben prou, perque ja en 
parlarem ben prou a l'altre debat i perque em tem 
que molts no hi creuen. 

Sera a l'ambit de les empreses on s'intensificara al 
maxim I'acció inspectora destinada a comprovar exhaus-

tivament els casos d'intrusisme i de clandestinitat que, 
encara que han estat corregits en part, continuen des. 
graciadament distorsionant la realitat de la nostra ofer· 
ta, sobretot, en el tema deIs apartaments. 

En ceherencia amb aquest punt presentarem a 
aquest Parlament tan aviat com sigui possible el Pro
jecte de Llei de la Funció Inspectora í Sancionadora 
ele la Comunitat Autónoma en materia de Turisme, que , 
unint criteris de tipificació de faltes molt greus, greus 
o lleus, n'estableixi per a cada cas les sancions propor· 
cionades amb la importancia, tenint en compte la in. 
cidencia que pot tenir sobre les Illes i la reiteració de 
les persones o empreses que hi incorrin. 

Tots els establiments hotelers i d'allotjaments tu· 
rístics hauran de complir abans de dia primer d'abriJ 
de 1988, les normes imposades en materia de prevenció 
d'incendis i en compliment de la nostra darrera regla· 
mentació que equipara aquestes mesures a les dictades 
per la Comunitat Europea, sempre cercant tol allo que 
pugui donar una millora a la seguretat deIs nostres es· 
tabliments. 

l, finalment, en un marc distint, pero dins el ni
vel! mateix d'empreses, conjuntament amb Ordenació 
del Territori, es definiran les normatives sobre quioses, 
«xiringuitos» i serveis de platges. 

Parlem ara d'un tema que consideram d'importan
cia vital, que també ha estat repetit des d'aquesta tri
buna, pero que per molt que ho sigui, mai no ho sera 
a bastament i és el de la formació turística empresa· 
rial i professional. Perque si volem donar qualitat, una 
ele les bases més importants és la de la formació pro· 
fessional. 

Si la dau del nostre futur turístic ha de passar 
per aquesta qualitat i innovació del nostre producte, 
ent~s com a un conjunt de béns i de serveis, la preso 
tació d'aquesJs vendra marcada per la professionalita t 
de les persones que, treballant en el sector, li donen 
contengut i acció. 

1 parlant d'aixo hem de parlar de l'Escola Interna
cional d'Hostaleria de Balears que esta dissenyada. D'a· 
quesla Escola Internacional d'Hostaleria programada en 
el «campus» universitari en projecte redactat i en con
dicions de sollicitar la Jlicencia. Una Escola que apor
tara Uxniques avan r;ades, una Escola amb homologació 
internacional, en línia amb les Escoles més importants 
del rr,ón, i que es convertira en una institució que ir· 
radiara prestigi per al turisme de les nos tres Illes. 

Arnés d'aixo, ensenyances tecniques d'empreses j 

activitats turístiques, amb un títol equiparat a Diplo· 
mat Universitarí de Grau Mitja, aixo es podría aconse
guir, tenim fundades esperances a través de Escola Ofi· 
cial de Turisme que s'ha d'aconseguir abans d'acabar 
aquest any les ensenyances ja han comenr;at en coHa
boració amb la Universitat de les Illes, encara que si
gui a nivelI d'escola privada, mentre esperam el Decret 
d'aprovació de l'Escola Oficial. 

Pero la nostra universitat encara s'ha d'acostar al 
camp del Turisme i el turisme a la Universitat. S'ha 
demanat al Consell Superior d'Universitats una nova 
titulació superior que s'impartiria a la nostra Universi
tat, com a complement deIs actuals estudis de tecnics 
d'empreses i activitats tunstiques -ara, amb rang de 
Diplomat-, i que llavors tendria la categoria de Llicen
ciatura. 

Es faran cursos específics per a postgraduats que 
especialitzant-los en disciplines turístiques monografi
ques, com el segon cicle de Ciencies Empresarials, que 
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s'especialitzara en turisme, la planificació turística i el 
dret administratiu turístico 

Pero en la formació dels nostres professionals del 
turisme no es poden deixar de banda ni la investiga
ció ni les tecnologies. 

Per aixo, conscients que la publicitat, oferta i co
mercialització del conjunt de béns que componen el 
nos tre producte turístic, són realitzats majoritariament 
pels tours operadors i quasi sempre molt més enlla de 
les nostres fronteres, ens plantejam una política d'in
vestigació i d'aplicació de noves tecnologies per a la 
problematica turística, a fi de disposar d'un conei~e
ment rigorós, en cada moment i en cada mercat emIS
sor, de com són comercialitzades les nostres destina
cions i evitar possibles desviacions que puguin incidir 
tant en aixo tan important que és la imatge com en 
la venda del nostre producte turístico 

Temes puntual s com les osciHacions de preus del 
combustible que afecten el transport; les noves regla
mcntacions de «cel obert » i les tarifes aeries desregu
lades ; la situació economica en els palsos emissors i 
els moviments comparatius deIs nos tres índexs de costs 
i d'inflacció, els desequilibris monetaris, són variables 
que s'han de detectar i investigar contínuament. 

Pero també hem ele comptar amb els nous factors 
tecnol6gics, de manera que haurem de potenciar la nos
tra presencia en els vídeo-textos. 

Per a la tasca d'investigació, vigilancia i estudi, així 
com per contactar necessariament amb els intermedia
ris turístics, es creara, ha anunciarem ja també l'Insti
tut Balear de Turisme, dependent de.la Conselleria, el 
qual, degudament estructurat i economicament dotat, 
dura a terme tota aquesta labor que hem esmentat 
abans i que és important per a la nostra activitat. 

També anira a carrec seu, sota la direcció i en 
coordinació amb l'Institut Balear d'Estadística, la re a
lització d'estadístiques cada vega da més depurades de 
les arribades i pernoctacions per nac ionali tats i les en
questes de grau de satisfacció, així com l'estudi de les 
motivacions que després han d'orientar la publicitat i 
el ma terial promocional que facem. 

L'Institut assumira la confecció de l'inventari ex
haustiu de tots els nostres recursos i els estudis com
paratius amb les destinacions turístiques de la compe
tencia. Organitzara conferencies i seminaris sobre te
mes concrets d'investigació turís tica i atorgara final
ment premis als trebaIls que convoqui a nivell interna
cional. 

Balears 'té molt a dir en la futura estructuració de 
la política turística de la Comunitat Economica Euro
pea i. encara que, avui per avui, ostentam el més alt 
protagon isme que una regió pot tenir a nivelJ eurapen, 
i ha quedat demostrat la setmana passada com és el 
de ser a més de ser la seu de la Delegació Permanent 
per al Turisme del Consell de les Regions d'Europa i 
de la delega ció Executiva de Turisme de la Conferen
cia de les Regions Perifhiques, el fet de ser una vega da 
i una altra assessors deIs Consells d'Europa i encarre
gats ele tota una serie de tasques coordinadores a ni
vel! europeu en materia turística, la nostra Comunitat 
ha de cercar esser present d'altra manera en els circults 
comunitaris en materia de turisme i perque sigui per
fectam ent escoltada i tenguda en compte, en cada de
cisió que es prengui així com perque també pugui ac
cedir de pIe dret a tots els fons estructural s comuni
tari s, que poden ser font important de finan¡;ament de 
les nostres infrastructures i deIs nostres projcctes. 

1 no puc acabar aquesta analisi de la nostra situa
ClO sense fer una menció especial a la promoció del 
turisme. Si el nostre gran esfor<; se concentra a millo
rar i innovar, tant com sigui possible, el producte tu
rístic de les nos tres Illes com a distinació, simultania
ment hem de fer arribar aquesta nova imatge als pai:
sos emissors i ho hem de fer mitjam;ant una política 
adequada de promoció. 

Aquesta política promocional sera la de juntar i 
coordinar les accions de tots els estaments implicats 
com a únic sistema per no dispersar esfon;os i rendibi
litzar els recursos públics i sobretot de fer-los més útils, 
perque aquests recursos públics són sempre escassos. 

1 per afer tot aixo, i perque executi, dirigeixi i 
orienti la política promocional de les nostres Illes a 
la Península i a l'estranger pensam crear -n'estam ela
borant ja els Estatuts- l'Institut Balear de Promoció 
de Turisme, que, sera un ens públic estructurat amb 
fórmules de cIret privat, que haura de dur a terme a 
les nostres Illes, unint esfon;:os amb els Consells 111-
sulars, Foments, municipis i altres entitats que hi es
tiguin interessades, tots els temes promocionals. 

A través d'aquest Institut es potenciara la promo
ció del turisme nacional a les Illes, que, pcr sort, ha 
invertit la tendencia i ha registrat un incremen t con
siderable en aquests darrers anys. Per aixo, continua
rem actuant solidariament COlTí ho hem fet en els dar
rers anys amb els tours operadors i amb les Agencies 
de Viatges, a fi d'aconsegúir tarifes més assequibles i 
millors comunicacions interin sulars i amb la Penínsu
la , i estructurarem nous mitjans de promoció, junta
ment amb les motivacions distintes i més completes que 
no aquelles de "Sol i Platja», que puguin resultar més 
suggerents i competitives per als nostres compatriotes. 

S'estructuraran prioritariament mesures de promo
ció desestacionalitzadora que, d'entrada, incideixin a 
allargar i a consolidar de les pre i post-temporades, 
objectiu viable a 'curt termini, concentrant-les en pIe 
hivem a l'interior, a base de programes d'animació i 
ambientació zonal, permanentment en aquests mesos 
d'Hivern i, a l'exterior, basant-Ies en aquells segments 
de turisme de la tercera edat, cultural, esportiu, de golf, 
de ncgocis o congressos. 

1, parlant de promoció, hem de parlar de congres
sos, perque en constitueixen per ells mateixos un capí
tol important en les diverses vessants de convencions, 
semÍliaris, viatges d'incentius d'empreses, etc. 

Pen;;ant en totes aquestes possibilitats i perque es 
pugui dur a terme qualsevol tipus de manifestació, 
creim que és necessari promocionar des del Govern, i 
a aixo convidam i animam a qualsevol altra institució 
fins i tot a fer una coHaboració entre totes les en ti
tats públiques i privades, la creació del Palau de Con
gressos i Convencions que la nostra Comunitat deman
da inexcusablement, sense oblidar en cap moment i 
també un Palau Ferial. Aquest tipus ele turisme d'alt 
poder adquisitiu i certament desestacionalitzador ne
cessita que les nostres IIles tenguin una plataforma re
ceptiva eficient, on capiga també la realització de grans 
manifestacions cultural s i artístiques i altt-es que, per 
elles mateixcs, constitueixen la columna vertebral del 
fluix turístic a moltes capitals europees, que no tenen, 
ni prop fer-s'hi, el poder de convocatoria ni les facili
tat5 de comunicació que ofereix la noslra. 

I si el Palau de Congressos representa una nova 
oferta que obriria perspectives formidables a grans seg
m ents de la demanda, no podem oblidar tampoc - i hi 
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posarem tot el nostre esfor¡;, comptant amb la coHa
boració de totes les entitats i organismes de les IIles
que, a la no tfa ja variada i competit iva oferta om· 
plem n!itria, s'hi hauria d'afegir la cmstrucció, p r 
pan no tra, p r pan de les JIl - ,d'un parc e1'alra ions 
de presligi i dimensió inl 'rnaciona ls, qu , p r moll que 
digu in, té una cabu la perfecta a les nos tres lll es, amb 
un f1uix el lLIrisme uficíenl pcrq ue sigui coheren1menl 
rcndible, i que reconduiria ¡'excedent empresarial a al
tres inversions molt distintes de les d'aIlotjaments. 

També en materia de promoció, preveim un pacte 
global entre els dit'eren stamenl públics j privats 
perque, amb l'aportació·. i coHaboració de LOts, i els ca
mins ja estan iniciats s igl.lcm capa<,;;os de realHzar a 
Balears actes culturaJs, esportius i socials, su epl ibles 
de ten ir un resso internacional, i que, a més, es vagin 
repetint i creant una imatge, raó per la qual serien pro
mocionalment rendibles per a totes elles i per a cada 
una de les zones turístiques que així hÓ facin. 

Aque. t pacte global de promoció té una importan
cia especial per aquests motius: en els pa'¡ os on els 
tours operaclors no tencn una implanlació prepolent no 
recorren ma sivament rus mitjans de comunicacíóso
cial per publicitar els productes i les destinacions que 
comercialitzen. Aixo fa que encara puguem, com a Con
selleria de Turisme i en funció deIs nos tres limitats re
cursos, influir a través d'aquests mitjans en una mi
llora de la imatge i a fer que un consumidor final, més 
qualitatiu, escullí le no tres llIes per passar-hi les v~- . 
cances, a pesar de tol i amb aixo a lravés de les nos
tres campanye convencionals de promoció dirigides a 
aquest consumidor o aJs iJ1termecüaris, sí podríem fer 
que arribassin aquestes influencies noslres. 

Pcrque el cerl és qu en eJs pa:isos on e l tours 
operadors tenen bona ir.nplanlació, dediquen e levadís
sim s lImcs a la pub líciu:11 deIs scu produclés, la ma
joria de vegades desgraciadament dedicades a ofertes 
especials amb preus molt massa competitius, de ma
nera que la nostra eventual promoció qualitativa que
da delui'da i practicament sense efecte, perque els nos
tres pressuposts en materia de publicitat són de vega
eles, quasi sempre, inferiors als d'un sol Tour Opera
dor en aquests paIsos . 

És precisament en aquests pai'sos on la realització 
<:nual el'actes cuJturals, esportius i socials de gran resso 
internacional i de celebra ció perioelica a les nos tres Illes 
podria aconseguir una rendibilitat promocional, molt 
major ates que és basicament en aquests on, a través 
de la nostra presencia a fires, premsa quotidiana i al
tres mitjans, procurarem donar a coneixer aquests ac
tes de prestigí, de manera que complementin la imat
ge de destinació turística simplement competitiva del 
preu, simplement competitiva i susceptible d'interessar 
segments de mercat més qualitatius. 

I fins aquí hem exposat el nostre programa i les 
nostres línies d'actuació. Hem parlat d'allo que volem 
que sigui el nostre turisme. Jo diria que, resumint, ba
sicament hem parlat de: 

L'Ordenació integrada del turisme en el seu ambit 
territorial, que hem parlat d'infrastructura i d'entorn 
turístic, que hem parlat de la necessaria regulació de 
les empreses i activitats turístiques, que hem parlat de 
la formació professional, de la investigació del turisme 
i l'aplicació de les noves tecnologies, que hem parlat de 
promoció. 

Que aplicarem tots aquests principis, en base a una 
rigorosa i decidida voluntat d'actuació i eficacia, no en 

tenguin cap dubte. Ho hem fet sempre i ho estam fent 
ja eles de la presa de possessió d'aquest Govern. Estam 
conven<;uts que actuam d'acord amb el sentiment més 
generali tzat elels habitants d'aquestes IlIes. El debat i 
les proposicions deIs grups polítics seran, tanmateix 
aclaridores. ' 

Mol tes gracies a tots. 
Gracies, senyor President. 

EL SR_ PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. President. 
Arribats a aquest punt i feta l'exposició del Sr. 

President de la Comunitat, se suspcn aquesta sessió 
continuara dema a les 17 hores de l'horabaixa. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats, bones tardes. Recomen<;a la 

Sessió. Iniciant el torn de Portaveus de Grups Parla
mentaris, té la paraula, pel Grup Parlamentari PSM
Entesa de l'Esquerra de Menorca el seu Portaveu, Sr. 
J oan López i Casasnovas. 

EL SR. LúPEZ I CASASNOVAS: 
Sres. i Srs. Diputats, hi ha veritats de logica, com 

que dos idos són quatre o que una cosa és igual a 
ella mateixa. Que són veritats perque s'accepten els sis
temes de referencia, i hi ha verita.ts, de fet, que surten 
de constatar la seva reaJitat. Així, per exemple, que el 
mallorquí és catala, lingüísticament parlant, que la 
terra gira en tom del sol o que a les Illes Balears i 
Pitiüses, el turisme és el sector que més engreixa el 
producte interior brut, tothom sap que un 65 % en 
depen. 

Sr. President, nosaltres vam sentir amb atenció el 
discurs que voste va fer ahir capvespre i li hem de dir 
que, en la se\'a exposició, hi ha uns, obviament en qUI~ 
coincidim, en que hi ha una iguaItat de programa, si 
ens remetem als programes per constatar aquestes coin
cidencies. Peró, continuant amb el tema de les veritats, 
a diferencia deIs exemples anteriors, que el turisme si
gui el principal impulsor de l'economia de les Illes, no 
sempre ha estat aixÍ. I probablement no sempre sera 
així, si amb aquest sempre volem significar un espai 
ele temps prou llarg com per acceptar canvis substan
cials que modifiquen, tard o prest, fatalment les estruc
tures humanes. És més, el pes específic del sector ser
veis era i és molt major a Eivissa i a Mallorca que no 
a Menorca, on, tanmateix d'aquella proverbial via me
norquina al creixement deIs anys 70, basada en un de
sitjable equilibri intersectorial, no en queden ja, sinó 
els escorrentims. La logka implacable de la planifica
ció macro-economica, la logica capitalista, vull dir, sen
zillament, pensada a despatxos de Madrid o de Brus
sel'les, no s'atura a distingir una illa d'una altra, i, mal
grat totes les recomanacions del Consell Economic i 
Social de la Comunitat Económica Europea, veuen les 
Illes en el seu conjunt com aterres d'oci i d'esbargi
ment d'Europa. A¡;o sí, sempre que l'oferta es manten
gui i els tours operadors vulguin, fixar-ne els preus, ge
neralment, sempre a la baixa. 

J a ho va dir bé el Senador per Menorca quan par
lavem de si ens convenien els ports esportius i els 
camps de golf, la Secretaria General de Turisme, po
tenciadl aquests equipaments coro a base d'una oferta 
nova que aspiri a un turisme de qualitat, é a dir, d'una 
capacitat de des pesa més elevada. Pe, cert, que així ho 
ve fent i, com és sabut, en el període gener-octubre del 
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1987, ha concedit credits turístics per valor de quasi 
17.000 milions de pessetes, i les Illes Balears han es
tat la Comunitat Autonoma més afavorida, entre come
tes, per aquests premis amb 1.835'6 milions, amb els 
quals sembla que s'han finan<;at coses com camps de 
golf, un port, un s escars, etc. 

En el fons, hi ha el fet que l'Estat Espanyol ocupa 
una segona posició mundial en ingressos per fluxos tu
rístic~, 11.945 milions, segons l'OCDE, per davant d'Ita
lia, no són saliva enterra, i aixo té una lectura des del 
Govern Central, i és que el turisme és el factor més 
important de reequilibrament de la balan¡;a de paga
mcnts, i les Il!es Balears en són les capdavanteres. Pero 
hem de ser bons a les dures i a les madures, par1em 
cIar i sense ambages de l'impost turístico Aquest espec
tre que, d'una manera imperceptible, sembla que s'ha
via d'anar coUocant perque en tinguem la cura, peró 
no es vegin els defectes, com deia aquel! senyor autor 
elel Decret de Nova Planta. Aques t impost turístic sem
bla que s'admcl com a ncce sn ri, pero que no vol impo
sar-se per iniciativa propia d 'aquest Govern. No és just 
ni equitatiu que, pO 'cm per ca • una població de 20.000 
habitants hagi de costejar uns serveis públics per a una 
població flotant de 40.000 persones de mitjana, durant 
12 mesos o, més encara a 100.000 persones en plena tem
porada estiuenca. Els municipis tul'Ístics necessiten mi
llorar la seva oferta turística mitjanr:;:ant una serie 
el'obres d'infrastructura per afer-les més agradables i 
potenciar més la qualitat com la quantitat de serveis 
deIs vLsitants. EIs municipi s turístics , els resielents habi
tuáIs, pateixen, impotents, moHes vegades, I'encarim en t 
brutal del cost de la vida, sobretot quan ve I'estiu i el 
preu del peix a la plar:;:a, al mercat, per exemple, es dis
para sense aturall, i no és ja la llagosta o els molls i 
raons, sinó el rap, el llne;: i d'altres peixos de més abast 
assequibles per temps a economies més modestes. 

En els municipis turÍst ics hi sól haver, de vegades, 
mancances d'aigua potable, les prospeccions Són cares, 
als municipis turístics de les nos tres rHes els Ajunta
ments hauran de fer front, tard o prest, amb els diners 
de tots, els costos de manteniment de zones urbanitza
eles a la greu manera, urbanitzacions produldes, sovint, 
sense llicencies o amb inErastructures deficients, i le
galitzades a posteriori, moltes vegades, que la Comis
sió Provincial d'Urbanisme ha admes o ha aprovat, pre
via esmena de deficiencies. Record perfectament en 
aquesta Cambra que el que aleshores era Portaveu del 
Grup Regionalista í ara és President d'aquest Parla
ment, el Sr. Albertí, deía que la lleí ha anat per dan'era 
els fets, i elesprés deis fets i d e la seva legalitzacíó ha 
víngut el Govcrn a subvencionar amb diners públícs les 
depuradores, els clavegueram o vials que la iniciatIva 
privada va deixar de co.brir en el seu día, aixo ho dic 
jo, no ho diu el President. 

Disposicions legals, ido, de recepció d'urbanitza
cíons mig-acabades per part deIs Ajuntaments, proble
ffies greus de saturació de carrcteres, en els municipis 
turístics hi ha també unes crisis de valors de qua litat 
humana i de formes ele vida, de cost molt mal el'ava
luar, pero de conseqü,encies greus a la Harga. AIs muni
cipis turístics de les nostres iHes hi ha hagut desvia
cions de capital, ho sabem tots, prodults a fabriques o 
indústrics del sector secun elari qu e ja han tancat pc,- la 
temptació d'anar cap al negoci facil, desinelustrialitza
cions que afecten amb gravetat robles i contrades com 
Inca, Manacor, Ciutadella i aItres que s'acompanya amb 
una forta caiguela malauradament del sector agrario De 

totes aquestes coses, ja en vam parlar aquí, en anteriors 
debats. Pero conve recordar-los, per tenir ben contex
tualitzada la problematica que avui ens ocupa. Tant de 
bo, ido, que alguna Secretaria General d'Indústria ha
gués també invertit quasi 2.000 milions per a la re
conversió industrial o la reindustrialització de les nos
tres illes. Tant de bo que els treballadors del sector pri
mari o secundari gaudissin de les cobertures d'atur 
es tacional que l'Estat preveu per als treballadors d'hos
taleria, em diran, tal vega da, que aixo són figues d'un 
altre paner, nosaltres creim que no, que en parlar de 
política general sobre turisme, no podem treure ele llo
riguera, no podem treure de marc, de context, aquest 
sector ni oblidar, com va fer el Sr. President ahir cap
vespre, amb l'oblit pot ser hem de Cl-eure que intencio
nat, el marc economic global, encara que tornés afer 
referencia al famós pacte intersectorial. 

Tal vegada haurem de donar raó als nominalistes, 
e ls í'iUlSO[S medievals, i atorgar existencia real a l'anome
nat pacte intcrsectorial a forc;a ele repetir-ne el nom, 
és aIlo de veure si tendra més entitat ontologica la rosa 
o el nOm ele la rosa. EIs senyors socialistes ara en 
deuen tenir coneixement e n portes del seu Congrés. Pero 
cleixem el tema del nom ele la rosa , perquc el Sr. Pre
s ident, potser tornaria a acusar-nos de parlar de cultu
ra i, en aquesta Cambra, parlar de cultura sol procluir 
vomits, so l fer oi a més d'un Diputat. 

Id,) bé, ahir capvcspre ens hauria agradat sentir, en 
boca del responsable primer del Govern, i ates el tema 
ele qu~ es tractava, no parauJes, no eleclaracions d'in
tencions de si aquest Govern ara tindra una voluntat 
decielida d'actuar per diversificar l'oferta, per enfortir 
i consolidar el sector, per fer-ne una ordenació que 
quatre anys més tard de tenir transferencia de compe
t'encies en materia de turisme, continua essent necessa
ria, aquest discurs , Sr. Caí1ellas, amb distinta música, 
potser, ja li havÍem sentit, són variacions sobre el ma
teix tema. En qualsevol cas, hi ha coses prou nove
eloses, reconeixem-ho, quan diu que som víctimes del 
nostre propi exit. Malgrat el discurs d'auto-complaen r;:a, 
el Govern accepta que hi ha hagut un sacrifici, som 
víctimes, s'han sacrificat bocins irrecuperables del nos
tre territori, s'ha malmes un patrimoni públic immens, 
s 'ha balearitzat i s'ha anat perdent, cada cop més 1'0Pe r
ta propia per acabar en un sol i platja impersonal, 
tapie, com a oferta, que té ja competidors d'avantatge, 
com saben perfectament els mateixos empresaris gros
sos que van desviant capitals turístics generats a Ma
llorca cap a zones més agraldes o més rendibles als 
seus negocis, siguin a la mar Carib, Canaries, Anda
lusia, el Marroc, Tunis, Turquia, Turquia, on coinciclei
xcn, per cert a veure-hi un gran futur per al sector, 
ates el clima, la ma d'obra barata condicionada dins 
un I'egim polític dictatorial, que r ecorda una Espanya 
deis anys 60, i on s'arriba, diuen, a regalar terrenys a 
les empreses que volen construir-hi hotels . Ja se sap 
que el negoci no té cor, el negoci no té patria, Ma-
1100-ca perduda i Eivissa retuda, Menorca i Formentera 
sota un pressing, permeti'm que ho digui aixÍ, inaguan
table que ve d'on ve, ara que els marges de rendibilitat 
són cada cop més escassos, ara que els tours operadors 
imposen la seva logica de rebenta-preus per als mateixos 
serveis, els liders hotelers inverteixen a altres bandes . 

Davant aquesta situació, que nosaltres qualificam 
la patetica, el Sr. Presiden t abir sentenciava , la prolon
gació del que hi ha no ofereix cap futur, efectivament, 
Sr. President, vos te té tota la raó en ar;:0, s'han acabat 



382 DIARI DE SESSIONS / Núm. 13 / 24, 25 26 de novembre del 1987 

els anys de les vaques grasses. Vegem algunes dades, 
encara que conegudes, bones de recordar i interessants 
de recordar. La despesa real per turista, ha baixat un 
3'6 %, la temporada anterior ja ho va fer un 3'8 %. 
L'augment deIs visitants del 86-87 ha estat d'un 14 %, 
voste ja ho va dir, després d'una caiguda a la temo 
porada del 85 i una recuperació important l'any 86, d'un 
17 %. Curiós, si l'expansió del sector turístic sobre el 
producte interior brut ha estat un 10 %,350.000 milions 
de pessetes, segons es diu, aixo és degut a una quanti
tat major de visitants i no a la despesa mitjana que 
en xifres reals, és a dir, descomptant la inflacció ha 
minvat un 4 %. Estam, i vost,c ho va diagnosticar bé, 
al nostre entendre, ahir, davant un creixement degut a 
l'expansió quantitativa, en absolut qualitativa de la nos
tra oferta turística. L'oferta turística de Balears creixe
Ta, a més arnés, s'anuncia en més de 60.000 places no
ves en tres anys, 60.000 aturats tendrem a les IlIes el 
mes de gener de l'any que ve, segons previsions de 
I 'Institut Nacional d'Ocupació. És ver que augmenta el 
nombre de contractacions al servei terciari, és ver, prac
ticament ja la meitat deIs treballadors de l'arxipEdag 
estan ocupats en aquest sector, pero fixin-s'hi bé, a la 
Comunitat Autonoma de més elevada renda per capita 
de l'Estat, el creixement del producte interior brut no 
s'acompanya d'un creixement paraHel en creació de 
riquesa, via explotació turística, no arriba a permeabi
litzar dins el teixit social, o sigui, en paraules ele l'eco
nomista Miquel Aleñar, consumim més, hi ha més ri
quesa, pero tots els indicadors apunten que aquesta es 
troba en mans el'uns pocs d'estrats molt determinats de 
la societat. 1, en aquest sentit, quan el Govern explica 
els trets diferenciadors de la nostra economia, sol pas
sar per alt, com si no volgués, les repercussions socio
laborals, com les fortíssimes dependencies exteriors del 
sector, fins_ afer-nos esdevenir practicament un país 
terri torialmen t coloni tza t. 

Aquesta monopolització del sector i la seva depen
dencia externa fa que la política' de preus s'imposI a 
la baixa i condicioni, com vcim, el desenvolupament 
mateix del sector, i que s'accentuI, a més a més, el caire 
especulatiu amb un interes molt marcat, a obtenir be
neficis de forma rapida i segura menystenint la conser
vació de l'entorn i els recursos naturals limitats. 1 no 
sé, realment, perque els dic ac;:o, perque vostes, si lle
geixen els diaris, si estan atents a la realitat, ho deuen 
saber. 1 deuen saber la incapacitat de l'Administració 
Central, aquí poelríem elir, més tost, manca de voluntat 
que no incapacitat, per posar fi al procés de desartit
zació industria!. 1 la incapacitat de l'Administració Auto
nomica, vostes que governen des ele fa cinc anys, per 
posar fi, també, a aquesta desartització, a la falta d'ini
ciativa per introduir noves indústries, a la reconversió 
salvatge produlda en aquests últims anys, aixi com a 
la incapacitat de la nostra estructura productiva per 
anar absorbint l'excedent de ma d'obra i augmentar, i 
l'augment de la població vegetativa mentre creix el ca
racter estacional de la nostra economia, i configura un 
quadre laboral o socio-laboral f01'(;a preocupant. -

D'aquestes xifres el Sr. President no ens en va par
lar, 25 % de la variacio de la població ocupada entre 
t~mporada alta i baixa, contractacions de fixos discon
tinus cada vegada més alts, una situació que afecte, 
fixin-s'hi bé, 60.000 aturats enregistrats, una tercera 
part deIs quals són menors de 25 anys, un 40 % són 
dones, a pesar deIs enormes beneficis aconseguits pels 

empresaris principals del sector, aquests, tanmateix, no 
s'han tradult en creació d'ocupació. 

La proposta, ja vella i coneguda, deIs sindicats, de 
crear un sector públic, ja sigui companyia Charter, em
presa hotelera o tour operador públic, continua tenint, 
al nostre entendre, vigencia, i no ha estal abordada 
c\egudament per aquest Govern. Aquestes mesures, pero, 
c\euen ser, tal vegada, pecats mortals contra el libera
lisme de «laisser faire, laisser passer», el Govern que 
ara es debat entre un dilema entre el marxisme pages, 
em permeti dir-li així, i l'ecologisme oficial, segons es 
despren ele les paraules d'ahir, no se'n surt d'una visió 
excJusivament mercantilista, excJusivament fenícia del 
fenomen turístico Sap, aquest Govern, que hauria d'apro
fitar el turisme per diversificar l'economia, pero ha re
nunciat a la utopia, ens resigna al mono-conreu. El ge
gant de que ens parlava ahir el Sr. President, té la ma 
massa grossa, una manac;:a que amenac;:a els germans 
petits, agricultura, indústria, i que, quan els estreny, els 
ofega. Perque vostes ens parlen de nous itineraris pe] 
pla de Mallorca, per exemple, solventara el turisme els 
problemes del pla, o sera el pla que solventara, per 
haver-se conservat les ess~ncies ele mallorquinitat, di
guem-ho entre cometes, solventara el pla els problemes 
del turisme? 

Ens parla de duplicar el sol públic, hem mirat el 
Projecte ele Llei de Pressuposts i només trobam el pa
gament ele l'anualitat ele S'Albufera. «Hombre blanco 
hablar con lengua de serpiente», deia aquel!. Que els 
Pressuposts reflecteixin el que les paraules diuen, i la 
resolució aprovada al darrer Debat General. Se'n re
corden vostes de la darrera resolució aprovada? Com
prar sol públic, preferentment a les Illes menors, subsi
diariament a Mallorca, on ja n'hi ha. 

Ens parla de turisme cinegetic, una i-clea perillosa, 
jo, en aquest moment ja li diria, que li manifestam 
des d'ara la nostra oposició a aquesta ielea cinegetico
turística. Aquest és un deIs pocs aspectes del medi na
tural que faltava per explotar pel turisme, val més que 
no hi entrem. 

Ens parlava també d'un turisme gastronomic i tam
bé cultural, amb promoció d'ofertes culturals presti
gioses, hi estam absolutament d'acord, li recordam, tan
mateix, que a part del Festival Internacional de Mú
sica de Pollenc;:a, hi ha també prestigiosos festivals de 
música c1assica que es fan a I'estiu i que estiren un 
gros públic turístic i que necessi len, com el de Maó, 
també internacional, o el de Ciutadella, que amb prou 
feines subsisteixen, pagant els interessos de les polisses 
que han hagut de subscriure esperant que arribin, al
gun dia les subvencions el el Govern Balear que encara 
no han arribat d'arribar, permeti'm que ho digui d'a
questa manera. 

1 el patrimoni monumental historico-artístic, sí, 
també necessita una atenció preferent, no deixem que 
caigui a bocins, que sigui una oferta turística diferen
ciada, no deixem, fent pur liberalisme passota, que el 
forat de 200 milions de pessetes de la Consellena de 
Cultura vagi en detriment d'aquestes necessitats d'in
tervencions culturals. 

D'intervencionisme, precisament, volíem parlar, en 
materia turística, sí que n'hi ha, per favor, no compa
rin les sabates d'Estats Units, les sabates als Estats 
Units, perque el capitalisme ameridt sera de Iliure mer
cat interior, pero no ' és, en absolut, de lliure mercat 
exterior, ja que en temes d'explotar el tercer món, i 
vostes ho sabem molt bé, no practiquen, precisament, 
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~.: el liberalisme ni el neutrali. me pacífic, i sense mou
re'ns d'Estats Units, de California, per més senyes. Qui 
ens ho havia de dir, Sr. President, qu després de la 
magnífica promoció americana passada all0 de Wall 
Street, núm. 2, aquell dilluns negre, i ara, els assessors 
economics recomanen no perdre, per tant, ni temps ni 
diners, en aventures trans-oceaniques i aboquem tots 
els recursos que tenim als models de proximitat i d'efi
cacia que han practicat, cara a Europa, els governs auto
namics i, molt particularment, la Generalitat. 

Revisions en curs del Centre d'Interes Turístic Na
cional, evideniment que sí, ja es va demanar, és un 
mandat parlamentari, pero les revisions que es fan a 
Cales de Mallorca i probablement a Cales de Fornells 
i a Son Parc, voste sap i, si no, ho demani al Conseller 
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori que no són 
revisions, en absolut, proteccionistes. Han revisat, tal 
vegada, la manera de degradar, ara no es degradara 
igual o no es degradara tant, pero els Plan s Parcials 
continuen vigents, depenguin d'un municipi o depengum 
de la Conselleria de Turisme, per competencia transfe
rida. 

Ens parla deIs excedents que poden provocar una 
perillosa explotacíó inve¡-sora, ens parla de subvencIO
nar equipaments, de subvencionar credits per recon
versió i, posats afer intervencionisme, no sabem, no 
saben vostes, des d'aquest Govern, trobar maneres de 
fer que aquests excedents vagin en aquesta Iínia, la lí
nía ele la re-ordenació, el re-equipament, la reconversió 
d'edificis obsolets, i no que ho hagim de fer, una ve
gada més, amb subvencions de -eliners públics i afec
tant els Pressuposts. Fa falta una nova línia d'actuaciÓ, 
i no una línia magreví o una línia caribenya, una línia 
propia, una línia balear, una línia que surtí de les plus
values generades pel turisme i recaigui sobre el mateix 
sector, sobre la mateixa indústria. 

Ens diu que s'han d'establir límits temporals de 
creixement a les zones turístiques per tal de preservar 
la qualitat del medi, pero, per que temporals? Si la pre
servació és definitiva o no és preservació. Allargar el 
termini de l'afectació és una mesura per allargar la 
vida a un malalt cronic que, tanmateix, sabem que es 
mOl-ira. Ens alegram, tanmateix, de les compensacions 
economiques que voste anuncia als municipis que hagin 
tengut un capteniment, un comportament proteccionis
ta, és una esmena, a més a més, que nosaItres ja pen
savem presentar amb motiu del tema d'Es Trenc. Per
meti, per~, que li demani, des d'aquesta tribuna, que 
vost'e faci publicitat d'aquests valors, tal volta alguns 
rcgielors i persones vinculad es al seu Partit Polític o 
afins, eleixaran d'amena~ar ciutadans d'un municipi que 
si protegeixen una zona natural estan fent possible que 
la riquesa vagi a aItres municipis colindants i, en con
scqü~ncia, aixemplem la pesta a tots els municipis. Pe'r 
tant, nosaltres li demanaríem com pensen afavorir, com 
pensen premiar aquests municipis que han pogut o 
hagut de conservar arees naturals verges. 

Com sempre, Srs. Diputats, Sres. Diputades, la fi
losofia que val no és la ele l'idealisme nominalista, per 
a 110saltres, almanco, la filosofia valida és més tost la 
filosofia de la praxi. La seva praxi o actuació política 
ha dut després del segon Decret Cladera a un carreró 
sense sortida, practicament, 70.000 llicencies, si fa no 
fa, d'alIotjaments turístics hotelers manco, i extrahote
lers, més, presentats sota la sospita, i ho diré així, sota 
sospita d'amiguisme, sense projecte, en algun cas, pre
sentats als Ajuntaments, 28.000 deIs quals sembla que 

s'hauran d'autoritzar segons la Legislació vigent. Poden 
aturar aquestes llicencies, diguin com, perque volent 
fer un bé, hauran fet, realment una empasta per aques
ta vía. Investiguin de costa a costa, d'illa a illa, de Port 
de Pollen.:;a a Port d'Alcúdia, Sa Coma, Sant Lloren.:;, 
Calvia, Menorca, investiguin i vegin que esta succeint. 
Menorca, si els meus comptes no s'erren, 80.000 més o 
manco places o estades hoteleres iHegals, extrahoteleres, 
perdó, iHegals. Fent el calcul senzill, entre les entrades 
i les sortides. 15.500 places autoritzades, 95.000 estades, 
entrades, perdó, el mes d'agost del 87. Per quasi 20.000 
establiments, ido, amb 80 milions d'estades a les Illes 
Balears, 7 inspectors, només 7 inspectors. És aquesta 
una política decidida i efica<;? AlIa hi vas, alla no hi 
vas. Alcúdia, Calvia, Sa Coma -repetesc-, Eivissa, que 
ha succei't a la Platja d'En Bossa perque hi hagi establi
ments similars als d'alla, que es neguin a acceptar les 
sancions imposades per la Conselleria aHegant agravis 
comparatius, que ha succelt? 

Aquest Govern ha de lluitar per fer possiblc la igual
tat davant la llei, aquest Govern no ha d'estar sotmcs 
a pressions de petits o grossos, fa la impressió que de 
vegaeles s'actua en funció de les cadenes deIs tours ope
radors, de petits o grans interessos locals. 

1 pla d'incendis, la normativa europea és d'abril 
del 88, des del mar.:; del 83, que ha succeit? Hem de 
ten ir memoria, l'any 85 s'anuHa un Decret anterior, del 
83, perque hi ha unes recomanacions de la Comunitat 
Economica Europea que 's'han d'adaptar i es posa un 
termini fins a dia 31 de desembre del 85, A que res
pon aquesta demora? Quina és la situació, ara, de la 
normativa contra incendis que regeix .actualment la Ca
munitat Autonoma? 

Voldríem veure una actuació decidida del Govern 
en tots els conflictes laborals, vam veure i Iloam l'ac
titud de la ConseIleria de Turisme amb motiu de la 
vaga de controlador,s aeris, contactes amb el Conseller 
de la Generalitat de Catalunya, viatges, activitat, molt 
bé, que va succeir quan hi va haver la vaga de trans
ports? 

Actuació decidida i ferma contra el treball submer
git, obviament dins hostaleria, que n'hi ha molt, pero 
també en tots els camps de l'actuació del Govern. 
Actuació decidida per impulsar normatives de 30 m. o 
de més metres, pero aplicats, aplicats, als habitatges 
deIs treballadors d'hostaleria, perque a mi em sembla, 
i no m'equivocaria gaire, que si el Sr. Günter Wallraff 
vingués aquí, a estudiar la situació del món de l'hos
taleria, escriuría' un altre Cap de Turc, un altre Cap 
de Turc, pero nostre, balear. I mirin, tot a<;o també 
és materia de política turística, tot a<;o implica una 
actuació coordinada de tot el Govern, pensam que l'ac
tuació de política turística del Govern de les Illes Ba
lears, ha estat més oberta que altres a contactes amb 
els sectors socials. Pero també es fa molt necessari, 
es fa imprescindible, al nostre entendre, comptar, tard 
o prest, amb un Consell de Turisme o amb qualque 
cosa semblant que permeti un contacte permanent, un 
contacte normalitzat amb les centrals sindicals, elic les 
centrals sidicals perque són les que són manco en con
tacte, i, en conseqüencia, pode'r fer pos~ible que el fe
nomen turístic a les IHes Balears, que es va despertar 
fa bastants anys, dins una situació de pobresa real ele la 
nostra societat, dins una situació d'injustícia social, de 
desigualtats, de marginació, avui, quasi mig segle més 
tard, jo em dernan, ens demanam com a Grup, si no 
es torna a trobar en una situació semblant, malgrat 
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que tinguem una renda per capita més alta, malgrat 
que no hagim assolit, que hagim assolit cotes de be
nestar social més elevat, tot a¡;o no vol dir que la nos
tra societat estigui qualitativament més avan¡;ada. :Es 
cert que hi ha hagut millores, Sr. President, com a 
conseqüencia de disposar de més recursos i d'una pro
ductivitat més alta, pero aquesta productivitat més alta 
que imposa ritmes de treball més elevats, també, als 
treballadors, fa que el nombre de llocs de treball, lluny 
d'augmentar, disminueixi, i, una de dues, o estam dis
minuint el ritme de treball, fent possible que la qualitat 
d'aquest treball millori, enhorabona per les mesures 
de formació professional en el sector turístic, voldríem 
veure reflectits dins els Pressuposts, el Sr. Conseller ens 
dira si hi són o no hi són, dins els Pressuposts d'en
guany, els pressuposts adients per a l'Institut Balear 
del Turisme, per al Palau de Congressos, per a l'adqui
sició de sol rústic, etc., etc. Tot ac;:o no ha de quedar 
en paraules. 

1, per acabar, Sres. i Srs. Diputats, nosaltres resu
miríem aquesta intervenció, acceptant el repte d'anar 
avan¡;ant cap a un turisme de major qualítat, frenant 
l'augment quantitatiu de turisme, pero també temem, 
j ens sabria molt de greu que fos així, que l'augment 
qualitatiu respongués, més tost, a una major quantitat 
de serveis qualítativament més alts, amb la qual cosa 
no hauríem fet més que continuar amb el ritme i amb 
el ritme i amb el creixement turístico Vos te, Sr. Pre
sident, ahir va dir una veritat com un temple, entre 
d'altres, va dir que pel camí que havíem encetat no hi 
havia futur. Sres. i Srs. Diputa1s d'aquesta Cambra, 
reflexionin i pensin bé, quatre anys i mig d'aquesa po
litica ens ha dut a un camí sense futur, és ben hora 
de posar-hi mesures. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Conseller de Turisme, Sr. Jau

me Cladera. 

EL SR. CONSELLER DE TURISME 
(Jaume Cladera i Cladera): 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Com vostes sa
ben, fa poc, hi va haver un altre debat de política 
general, alla on la columna vertebral d'aquest debat va 
ser el turisme. Jo es tic convinc;:ut que quan determinats 
Grups d'aquesta Cambra han insistit a tenir un altre 
debat sobre turisme, és perque tenen altematives al 
programa que té el Govern, no pot ser d'altra forma, 
si no, estic convinr,:ut que no hi hauria aquesta insis
tencia. 1 jo eIs avan<;, i ho dic de bona fe, que totes 
aquelles altematives que siguin millores a la gestió del 
Govern, a través de les propostes de resolució que fa
cin vostes, seran ben rebudes i benvingudes. Tot el con
trari a aixó, seria una greu decepció. 

Passant a la intervenció del representant del PSM, 
el primer tema que trobam, que comenc;:a amb una in
tervenció que jo, amb tots els respectes, li vull dir que 
era la contestació que s'hauria d'haver fet a la inter
pretació del President de la Comunitat Autónoma, a la 
intervenció, perdó, del President de la Comunitat Auto
noma en el darrer debato Voste ha comen¡;at a parlar 
de la interconnexió amb els sectors, i aixo ho va fer 
el President de la Comunitat Autónoma durant una 
hora i durant el dia següent, al debat, va parlar de la 
interconnexió del turisme amb l'agricultbra, de la in ter
connexió del turisme amb la indústria i de totes tres 

juntes . Aquell moment era el moment, jo crec que més 
adequat, perque, no és que avui no estem disposats a 
parlar-ne, clar, estam disposats a parlar de tot el que 
vos tes diguin, peró hem enfocat el debat d'una forma 
més estricta, més desenvolupada del sector turístico Fa 
reflexions d'auto-complaen¡;a, jo crec que el discurs que 
va fer el President, és el discurs més crític que s'ha fet 
aquí dins. S'han dit frases que voste ha repetit cons
tantment, s'ha dit que en turisme, la simple prolon
gació d'alló que hi ha no ofereix cap tipus de futur, 
frase que és aplicable a moltes altres coses, s'ha dit 
que es fa una reinversió continua el sector turístic, 
al sector d'allotjaments sobretot, repetitiva, sense cap 
tipus d'innovació, que l'únic que crea és una auto-com
petencia entre empresaris veinats del mateix sector i 
que no és a base d'un instint de superació, sinó que es 
en base a una oferta, com deia abans, completament 
repetitiva. 

Hem dit, va dir el President, perdó, que hem ten
gut un increment de turistes i que no estam contents 
amb aquest increment de turistes, perque l'hem ten
gut a canvi d'un augment de la despesa turística molt 
petit i, practicament en pes se tes constants, ha dismi
nuú. 

Per tant, no crec que es pugui acusar el Govern 
d'haver vengut aquí afer triomfalisme, sinó d'haver in
tentat fer una analisi seriosa del que volem de cara 
al futuro 1 el que volem de cara al futur és mantenir 
el turisme de masses, pero no créixer com ho ha ven
gut rent fins ara, sinó intentant captar un segment de 
demanada, un turisme ele més qualitat i quan deim qua
litat ho deim des del punt de vista de capacitat adqui
sitiva. 1 aquest turisme de mas ses que volem conser
var té una capacitat de despesa limitada, i quan parlam 
del turisme de capacitat adquisitiva, no parlam de tu
risme el'elite, parlam d'un tipus de turisme que pot te
nil', tal vegada, una capitat de elespesa d'un tant per 
cent més elevat que podríem qualificar, tal vegada, en 
un 100 % de les 7.000 Pts. de despesa que té un tu
rista normal. 

És important fer aquesta reflexió, perque quan es 
parla d'augmentar la qualitat, parlam en aquesta via, 
no anam mai a cercar turisme d'elite, perque el turis
me el'elite, desgraciadament, és infielel i es dedica a 
anar a determinats !locs poc temps, fer infrastructu
res, desapareix aquest tipus de turisme i aquestes in
frastructures queden i no poden ser utilitzades o aca
ben per quedar degradades. 

Estam completament d'acord amb el que diu voste 
quant als temes d'infrastructura pública, que han de 
dur endavant els Ajuntaments i que, per moltes de 
circumstancies, entre la població de fet i la població 
de dret hi ha una distorsió que fa practicament impos
sible certes inversions. Pero no podem oblidar que la 
Comunitat Autonoma, fa quatre anys que dedica uns 
grans esfor<;os a aixó, a través de les ajudes als temes 
d'infrastructura basica, com és l'abastiment, el saneja
ment i el tractament d'aigües residuals. 1 dins els Pres
suposts de la Comunitat Autonoma, la Conse!leria el'Or
denació del Teritori és la que té el pressupost molt més 
elevat, perqlJle aquestes obres públiques tenen uns costs 
socials importants. 

Quan parlam de l'impost turístic, no és que no en 
vulguem parlar cIarament, només és que hem de ser 
una mica precavits i entendre, amb l'experii!Dcia que hi 
ha hagut a altres palsos, de no equivocar-nos. Els po
saré un exemple. A Portugal varen parlar molt d'im-
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post turístic, el posaren, per Les braves, una .setmana 
santa, i guan va acabar la setmana santa el varen baver 
de llevar. Aquesta és una historia recent, de fa sis o set 
anys. Nosaltres, que tenim aquestes experiencies, no po
dero cometre aquestes equivocacions. Volem posar UD 

impost turístic, perque sabem que la ComuniLat Auto· 
noma no té disponibililats e onomiques sufi.cienls si 
no és a ba e de deut , i tots vo tes saben que el deu te 
té un pedode i que amb un pres upost més' o dos, esta 
esgotat. Per lant, ho volem fer, pero ha volem fer amb 
sentit comú, sense provocar, sense que SUl'li aIs ti tu· 
lars europeus, dient, a Ba lears volen posar un imp st 
turislic, valen fer pagar lots els turiste que hi vagio, 
perque és molt delicaL aquesl tipus de noticies. A Gre
cia, també ha ,'arem fer i els va disminuir el tutisme 
el 15 %, l'úruc que varen haver de fer va ser lran for
mar l'impost tUrlstic que l nen ara i cobrar·l a lravés 
de I companyies ae l'i es. Aquestes són les subtileses 
importants, que cr que é onvenient <lOar-los alerta, 
perque dUles el'una altra forma poden tenir con eq'¡:n
cies molt negatives. 

Quan al famós creixement de places, miri, jo abans 
de venir he demanat a la Conselleria com estava aquest 
8sumpte, perque estava convin<;ut que qualque Partit 
PoIític el treuria. 1 en vull parlar clarament, perque 
d'Lma vegada per tates, I.o ts el Diputal d'aquesta Cam
bJ"a est iguin ben assabenlal de quina é la 'ituació real. 

uan es parla de 70.000 i busques ele places, és de dia 
t de gener a I'aelua li tal, primer punl. Anem al que pot 
er una acu ació que vostes fan , que el Decrel pot l -

nir eonseqücncies negatives a cau a d les ncgociaciol1 
que hi va ,haver, j no lenim per que amagar-ho, amb la 
part patronal, perque era pare afectada, igualment Que 
si hagués esla l la parl socia l, també hagéssim negociat 
amb la parl social , com hem fet altre vegade. Des de 
dia 1 de setembre a l 23 d'oclubre, que és l' nlrada en 
vigor del Decret, varen entrar 30L expedienls, aquesls 
30l xpedients upo en 48.79 places, d'aquest expe
dient se n'11an aproval 17 que suposen 3.134 place" 
que també jo supas, r. a a nova, d uen ser l7 amies, 
i se n'han denegal 63, que uposen lO.982 places. Una 
simple operació arilmetica c1iu que d'aque te ' 48.793 
places presentad s, e n'aprovaran, a l final 10.500, si se· 
gueix aquesl maleix ritme. TolS aqucsts documenls són 
a disposició de qualsevol Diputa a la Conselleria. 

Quant <l Is lero s d'exemples, de i el mer al inle· 
rior, a l'exemple que va posar el Presi lent, quanl' a la 
protecció deis Estats Units al tema ele les sabates, amb 
un cert paraHelisme amb el que, tal vegada, ha v ¡gul 
[er el Decret, quant a regular l'ofeIta i la demanda. J 
crec que el Decret, el que ha intentat fer és exactament 
el mateix, una part, regular que no es perdí aquest 
desequilibri, ,jnteriorment, dins les IHes Balears, no 
quant a l'exterior. 

Quant al tema deis Centres d'Interes Turístic, l'únic 
Centre d'Interes Turístic que en aquests moments es 
traba en una situació que ja es pot vislumbrar quina 
és la política de la Conselleria quant a la revisió, és 
el de Cales de MalJorca, el de Son Parc i el de Tirant 
es traben en una primera fase. 1 voldria recordar que 
no se segueix exactament la mateixa practica que quan 
la revisió, que quan se revisa un Pla d'Ordenació Ur
bana, un Pla d'Ordenació Urbana el planteja un equip 
lecnie contractat per l'Ajuntament, que de qualque for
ma defensa la filosofia que vol l'Ajuntament per al 
seu terme. Aixo és completament distint, gui propasa 
el pla de revisió del Centre d'Interes Turístic és el pro-

motor i qui diu després, la seva opinió, és la Conselle. 
ria. Per tant, no fadn judicis de valor del que presen-
ta un promotor, i esperin a veure que és el que ha dit 
la Conselleria sobre el projecte que ha presentat el pro
motor. Li posaré un primer exemp]e, Cales de Mallorca, 
que els amics socialistes ens varen repetir una serie de 
vegades que nosaLtres aprovam amb 42.000 habitants, 
en aquests moments, a la primera revi ió, se li han 
augmenta t 11.000 habitants, és a dir, té aprovats a la ... 
'primera fase, té consolidats 10.000 habitant , i pa sara, 
al Pla d'Ordenació Urbana, a 21.000. Aixo és com esta 
programat. Aquest és un fet real, aquí és Oil vos tes po
den dir si hi estan d'acord o no amb la política turÍs· 
iea, pero n em facin judici de valor, perque si no, 
empre ens trobarem que vos tes han dil que podia ser, 

i aque te co es que donen maje interpretacion, les 
"'o pites d'amiguisme i qu si després esta J1 sotm sos 
als poder d) 1 UI·S operad r i als p ders deis grans 
empresaris, Jo ti dic qu aixb no és ver, jo cree qu , 
tal egada, hi ba delel-minades aCluacions, a egad , 
qu , és ver que poden clonar quaLque inlerpretació, om 
ha estat la carta famo a el'un delerminal empre ari a 
un mitja ele olnuoicació i que ¡¡ pOl havcl' in ¡Duat a 
voste O a qual evol eI'aque La Cambra que hi havia un 
erl poder poder dan-era, ocults. Jo aixo admet qu 

é ' aixi, perq u \ le formes fan q u In lles de egade · 
puguin interpr tar aLtr . Ca es, pero jo li vull negar 
rolundamcnt que aixo 110 .• é ver, li vull negar rotunda
ment que aquest és un Govern completament indepen
dento Entre d'altres coses, perque no té cap necessitat 
ni ona de dependre d'aque la genl, i jo ti deman que 
vOS1 ~ em cregui, i ti diré per que. Perque jo é, per 
ex · mple, i vaig Ilegi r i em recLifiqui si vaig equivocat, 
que voste va. ser convidat pel Sr. Gadaffi, no é si és 
ver, si ti equivocat, bé. Si vosle va er convidat pel 
Sr. Gadaffi, a mi no se m'ocorre, de cap manera, que 
vost~ estigui d'acord amb les idees del Sr. Gadaffi, ido 
si voste esta d'acord amb aixa, esta q'acord que el Sr. 
Gadaffi engegui cenl espanyol de Libia, esta cL'acorcl 
que predici certes coses perillos ,és un xemple. El 
que li vuU dir és que e tic c nv inc;u , compleLamenl 
convin9ut que a voste no el guia aque ta IÚ1ia d'acl,ua· 

íÓ. P r tant, quan jo li deman qu n c l'egui , Ji deman 
'xaclamenl pel mateix, perque U11a cosa. són les forme 
i una allra són les realitats. Aixo és exactamenl e l que 
Ji valía demanar. 

1. quant a )'acc.i.ó inspectora, hi ha 7 in peclor , 
perquc, aque l Govern té, almanco en egons quins ti
pus d'acluacions, no é cap ganes el'inflar el pres upo t 
quant a Capítol 1. i passar de 7 inspeclors a un n m
bre més importanl d'inspector fa que hagim d'incre
mentar en gran mesura o, almanco, amb una certa me
sura, el Capítol 1, i no ha volem fer. Pero, si aquesta 
Cambra considera pertinent que la Conselleria de Tu
risme ha de ten ir 10 inspectors o 12, i considera perti
nent que s'ha d'incremenlar 1 Capital l, a no a llre ja 
ens va bé, pero que no vulgui ser mai una crítica que 
el que anam a intentar é una descompensació del Pre . 
supost quant que les de 'peses cl'inversió quedin illfra
valorats enfrant de la despesa corrent. 

Quant al terna de la desviació del capital, deIs em
presaris del sector primari i del sector secundari al sec
tor de serveis, quant a la desviació de capital cap a 
fora. Miri, aixa són temes que sobre la societat no es 
pot influenciar fins més que a un determinat punt, si la 
gent, a un moment determinat, pensa, descobreix que el 
sector terciari és un sector aIla on no hi ha una gran 
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di ficultat per obtenir una rendibilitat certament imme
diata, és molt difícil, dir-los, als industrials de deter
minats sectors que no inverteixin en aquest sector, 
I'únic que es pot fer és, a aques ts sectors, incentivar-los 
pcr tal que continuln enclavan t, p ero si aquests sectors 
no són competitius, perque, com voste bé deia al prin
cipi, el turisme, tal vegada en el futur tampoc no sera 
el sector líder el'aquí, tal vega da no ho sera, pot ser 

- que sí o pot ser que no, exactament passa amb els al
tres sectors, i sectors que a un moment determinat va
ren tenir moments brillants, avui no els tenen i cerquen 
altres vies, la Comunitat, l'únic que pot fer és incenti
var aguests sectors a partir de l 'estirada que té el sec
tor tu'rístic, i em tom a referir al discurs del President 
de l'altre dia, que ho va repetir distintes vegades, i em 
referesc al pla de la reconversió industrial que hi ha, 
és a dir, no es pot dir que la Comunitat, el Govern cle 
la Comunitat no faci esfor¡;os en la línia de dur enda
vant solucions alternatives, si no alternatives al turisme, 
comp lementaries. 

Quant als doblers que es van a invertir fora. És 
ver que hi ha: doblers que es van a invert ir fora, aixo 
esta fora de cap dubte, pero, miri, estan so tmesos a la 
mateixa influencia clels tours operadors, és a dir, la po
tencia que tenen els tours operadors a Balears, la tenen 
a Andalusia, al tenen a Canaries, la tenen a Portugal, la 
tenen a tots els destints turístics. I aquest és un tema 
molt mal de fer sortir-ne, perque tenen el canal d'in
tern1ediació. Només hi ha un punt d'optimisme per sor
tir-ne, i és quan vengui l'Acta Única i les regularitzi 
l'aviació, quan es desregularitzi l'aviació, la forc;:a deIs 
tours operadors minvara d'una forma sensible, i per 
una raó, perque avui el consumidor necessita passar pel 
tour operador, perque el tour operador és el que té el 
transport barat , i aixo fa que pugui oferir un paquet 
barat globalm ent, pero _el cHa que des de Dusseldorf hi 
hagi quatre línies aeries que a la mateixa hora venguin 
cap a Menorca o cap a Mallorca o cap a Eivissa, la 
for';:a del tour operador quedara molt disminuIda, i Ha
vors sera un bon moment per poder tenir una indepen
clE:ncia molt més grossa i per poder comercialitzar més 
directament el producte. En aquests moments, és prac
ticament impossible, quan ens fa la suggerencia de 
muntar un tour operador públic, autonomic o una com
panyia charter autonomica, miri, nosaItres no estan a 
favor d'aixo, no estam a favor de l'empresa pública, i 
aixó és una cosa clara i són coses que ens diferencien 
clarament, si no, més o manco, tots seríem iguals, i 
miri, fins i tot el President del Govern Socialista, ara 
diu el mateix, que ha de mantenir l'empresa pública 
mínima, perque no en vol pus, i a Europa també aques
tes idees van així, l'empresa pública és deficitaria, nin
gú no vol perdre, Europa Occidental, la d'aquí, no parlo 
de la perestroica i el glassnort que voste ens predica, 
perque aquests no ens interessa per a aquí, els que ens 
predicava a l'aItre debato 

En línies generals, no sé si m'he deixat res, cap 
cosa de les que voste ha proposat, interessants. En l'ac
tuació deIs convenis, si li volia fer a saber que no 
només hem actuat en el conveni deIs controladors, per 
a nosaltres hi ha una labor molt més important, que 
hem fet, que ha estat intermediar al conveni d'hosta
leria, entre la patronal i els sindicats. I varem actuar 
de forma que ens varen demanar que la decisió de la 
Conselleria fos la definitiva, i a jo m'agradaria que vos
te s'infonnas, a veure si els sindicats estan satisfets de 
la decisió final d'aquest conveni. 1 també varem inter-

mediar a la vaga el'Espantax, que el mes de juliol una 
vega el'aquestes característiques és perillosa, i va SOl'
lir bé. Per tant, li vull dir que no són només, no és no
més una actuació determinada, perque voste hem parla 
d'una determinada, no em parli d'una determinada, em 
parli de tot el conjunt. Tal vegada a la ele transports 
no hi varem intervenir, perque no ens ho varem de
manar. 

Quant al tema de les arees a protegir elels munici
pis tUl'Ístics. Als municipis turístics que han arriba! 
tarel al desenvolupament, és ben cert que paguen les 
conseqüencies de les equivocacions urbanístiques que 
hcm comes a altres municipis. Quan ens plantejam per 
qur~ és que es protegeix Es Trenc, mol tes de vega des no 
és pel valor just ecologic que pugui tenir Es TI-ene, 
sinó que és segurament perque tenim altres zones tu
rÍstiques tan elegradaeles que ens fan haver de prendre 
determinacions el'aquest estil, indepenelcntment que hi 
hagi arees que tenguin un valor ecológic que no tenen 
res a veure amb el que en aquests moments elic. I aixo, 
com pensam que s'ha de resoldre? Nosaltres pensam 
que s'ha de resoldre comprant aquest sol, i comprant 
aquest sol a un preu raonable, no a preu ele sol urba, 
que és l'aspiració que tenen molt de promotors. 1 pen
sam que quan parlam de l'impost turístic, aquest ha ele 
servir per equilibrar aquests municipis que tenen unes 
expectatives d'explotació turística i que veuen que cer
tes zones deIs seus municipis acaben per ser protegi
eles, i no poden tenir aquests llocs de feina que pensa
ven tenir ni aquests jngressos que també pensaven te
nir. I, per tant, la redistribució de l'impost turístic, al 
primer a qui ha d'afavorir, és a aquest municipi que 
pot haver sortit perjudicat per aquesta proteeció que 
s'ha hagut de fer ele qualque area del seu terme. 

No tenc res m és a dir, Sr. President. Moltes gra-
cjes. 

EL SR. PRESIDENT : 
Té la paraula el Diputat Sr. loan López 

novas. 

EL SR. LOPEZ I CASASNOVAS: 

Casas-

Sres. i Srs. Diputats. Sr. Conse!ler. En primer !loc, 
agrair-li aquesta disposició que sempre hem vist en 
1'ost(:, d'aceptar les resolucions, les propostes que el 
Parlament fa, quan són aprovades i són raonades j 

raonables. 
Nosaltres pensam i pensavem que la seva interven

ció de r eplica a aquesta exposició, que acaba de fer, se
ria també lligada en funció de les coses que aquí s'han 
dit, globalment expressaeles, pero en cap moment no 
podíem sospitar que voste agafaria elements d'aquí i 
d'alla i enllestiria un discurs que obviament no podem 
acceptar en algunes de les coses que voste aquí ha dit. 
Concretament en acusacions molt clares respecte a es
ments que situats fora del seu context poden incluir 
error a la Cambra, poden fer malbé tota una exposició 
que el dia del debat general aquí ja es van exposar i 
que m'agradaría que no agafés la pella pel manec i du
gués l'oli per alla on vol el Govern. 

Em referesc al tema de la peristroica i el glassnost, 
és una anecdota, no en faré més anecdota que aixo, 
pero, per favor, es llegeixi tot el context, no tregui les 
paraules de context i les utilitzi a la seva manera. 

Quan nosaItres parlavem d'auto-complaenf,:a d'a
quest Govern, Sr_ President, i li con test a vos te, per
que em sembla que el Conseller ha parlat també en 
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noto del Govern, com és obvi, nosaltres, i ja li hem dit 
j ' m'hauria agradat que ho hagués escoltat el Sr. Cla
(¡era, li reconeixíem tot el que de valid té el seu dis
GUTS, pero quan parlam d'auto-complaent;a, és que vos

• ¡ teS, en absolut, no han parlat en aquesta Cambra del 
eost social que té el turisme per a les Illes Balears, en 
aquest sentit parlam d'auto-complaen<;a. Sr. Conseller, 
voste no ens ha parlat en absolut de quina era la po
lítica turística respecte als treballadors de l'hostaleria, 
que a<;o ho hagin de fer en conjunt amb la Conselleria 
de Transports i TrebaIl és un tema que jo no hi entro, 
perque és un tema que afecta tot el Govern, com tam
poe nO podem acceptar que voste entengui que la pro
teceió de la natura és una qüestió que passa per ¡'op
ció de comprar finques. No, Srs. Consellers d'aquest 
Govern, no, Srs . Diputats, si basta aplicar la Llei del 
S61, una legislació franquista, per cert, pero bona per 
aplicar, l'apliquin, no hauran de menester gastar ni un 
diner en compra de sol rústec. Tanmateix nosaltres es
tam d'acord que es compri, atesa la situació i la cir
cumsUmcia que viuen les rIles Balears. 

Alternatives n'hi h a , en donarem, pero tenguin en 
compte que són alternativcs que vénen de l'esquerra i 
que potser no els agradaran, tenc l'esperan¡;a que si 
són raonables, almanco el Sr. ConselIer les escoltara. 

1 mirin, quan vos tes parlen d'impost turístic, estan 
caient, en el nostre entendre, en una certa contraclic
ció, que són les contradiccions que té plantejades aquest 
Govern, per una banda, per \lna banda, necessiten tenir 
fon s recaptat per poder 1er una política necessaria en 
materia de sanejament, d'equipaments, de miIlora de 
l'oferta, etc., etc., per l'altra, o van a] deute públic o 
afecten pressuposts d'una manera que els hipotequen. 
Ido mirin, no és necessari que vagin- a Grecia o que 
vagin a Portugal, si vostes realment tenel.1 la intenció 
de reduir quantitativamcnt el turisme de masses per a 
les Illes Balears, apliquin un impost turÍstic sense cap 
por i d'aquesta manera compliran dos objectius. Pri
merament, recaptaran diners i segona, impediran que 
el creixement del turisme quantitatiu que nosaltres 
també li tenim molta por, augmenti. 

Pero és que realment les paraules que voste diu 
aquí, Sr. President, són contraclites després en el fet, 
i a,;o és el que ens preocupa. Vos tes no parlen de re
duir turisme de masses, vos tes parlen de mantenir tu
risme de masses i augmentar noves ofertes. Amb I'ex
cusa de camps de golf, amb l'excusa d'esport nautic, 
amb l'excusa que sigui, sempre l'excusa és bona, si lés 
butxaques s'omplen. I de la part social, ens r eferim, 
evidentment, i ciar que ens hi referim, responguin si 
hi ha hagut permeabilització de les plusvalues genera
eles pel turisme cap a la societat global a les BIes. Res
ponguin al Sr. Miquel Aleñar si és ver o no és ver que 
les pessetes, la riquesa generada aquí que ha augmen
tat i aUQ'mcnta d'any en any, cada vega da estan reduI
des a més poques manso Que vostes no hi poden fer 
res? És un criteri liberal, d'acord, em creguin que sí 
que es poden fer coses i moltes. 

Per exemple, jo e ls demanaria que, de la mateixa 
manera que vos1es aplicaran una situació de consorci 
regit per normativa de dret privat, per tal de paHiar 
el problema que l'Estatut d'Autonomia té en materia 
ele promoció exterior del turisme, si fan aquesta juga
da, que és legítima, que la Generalitat de Catalunya 
ja ha fet i que és un deficít que té l'Estatut d'Auto
nomia nostre en aquesta materia, si fan ac;:o en aquest 

terreny, per que no poden fer el mateix des del sector 
públic amb empreses d'aquest tipus. 1 l'Acta Única Eu
ropea, Sr. Cladera, com voste sap, entra en vigor el 
mes d'abril del 88, és molt prest aixo, prest podrem 
comem;ar a fer una política de nou encuny en aquest 
tipus. 

Voste ha dit que moltes vegades ens fixam en les 
formes, i ens fixam en les formes, perque es formes 
denoten els continguts, aquest debat, entre forma i fons, 
ens duria a parlar molt enfora, ja hem parlat de no
minalisme, Sr. President, pero és que forma i fons són 
indestriables, i quan hi ha corregudes, reunions de sec
tors empresarials abans del Decret Cladera-H, la imat
ge que es dóna és d'un govern venut als interessos 
d'uns pocs que estan preocupats de les seves butxaques. 
Quina gent ha convocat a les reunions? Qui ha convo
cat voste a les reunions? No s'accepta que, a part, a 
part deIs interessos privats, legítims, hi ha una part so
cial que és tan afectada, tan afectada o més que la si
tuació provocada pels famosos Decrets, que quedi clar, 
Sr. Claclera, que nosaltres, amb els Decrets no estam 
en contra, li h em dit , li hem sabut reconeixer, nosal
tres volem normatives , i volem que les normatives s'a
pliquin, i com poden ap licar vostes una normativa amb 
7 inspectors, repetesc, amb 7 inspectors per a totes les 
Illes Balears? 

Aquest Diputat que li parla sap coses prou greus 
respecte de les inspeccíons. Vol que li digui que hi ha 
hagut inspectors als quals se'ls ha donat ordre, jo no 
dic que sigui voste que hagi donat l'ordre, pero se'l s 
ha donat ordre de visitar determinats establiments i 
de no visitar-ne d'altres determinats? Ar;o són coses se
rioses, són importants . A nosaItres ens preocupen aques
tes situacions. 

Sr. Conseller de Turisme, el turisme és un assump
te prou important, massa important perque estigui no
més en mans d'interessos turÍstics . Enhorabona per les 
n egociacions coHectives que voste ha propiciat, enhora
bona. Per que no li donam l'estructura normalitzada 
perque aquestes negociacions es puguin esdevenir anys 
rera any, mitjanc;:ant l'organisme que la Comunitat Au
tonoma ha de tenir, com tenen altres, es digui ConselI 
de Turisme o es digui una altra cosa, el nom que vul
gui, el nom no fa la cosa, pero ajuda a determinar-la. 
Enhorabona per les gestions, no només en materia de 
vaga de controladors aeris, en les vagues d'Espantax i 
amb les que voste ens ha dit. Enhorabona, pero o jo 
no m'he explicat bé o voste no m'ha escoltat. Jo he dit 
que voldríem veure un taranna, un capteniment igual 
que voste ha tingut en aquesta materia, generalitzat a 
cltres conflictes coHectius, a aItres situacions socio-la
borals d'aquesta Comunitat Autonoma i plantejada des 
el'aquest Govern. 

Sr. Conseller, el Diputa t que li parla ha tengut la 
sort, la sort de poder fer turisme fora deIs circults nor
mals dels tours operadors, i ha visitat un sol cop i per 
quatre dies, Trípoli, la capital, com vos te sap, de Líbia, 
on, en aquests moments hi governa, amb una forma 
absolutament diferent a les que hi ha als sistemes de
mocratics occidentals, un coronell, Gadaffi. Aques t Di
putat que li parla no és, en absolut militarista, i n'hem 
donat proves, aquest Diputat que li parla ha tingut la 
satisfacció de poder veure fins a quin punt hi ha un 
poble explotat i que lluita contra aquesta explotació, 
explotat pels interessos que vostes mateixos defensen. 
Srs. Diputats, la Líbia del coronel! Gadhaffi, que aquest 
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Diputat va visitar, és la Líbia popular que ha rebut les 
bombes d'aquests senyors americans que tenim al Port 
de Palma. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. ConseIler de Turisme. 

EL SR. CONSELLER DE TURlSME 
(Jaume Cladera i Cladera): 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Ara estam en 
iguaItat de condicions. Jo el crec a voste, de cor, amb 
tot el que hem diu, pero vos te, quan jo li dic que no 
hi ha cap poder empresarial que actuI sobre aquest Go
vern, per favor, faci el favor de creure'm. 

D'acord. 
Amb el tema de l'impost turístico Miri. nosaltres no 

volem reduir el turisme de masses, aixo ho deim ben 
clar, el que no volem és que incr~menti el turisme de 
masses, nosaltres pensam que tenim 7 milions de tu
ristes i que en tenim prou, no tenim per que haver de 
lliurar més patrimoni turístic que és el nostre paisatge 
per dur aquest ti pus de turisme que ens mereix tot el 
respecte, pero que no té la capacita.t adquisitiva ade
quada per haver de pagar aquest ~ol. l que és que vo
lem fer? Volem crear alternatives ~er dur un tipus de 
turisme de més capacitat i proposam els camps de golf. 
l, efectivament, tal vegada eIs camfls de golf, qyan pro
posam clarament, i no ens n'amagam de deixar fer una 
construcció turística, un hotel o un bloc d'apartaments 
concentrat sobre un camp de golf, és renunciélx a una 
part d'aquest patrimoni turístic, peró és a canvi d'a
quest tipus de turisme de qualitat que li dic, no a can
vi d'un turisme de mas ses que ja no 1é més sentit. Pen
sar que si tenim, al final d'enguany, a Mallorca, 5 mi
Hons llargs de turistes, fa reflexionar, perque si anam 
a I'absurd, que volem arribar a 10 rnilions?, com ens hi 
agombolarem aquí, com viurem? No hi haura lloc per 
a tots, no hi haura disposicions d'2.ig1.la, no hi haura 
infraestructura suficient, els nostres conciutadans ma
teÍxos no estaran satisfets. lndependentment del debat 
económic a que aixo pot aconduir, com a segana dis
cussió. 

Quant al cost social del turisme. Miri, el cost so
cial del turisme, i també ho diuen els estudis del Sr. 
Aleñar, a mi em sap greu que fins i toi amb els estu
dis ens eliferenciem per qüestions ¿olítiques, aixó arri
ba a passar com amb la cultura, aquí es fan exposicions 
ele pintura, i perque uns pintors són proclives a un de
terminat partit, tota una classe política determinada 
va a veure aquesta escultura, i l'altra classe no hi va, 
i a l'inreves, i aquests són símptomes que entre tots 
hem d'intentar arreglar, aixó és ::laríssim. Bé, ho dic 
perque vost\es treuen el Sr. Aleñar, i hi ha un altre se
nyor que també fa estudis i que no li coincideixen amb 
el Sr. Aleñar, és curiós aixó, i vos tes en treuen uns i 
jo els puc treure l'aItre. l l'altre diu que tot l'atur que 
augmenta a Balears es produeix a causa de la immi
gració, que nosaltres cream riquesa, que nosaltres cream 
lIocs de feina, que el que passa és que som una regió 
moderna, emprenidora i que resulta que aixo es coneix 
a Espanya i que hi ha un munt de treballadors espa
nyols que vénen afer feina aquí. I quan acaba la tem
porada per l'octubre, vost>e se'n va a l'INEM i han aug
mentat les xifres d'atur, aixo és tan senzill com li dic, 
el que passa és que el Sr. Aleñar du els estudis en una 
línia i aquest altre senyor els du en una altra. Jo crec 

que si es posen d'acord, veura com aquestes discus
SiOllS e!ernes que tenim, igual que té el Partit Socialis
ta amb el Govern, en els temes d'imposts generals, deIs 
que retornen de l'Estat Central ::ap aquí, tal vegada 
amb aquests estudis, tots asseguts, podem arribi1f a 
un acord i dir-nos quina és exactament la veri~at. 

Voldría que quedas cIar el tema del cost social, per
que no estam creant atur a Balears. 

Hi ha altres coses que passen clesapercebucles. Hem 
creat l'Escola de Turisme, I'Escola de Turisme de la 
Comunitat Autonoma, i aixo té un cost economic im
portant per a la Comunitat, i ja he repetit distintes ve
gades, que esta lliurat el projecte basic a l'Ajuntament 
de Palma per demanar la llícencia per a l'Escola d'Hos
taleria, són dos fets ímportants per al món deIs treba
lladors, perque poden canviar en gran mesura lél. Dro
fessionalitat, poden aixecar els nivells deIs serveis (po
den fer que la gent accepti, d'una vegada per totes, les 
seves professions, que aquest és el gran problema que 
tenim, que clins el sector turístic hi ha molta gent que 
en determinats moments esta desenvolupant una pro
fessió en la qual no creu i esta pendent de la possibi
litat d'anar-se'n a un altre sector. Si s'aconsegueíx la 
professionalitat a través d'aquests centres, pot ser que 
el nivell de serveis de tota la Comunitat s'aixequi i, per 
tant, que també, si aspiram a aquest turisme de qua
litat que discutim, i que jo. cree que és un deIs punts 
basics d'aquest debat, pot ser que, amb el temps, ho 
puguem aconseguir. 

Moltes gracies, Sr. Presídent. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari Unió Mallorquina, 

té la paraula el seu Portaveu, Sr. Miquel i Pascual. 

EL SR. PASCUAL l AMOROS: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. El Sr. Presi

dent del Govern Balear va fer, ahir, jo diria que mi
nuciosa descripció ele la línia el'actuació en materia tu
rística, quant al qye fa referencia al que pertoca a la 
propia Conselleria de Turisme, i ja molt més ele pas
sada va esmentar actuaeions corresponents a d'altres 
Conselleries, com, per exemple, poden ser Ordenació 
del Territori, Cultura i Esports, etc., etc., que tenen, 
naturalment, més o menys forta incidencia sobre I'ac
tivitat economica turística. 

En els dos anteriors debats celebrats a aquesta 
Cambra durant el primer període de sessions de- la II 
Legislatura, és a dir al Debat d'Investidura i al Debat 
sobre l'Estat de l'Autonomia, a ambelós debats, varem 
dir que el programa turístic del Govern Balear és un 
deIs que menys conflictez; pot produir al Grup Parla
mentari d'Unió Mallorquina i, per tant, només ens res
ta reiterar, una vegada més, que coincidim en el que 
va dir ahir el Sr. President del Govern en aquesta tri
buna. La meya intervenció aníra encaminada, per tant, 
a ressaltar algun deIs punts traetats ahir i a parlar de 
dos temes conerets que són al carrcr i que requerei
xen, al nostre parer, l'atenció de la Cambra. Em refe
resc als efectes del popularment anomenat Decret Cla
dera-U i a la necessitat d'actuació del Govern en ma
teria de seguretat ciutadana que té gran incidencia so
bre el turisme i que practicament no se n'ha parlat en 
aquesta Cambra. Deixarem, d'altre costat, l'orclenació 
del territori per al proper debat del segon període de 
sessions, que té també una gran incidencia sobre el tu
risme. 
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El Sr. President del Govern va fer un amplia des
.;. cripció del que sera el contengut del Pla d'Ordenació 
. de l'Oterta Turística, va anunciar també la possibilitat 
d'establir un sistema de contribució del turisme a les 
fortes inversions amb equipaments i infraestructura, 
aVUl Ja se n'ha parIat aquí, així com una nova legisla
ció pel que fa a les empreses i activitats. Ens va par
I~r en particular de la futura Escola In!ernacional 
d'Hüstaleria de Balears i, en general, de forma ció pro
fessional, d'investigació i aplicació de noves tecnolo
gies al turisme. Finalment, va fer menció a una nova 
promoció institucional de Balears com a cen1 re turÍstic 
capdavanter a Europa. Jo voldria remarcar aquest dar
rer punt de la seva exposició. Nosaltres consideram de 
gran importancia el nou enfocament de la promoció tu
rística institucional, consistent a promoure actes cultu
rals, possible Mostra Internacional d'Art Contemporani, 
Festivals de Música de primera línia, etc., etc., o tam
té manifestacions esportives com podria ser, per exem
pIe, un Open ele golf, ele tennis, alguna competiejó de 
vela, per exemple. 1 consieleram també que fa falt a un 
pacte cul~ural entre totes les io s titucions ele les llles 
Balears per coordinar esfon;os, ja que els mitjans són, 
eo cultura i esports, sempre escassos i el que hi ha per 
fer, si es clecideix tirar endavant, és molt. 

Una vegaela fets aquests petits comen taris, entrcm 
en el que poelríem anomenar situaeió i m esures a pren
e1re després de l'entraela en vigor del Decret 103/1987 
ele 22 e1'octubre. Facem, pero, abans, una mica e1'histo
ria. El Decret 103/1987, ha substitu"it el Decn~t 30/1984 
ele 10 ele maig, popularment anomenat com a Decret 
Claelera-I, que va introeluir el parametre ele 30 m2 de 
solar per lI it lurísl ic pe!" a les noves const¡-uccions, que 
va sel' ap rovaL després de no massa con ul le amb els 
seclOrS so ¡al irnp licats i que va teni r due conseqLLn
cíes. Una, un ]Joc negalivá, i una mé negativa. La pri
mera va ser que sí hi va haver una sobre-entraela ele 
projectes ele darrera hora, bastant més pronunciada que 
la que s'ha produ:it ara. I la negativa, la segona, va con
sistir en un contenciós-administratiu que la més impor
tant patronal ele Balears va posar contra l'esmentat De
cret que va ser e1essistit just abans ele ser dictada sen
tencia. No sabem que hagués e1i t aquesta sentencia. A 
causa, probablement, ele la forta tensió de l'any 1984, 
es va proeluir entre el Govern Balear i la patronal, el 
1987, es va intentar, com a conseqüencia e1el passat el 
1984, es va intentar consensuar el projecte ele nou De
cret sobre Mesures Transitories e1'Orelenació e1'Establi
ments Hotelers i e1'Allotjaments Turístics. Aixo va te
nir algun efecte positiu, com l'articulat sobre reconver
sió e1'establiments obsolets, millorat, o sobre el para
metre ele 60 m2 ele solar per pla¡;a hotelera on inicial
ment es preveien només 45 m2. Ara bé, s'ha ele reco
ncixer que la publicitat que va tenir el projecte ele De
cret va fer que en el mes e1'octubre passat, se sol'lici
tassin a la Conselleria de Turisme autoritzacions pre
vi es amb una quantitat molt superior a la normal. A 
continuació intentaré avaluar els 11its, l'efccte publici
tari del consens del Decret. 

Durant els nOllS primers mesos de l'any 1987, s'han 
tret del CoHegi e1'Arquitectes ele Balears 371 expeelients 
turístics, equivalents a 14.064 viven des tipus. És a dir, 
que el promedi ha estat ele 1.562 viveneles més, mentre 
que en el mes d'octubre, més de la promulgació e1el 
Decret 103/1987, s'han tret expeelients que equivalen a 
9.008 viveneles per e1amunt del promedio Sempre parlo 
e1'usos turístics, perquc, a part d'aixo, hi ha els usos 

residenciaIs normals, que no estan comptabilitzats aquí. 
Si comptam a 3'5 llits per vivenda i tenim en compte 
que I'anunci de la promulgació del Decret ha fet que 
s'avan¡;assin logicament projectes prevists per als pro
pers mesos, hem de concloure que l'efecte publicitari 
es pot estimar entre 25.000 i 30.000 llits. Aproximada
ment la meitat, deIs llits pendents de resolució a la COB
selleria de Turisme són per tant, a causa de la publi
citat del nou Decret. Els altres són els presentats els 
mesos anteriOl's, els que normaIment s'haurien presen
tat e1urant el mes e1'octubre i aquells que s'havien de 
presentar a final e1'any. Que s'ha de fer, ielo, amb aqucsts 
expeelients? Aquesta és una pregunta que es fan am
plies capes ele la societat balear. 

El Grup Parlamentari Socialista i el PSM-Entesa ele 
l'Esquerra de Menorca varen presentar una Proposició 
ele Llei sobre suspensió de llicencies e1'edificació e1'es
tabliments hotelers i d'allotjaments tllrístics, aques ta 
Proposició ele Llei ha estat o b j ecte ele la discon[orm i
tat e1el Govern Balear, en sessió celebrada ahir, per im
plicar un augment de creelit pressupostari. En efecte, 
la suspensió de !licencies, d'altra banela estab1erta a la 
Llei e1el Sol, a l'article 27, suposa una restricció ele 
clrets urbanÍstics aelquirits i, per tant, ha ele ser inter
pretada restrictivament tal cüm va dient la jurispruelen
cia i la e1octrina . D'altra banda, si tots els espanyols 
tenen els mateixos elrets i les mateixes obligacions a 
qualsevol part e1el territori de l'Estat, artic1e 139.2 de 
la Constitució Espanyola, aquesta Cambra no pot legis
lar un constrenyiment elel contingut elel dret ele la pro
pietat Inés enlla ele la legislació estatal. 

En conclusió i per no allargar-me, la Proposició de 
L1ei presentada pels e10s Grups de I'oposició ha eI'anun
ciar, for:;osament, el e1ret a ser indemnitzat pels valors 
e1els projectes presentats a Turisme, sempre i quan no 
tenguin e1eficiencies suficientment importants com per 
set- e1enegats. Si, a més, el Pla e1'Orelenació ele l'Oferta 
Turística s'enllesteix el 1988, no ens queelara més re
mei que preveure aIs pressuposts entrants, entrats ja 
al Parlament, la partiela corresponent a aquestes inelem
nitzacions. 

El Grup Parlamentari Unió Mallorquina va mani
festar al e1ebat sobre l'Estat de l'Autonomia la confor
mitat amb el Decret 103/1987, avui hem de manifestar 
el nostre desacorel amb la Proposició de L1ei ele sus
pensió ele Ilicencies i, pel contrari, el nostre suport al 
Projecte ele Llei ele Mesures Transitories d'Orelenació 
e1'Establiments Hotelcrs i d'AllDtjaments Turístics, apro
vat ahir pel Consell de Govern i entrat avui a aquest 
Parlamento 1 ho volem fer així per les raons següents. 
En primer lloc, perque la suspensió ele llicencies no 
pot fer mai distinció, perque és impossible, entre els 
inversors i els possibles. especulaelors. Com es e1istin
geix qui és qui? En segón lloc, perque el problema és 
exclusivament de possible accés e1'oferta, pero no ur
banístic, ja que al mateix solar es poelrien construir 
apartaments no turístics amb la mateixa quantia gue 
abans de la suspensió. En tercer 110c, perque si és ver 
que una part significativa deIs expeelients presentats a 
darrera hora a Turisme no reuneixen els requisits, com 
bé ha e1it el Sr. Conseller, la suspensió ele 11ic'?ncies no 
afectaria més que una part poc significativa ele les no
ves places en tramitació. En guart lloc, perque la in
seguretat jurídica que en els vertaders inversors provo
ca una mesura e1'aguest tipus, afecta tots els camps, i 
no només a la inversió propiament turística i pot pro
e1uir efectes no desitjables a la nostra economia. En cin-
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que lloc, perque només l'anunci de suspenslO provoca 
carreres de peticions davant deIs Ajuntaments, de ma
nera que llicencies que es donarien, tal vegada, amb 
els dos o tres anys que vénen, es concentrarien en pocs 
mesos, a ara. En sise lloc, perque hi ha hagut previa
mEnt un trafic immobiliari, a l'empar d'uns aprofita
ments urbanístics, o sigui, legalment obtinguts, que una 
vegada retallats suposen perdues importants als inver
sors i, naturalment, també, a algun especulador. En 
sete lloc, perque alguns deIs propietaris deIs projectes 
presentats poden consistir en la legalització d'aparta
ments ja construits, i aixo també creim que és impor
tanto 

El Grup Unió Mallorquina esta profundament pre
ocupat pel possible accés d'oferta hotelera en el futur, 
per~ pensam que es pot corregir amb una aItra classe 
de mesures. Es tracta de lluitar contra la illegalitat. Es 
tracta de treure del mercat els apartaments iHegals, xi
frats en uns 60.000 llits pel «Llibre Blanc del Turisme». 
Es tracta de lluitar contra l'overbooking. Es tracta, en 
definitiva, d'enfortir l'estat de dret, i no de prendre 
mesures que poden ser limitadores, que per ser limi
tadores de drets subjectius, no són, en aquest cas, abso
lutament necessaries i per tant no 5'han de prendre. Es 
tracta de fer lleis sensates i de fer-les complir després, 
perque si les lleis no són admeses pel cos social, qui 
les fa complir? 

Em ve a la membria el Projecte de Llei d'Edificis 
fora d'Ordenació que va ser debatut a aquesta Cambra, 
quant a esmenes a la totalitat, la setmana passada, molt 
cIar és aquest projecte en aques ta direcció. EIs edificis 
constrults a l'empar d'un pla antic, com per exemple, 
varem posar d'exemple el Pla Ribas-Pieras, peró que 
no s'ajusten al pla actual, deixaran d'estar fora d'orde
nació i els plans municipal s podran dir quins ti pus de 
construccions s'hi poden fer. En aquest cas, s'han cons
trui"ts al marge d'una legalitat. Al contrari, els edifIcis 
cons1ruits contra pla, no han de tenir més que un camí, 
que és, a llarg termini, la demolíció, i, a posta, es pro
hibeix, en aquest projecte de llei la seva dotació de ser
veis com aigua potable, clavegueram, electricitat, tele
fOil, etc., etc. 

Aquesta és, per tant, la filosofia que ha d'inspirar 
la nostra actuació, l'actuació del Govern Balear, en 
aquest caso Apartaments iHegals clausurats i condescen
dencia amb el ciutada que exerceix uns drets donats 
per un planejament urbanÍstic vigent. No fon;:ar els 
Ajuntaments a donar llicencies aviat, actuar contra la 
iHegalitat, i l'estudi aseptic i sota el principi de lega~ 
litat, poden donar com a resultat la contenció de l'ofer
ta amb quantitats semblants a la hipotetica suspensió 
de llicencies. 

I dit aixo vull entrar a l'altre problema que he 
anunciat, i que té, també molts d'efectes sobre la de
manda turística, que és la seguretat ciutadana. El nos
tre Estatut d'Autonomia no preveu la possibilitat de 
constituir la policia autonoma, i el Grup Parlamentari 
Unió Mallorquina creu que al final es demostrara, nos
aItres creim que es demostrara la necessitat de tenir 
un cos de seguretat propí si volem assolir un nivell 
adequat de seguretat ciutadana. En el passat debat, va
rem fer una proposta de resolució, després aprovada 
pel PIe, consistent en la creació d'una Comissió per a 
l'estudi de la conveniencia o no de proposar la reforma 
de I'Estatut, alla tractarem aquest tema, pero, mentres
tant hem d'estar aturats? Rotundament, no. Dos petits 
exemples ens iHustraran sobre la necessitat que la Co-

munitat Autonoma de les Illes Balears agafi cartes en 
l'assumpte. Suposem que un individu sostreu un cotxe 
a Ciutat i se'n va, per exemple, a Alcúdia, a tironejar. 
A Alcúdia hi ha sis o set guardies civils que, clar, no 
poden estar al carrer perque són pocs, perque n'hi ha 
qualcun que ha de lliurar, perque han de fer retens i, 
per tant, no basten per tenir presencia, com he dit, al 
carrer. A Alcúdia si es veu policia al carrer, es veu la 
policia municipal, id6 bé, la po licia municipal no sap 
quin s cotxes han estat substrets a Ciutat i, per tal, els 
deliqüents poden passar per davant els seus nassos 
sense risc de cap classe. Exemple número dos. Un in
dividu cercat per la lntcrpol poto anar a la policia mu
nicipal tranquiHamen t a demana¡: ajuda per al que si
gui, i no l'agafaran, perque els municipals no saben que 
l'individu en qüestió esta cercat per la policia estatal 
o per la po licia internacional. 

Al nostre parer, per tant, hi ha dues arees d'actua
ció clarament diferenciades, en primer lloc, la coordi
nació de les policies locals, en segon lloc, la coordina
ció de les policies locals amb la policía estatal, coordi
nació aquesta que s'ha de dur a terme a través del 
Govern Balear. 

Les policies locals tenen un greu problema de for
mació, tret de l'escola de Palma no hi ha centres ofi
cials de formació de la futura policia, i els Ajuntaments 
no ho poden fer, l'ideal és que quan es convoquin opo
sicions per cobrir places de policies, els aspirants hagin 
d'acreditar una titulació pr~via, pero per a aixrJ, ha 
d'actuar la Comunitat Aut6noma, naturalment, aprofi
tant les infraestructures existents com la de I'Ajunta
ment de Ciutat. 1, tal volta, faci falta donar una for
mació practica comú, sense perjudici que a cada mu· 
nicipi haver-hi exigencies suplementaries derivades, per 
exemple, del coneixement del terreny o de la necessitat 
de parlar algun idioma en concrei: per poder servir el~ 
turistes. 

Els tecnics en la materia diuen que [an falta enlre 
1'5 i-2 policies per a cada mil habitants, si es vol asso
lir un bon nivell de seguretat. Normalment, els ajun
taments no arriben a aquestes coles. Tal voIta, amb 
l'exepció de Palma, si se suma la Policia Municipal, la 
Guardia Civil i el Cos Nacional ele Policia. 1, per tan1, 
tenir pocs efectius vol dir tenir una policia reten, atnn
xerada al quarter que actua quan té una denúncia, és 
a dir, es fa acció posterior al del!cte, pero no es fa 
prevenció d'aquest. La prevenció, consistent a tenir pre
sencia al carrer i als llocs de conflicte, com plages, dis· 
coteques, llocs de joc, punts neuralgics de comunica
cions, etc., etc., dóna· seguretat al ciutada i desanima 
al delinqüent potencial. És clar que si els nuclis turís
tics, per a cada guardia civil hi ha cinc o sis policies 
municipals, només aquests, els policies municipals, po
den dur a terme les tasques de prevenció. Avui hi ha 
un problema gros de prevenció per falta de mitjans i 
per la descoordinació deIs mitjans existents. En darrer 
terme hi ha un gran problema de manca de coHabo
ració i d'informació, no hi ha informació sense col'la
boració ni tampoc no hi ha coHaboració sense informa
ció. L'article 53.2 de la Llei Organica 2/1986, de 13 de 
mar~, de Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, per
dó, de Seguretat, preveu l'obligatorietat d'informació 
per part de les policies locals a la policia estatal, pero 
no a la inversa. Recordem els exemples abans es
mentats. 

No pertoca al Diputat que parla dir com s'ha d'ac
tuar, aixo correspon al Govern, a través de la Conse-
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Heria Adjunta a la Pre idenda. De qualsevol manera, 
volem anunciar la presentació de tres propostes de re
solució. La primera, i jo vull es tar d'aeord amb el Sr. 
López i CasasDovas, quan diu que sis o set inspectors 
turistics són poes, la primera proposta de resolució sera 
sobre proteeeió de la 1 galitat turística, al nostre parer 
fan falta més miljans. 1 les altres cLues seran en tom 
a la seguretat ciutadana. Les tres propostes tenen un 
denominador comú, la lluita contra la iHegalitat, i, per 
tant, tenen com a finalitat J'enfortiment del nostre es
tat de dret. Al cap i a la fi, el grau de civi lització d'un 
país es pot mesurar pel grau de compliment de les lleis 
a un sistema democratic, és clar, i si d'aquest Parla
ment de les Illes Balears surten resolucions que facin 
augmentar el grau de compliment de les lleis promul
gades per aquest, no hi ha cap dubte que aquesta insti
tució sera el motor del nostre desenvolupament corn a 
poble altament civilitzat. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Conseller de Turisme, Sr. Jau

m e Cladera. 

EL SR. CONSELLER DE TURISME 
(J aume Cladera i Ciad era ): 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Sr. Pascual, 
pra Licament eSlic 'acord amb la majoria d'argumen
laciollS que voste ha (ei, sobretoL quant al Decret, les 
coses po~ilive qlle lé i la part negativa que té, i en 
el t ma de materia de seguTctat ciuladana, el problema 
és més dificultós a causa del que voste bé apuntava, 
que l'Estatut d'Autonomia no ho contempla. 

Fent una referencia al Decret, és ben cert que hi 
ha hagut aquest aumenl desmesurat de peticion , i aixo 
és UDa cosa qu I'hem repetida distintes vegades aquí, 
no que s'hagi inlentat r.etardar l'cntrada en' vigor 
del Decret, e l que és ben cert és que teniem una expe
riencia a nterior per 110 negociar o parlat- amb els sec
tors involucrals, en el tema del Decre l, en varem tro· 
bar que ens havien posat un contcnci6s. Un canten iós, 
sempre hi h a el duble de s i e pot guao al' o perdre i, 
sobretot, a par d'aque t dubte, hi ha la falta de se
guretat del Go"crn que els ciutadans cregui n en la 'filo
sofia que defensa .l Govel'n, que aixc> és el més impor
Lant , no real" dllbte a la pob lació civil que el Govern 
pot ometre dur nclavanL una !lei que tengui viso 
d'in onslitu ional it¡¡t d'iHegalital. aixo realment pre
ocupa, pcrque si el Govern no é el primer que c m
pleix es triclament la 1 ga li at vigenl, e l ciuLada, imme
cljalament, e v LI protegiL per no complir-la. 1 aqllest 
va ser 1 mOl.ill primordial pel qual arem negociar 
amb la CAEB, per en tendre que din la AEB hj ha n~· 
pre enlats tols i cadascun deis ectors empre arials que 
poguessin estar afectats. 

Admet i no me n'he recordat de comentar-ho al re
prese nlant del PS t , admet que, ta l vegada, aja, amb 
tota segure tat hauriem d'haver convoca l les nlra ls s in
clicals, pero en aquell moment, Ion stamcnt, no varem 
pen al' en les cenlral sind ical, pensant que aque t era 
1.111 l ma que afectava obrelot i en primer lloe allre 

ee lors , després hem tengut rellnton amb les nt rals 
sindi a l i hcm fet un acord, nO nomé d'analilzar e l 
tema del Decret, sinó, a part que hem de fer el Con
sel! Assessor de Turisme, per mandat d'aquest ParIa
ment, on hí tendran una participació i que totes aques-

tes coses, en el futur, es discutiran en el Consell Asses
sor de Turisme que pareix el més raonable. 

Quant que no estiguin d'acord amb la Proposició 
de Llei de suspensió de llicencies, nosaltres, el Govern 
ja ho ha manifestat, ahir varem manifestar el nostre 
desacord amb la suspensió de 1licencies, precisament 
per la mateixa argumentació que 1i dei a abans, per no 
crear aquesta inseguretat, que aixa després es retrans
met com un acte reflex dins el comportament de la so
cietat. 

Quant al tema en materia de seguretat ciutadana, 
miri, el tema ha estat tan greu que fa dos anys hi va 
haver problemes perillosos, [íns i tot amb amenaces de 
determinats tours operadors de no dur clients a deter
minades zones turístiques pel gran increment que hi 
havia hagut d'inseguretat ciutadana, sobretot, quant a 
l'estirament de bosses. Aixo va fer que hi hagués, per 
part de l'Administració Central, amb I'Administració 
Central i la Comunitat Aut6noma unes reunions que va
ren concloure amb un increment d'efectius policials a 
determinacles zones turístíques. No a totes les necessa
ries, perqlló lampoe no hi havi a efecliu urieíents, p ro 
que, almaneo, ajlldal'en a paHiar relal ivament e l I ro
blema q le hi havia . És cen, i ai 'o s'ba de dü' amb lola 
c1aJ"edat que el darrer any, a aq uestes zones lu rísliqu s, 
a mi lloraL eosibLement e l tema de la seguretal ciuta
dana, ho saben per dues vies, tant per la via que ens 
informa la Delegació de Govern, a través de la Cabda
lía ele Policía, com a tl-avés ele les denúllcies que posen 
els tours operador cada vegada qúe un client seu té 
probJeroes d'aque t tipus, i el nombre de denúncies que 
fan els lours operadors ha minvat. Per tant, la situació, 
c1iguem, ha millorat. Pero no ha millorat fins al punt 
ele pensar que no continua constituint un problema, en
cara és un problema. 1 seria desitjable que, o bé a 
lravé ' de la possibilitat el e la r ectifica ió de l'Eslalut 
quanL a poder crear un policía autonoma o bé a trQvé 
el 'un organisll1c qu pogué coordinar enizllament totes 

Is p01icies involucracle amb els serveis públics d'a
quest tipu, eria desitjablc que es traba una so!ució , 
J erque a una societat, a una Comunitat emincntment 
turística, els prob leme I rivat d la s gl.lr tal iLlta
dana ten n un efecte mol'l més elevats que diJ1S una 
societat, per exempJe, industrial, encara que els efectes 
siguin iguals de perniciosos. 

Quant a les suggerencies que ja voste ens avan r;ava 
de le propo j ions que Earan, jo Ji dic el que li he avan
<;at 1 1-. López i Casa 110vas. Jo estic d'acord que s'ha 
d'au~mentar el servei el'inspccció, el que pass a és que 
nosaIrres, quan conf:eccionam el pre supo t , anam 
molt alerta él procurar que la despesa no augmcl1li mé 
q\.le 1::\ inver i6, i é lIna e pecie de dil-ectriu po lítica '. 
que té aqu st Go\/ern, i, a posta, tal vegada, augmen
lar dos o tres in speclors no é massa notable , pero i 
lotes les Conselleries, per aquesta línia, comencen a 
augmentar Capítol r, en trobam que al final. al Pre -
upos ts, la participació de despesa i la participació d'in

vers ió e tan, de equilibrade , luim I pressupost a aques
ta Cambra i la primera erítica que ens trobam é v s
t' no fan inver sions. 1 jo cree que lcnen raó auan 

n acusen, tal vegada, que la inversió va baixant. A 
posta, si és una resolu.ei el e tOla la Camb(a, lIavors 
nasa l tres estam molt més in f rtalits de poder dur en
davanl una aeció d 'aque t tí pus, perque ja ens fllig 
l'únic problema que tenim, que, repetese, és l'augment 
de la despesa. 
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Respecte de les aItres suggerencies de les proposi
cions que pensen presentar sobre seguretat ciutadana, 
en saber-les amb més detall, nosaItres les comentarem 
amb molt de gust. 

MoItes gdlcies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Miquel Pascual. 

EL SR. PASCUAL I AMORóS: 
Sr. President, només per comentar el punt molt 

con cret de l'augment de la inspecció turíst ica. Precisa
ment , com ·el Co nseller ha di t, un augment de diversos 
in spectors sobre els Pressuposts no és significatiu, a 
posta nosaltres farem, segurament, aquesta proposta, 
perque consideram que, efectivament, és la millor font 
d'aturar l'augment de roferta turística, és la lluita con
tra la iHegalitat. Només aixo. 

EL SR. PRESIDENT: 
A continuació, té la paraula, per part del Grup CDS, 

el seu Portaveu, Sr. Francesc Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Moltes gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 

Per segona vegada en menys d'un mes, ens reunim al 
PIe d'aquest Parlament per parlar de política turís
tica, i he de confesar que continuam sense entendre 
les raons d'aquesta circumstancia, perque no entenem 
ni les raons del Govern de for<;ar la celebració del de
bat de palítica general i la seva conversió en un debat 
de política turística, o en un debat pdlcticament mono
grafic sobre política turística, ni les raons del Grup So
cialista, perque una vegada que aquest fet s'ha produit, 
per mantenÍI: la celebració d'aque.st . En aixo no hi po
dcm fer res, més que deixar -consUmcia que el nostre 
Grup no considera positiu aíxo per a la institucíó par
lamentaría. 

El díscurs del Sr. President, ahir, ha estat conse
qüentment, una reiteració en molt de punts exacta, 
el'alIó que va anunciar el pasat dia 3, no podia ser d'al
tra manera, per descomptat, i aixo fa molt més difícil 
entrar en el tema, sense que es produeixin, per la nos
tra banda, també, reiteracions argumentals. 

El turisme, s'ha dit fins a la sacietat, és per a la 
nostra Comunitat Autonoma l'eix basic en tom al qual 
pivota la política económica global, el manteniment de 
les condicions de competivitat, exterior del sector, la 
seva consilidació com a primer motor económic i el 
desenvolupament d'infraestructures complementaries, 
així com la recerca d'una nova frontera de qualitat, han 
de constituir els objectius que iHuminin les accions deIs 
deIs poders públics per aconseguir l'equilibri del con
junt del nostre sistema economic, i per abastir, també, 
majors nivells de benestar social. 

El turístic és un sector que arrossega deficiencies 
estructural s des deIs anys 60, en els quals la implan
tació del sector tengué lloc, presidida per un criteri 
basic, produir de la manera més rapida i amb el mÍ
nim de costos, els ingressos en divises, necessaries per 
finan~ar les quantioses inversions que reclamava el des
envolupament economic que durant aquella decada co
menf,:a la tecnocracia i el regim franquista. Reclamar, 
llavors, atenció a les infraestructures viaries, de trans
port, sanitaries, demanar planejament i control a fi i 
efectes d'un equilibri estructural o cridar l'atenció so
bre els abusos cap a l'entoro natural, era no solament 

extemporani, sinó que topava amb una societat avida de 
fer créixer les seves cotes de consum, uns poders COns. 
ti tuits que havien de menester la fabrica de divises i 
una ideologia economica, predominant, basada en el 
dcsequilibri com a fonamen t dinamic del creixement 
economic i elel desenvolupament. Aquests eren en Iínies 
generals els condicionaments en que neix la nostra in. 
dústria turística, la nostra estructura economica con
seqüent. 

Les repercusions d'un creixement desorbitant 1 ID· 

controlat són sobradament conegudes i constitueixen, 
scgons cree, una diagnosi generalment compartida. En 
primer lloc, una dependencia excessiva i unes conc1i· 
cions assimétriques de m ercaL Davant un oligopoli 
d'oferta, ens trobam amb una demanda atomitzada i que 
en depen, en un primer esta di financerament. Aixo pro· 
dueix, com és logic o de conseqüencia, una guerra de 
preus a la baixa, perque les estructures cl'elasticitat 
d'oferta i demanda no permeten altre tipus de joc, ja 
que l'oferta turística no es pot adequar més que en 
guerra de preus, i la demanda, en canvi, resulta tremen· 
dament flexible a les alces i baixes de preus, suposa un 
m ercat assimetric, que coHoca l'oferta turística en una 
si tuació de debilitat en relació a la demanda. La de
gradació natural i la degradació urbanística, com a con
seqüencia del desenvolupament incontrolat i no plane
jat, la carencia, moltes vegades dramatica, d'infraestruc
tures, equipaments i serveis que havien de néixer dins 
una logica de creixement equilibrat que llavors, com ja 
he dit, no existia, havien de néixer paraHelament ido· 
nar-se suport mutuament. 

Una manca d'ofertes complementaries, aquí per 
exemple hem trobat a faltar moItíssimes vegacles, s'ha 
denunciat la manca d'un urbanisme turístic que aten
gués les demandes complementaries, no estrictament 
d'allotjament, que criexentment anava requerint la de
manda. La manca de formació professional i empresa· 
rial, un deIs drames que es varen produir com a con
seqüencia que el sector turístic exercia, va exercir i con· 
tinua exercint una sobre pressió sobre els aItres sectors, 
en termes, no solament de fluxos financers, sinó, per 
suposat, de dedicació empresarial, i, per descomptat. de 
ma d'obra. 

EIs efectes negatius globals sobre la resta de seco 
tors economics, en termes de desequilibris, en termes 
de privar aquests altres sectors deIs mecanismes finan· 
cers, deIs mecanismes de ma d'obra, d'encariment de la 
ma d'obra, als sectors agraris i industrials molt espe
cialment i també a d'altres. 

La manca de perspectiva, d'investigació i d'innova
ció en general del sector que hagués permes un disseny 
de política económica a mitjan i llarg termini. 

I jo afegiria a aquesta coHecció de mancances que 
produeix el creixement incontrolat del sector als anys 
60, actualment un estat, un estat de debat excessiva
ment prejutjat, jo diría, excessivament mediatitzats per 
prejudicis ideologics o simplement posicionals i molt 
probablement mancats deIs suport de dades i teories 
objectives o objectivables, jo cree que manquen al de
bat elements abundants que ens garanteixin que els 
arguments no son només tapadors deIs interessos o, si 
ho trobau massa fort, tapadors de les ideologies o po
sicionaments de cadascú. 

La crisi de la segona meitat deIs anys 70 va intro
duir, juntament amb la incertitud, la possibilitat de re
flexionar coHectivament sobre els nostre futuro La nos
tra societat comem.a a prendre consciencia del perill 
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que significava la vulnerabilitat d'una economía desequi
librada, excessivament dependent d'un mono-cultiu i sen
se varaguardes davant una eventual recessió, que ja 
no podien per més temps ajornar un plantejament de 
futur per al nostre sector turístic i, en definitiva, per 
a la nostra economia, i comenc;a a estendre's el senti
ment que calia posar fre als abusos, al creixement in
controlat i a la destrucció. Peró passa una mica allo 
que pass a amb les secades, una partida d'anys seguits 
sense ploure provoquen plans carregats de bons pro
pósits, s'incrementen les inversions públiques, es con
dueixen i eduquen els habits de consum, es provoca un 
esta1 d'opinió sensibilitzat davant la qüestió, pero tot 
d'una que la pluviometria es regula, e1s bons propósits 
s'obliden, els projectes s'arxiven i les comissions inter
ministerials no es tomen a convocar. Ido bé, jo crec 
que quelcom de semblant s'ha pogut produlr en la crisi 
turística deIs 70, perque ha estat relativament bona de 
superar, perque, efectivament, el sector s'ha mostrat 
molt més resistent a la crisi que no li auguravem ga ire
bé ningú, i aquesta rapidesa i aquesta efectivitat de 
reacció ens ha dut, quasi bé sense solueió de continul
tat al segon boom, a l'actual expansió de l'oferta d'allot
jaments alimentada, aquesta vegada, per una fe inque
brantable en la solidesa d'una demanda que pressump
tament ja ha introdult les vacan ces a les Balears com 
a part inseparable deis seus habits de consum, segons 
resen les tesis més optimistes. 

Afortunadament, peró, la reflexió ja s'ha imposat. 
La ideologia económica ja ha deixat de creure en la 
bondat del creixement desequilibrat, i l'opinió pública 
ja no consent desistir impassible als desgavells. L'exis
U,:ncia, d'altra banda, d'un poder poIític descentralitzat, 
ens auto-responsabilitza com a poble, del disseny del 
nostre futur. Les coses, com veim, han canviat, i jo 
crec que han canviat per millor. 

El balan:;: de tot aquest procés és indubtable que, 
a més deIs problemes i deIs aspectes crítics ja esmen
tats, té caires economics positius, que per obvis i com
p;:¡rtits no cal detallar excessivament, som, s'ha dit mol
tes vegades, la primera regió amb renda per cap ita, 
tenim una societat oberta que ha estat capa<; o que esta 
essent capa<; d'assimilar millor que les altres regions 
espanyoles el repte de la integració dins la Comunitat 
Económica Europea, etc., etc. Pero avui les preocupa
cions se centren sobre unes altres qüestions, sobre as
pectes molt més qualitatius, perque, al mateix temps 
que podem reconeixer, amb una dosi d'orgull, que som 
la primera regió amb renda per capita, també hem de 
reconeixer i-reconeixem immediatament que tenim de
fectes seriosos en la distribució interna d'aquesta ren
da, que tenim una societat carregada de problemes so
cials, que l 'atur estacional provoca el creixement de la 
miseria i la mendicitat quan es tanquen els hotels, que, 
en definitiva, també s 'ha produi:t una distanciació con
siderable entre la nostra potencialitat económica i la 
nostra potencialitat cultural. 

Jo crec que la societat, la ideologia dominant en 
una concepció d'una política económica i de l'economia 
moderna, ens ha de fer posar l 'accent en aquestes al
tres qüestions molt més qualitatives . És hora d'accen
tuar amb molla més fon;:a que els objectius de la po
lítica economica no són ja el creixement económic, sinó 
el desenvolupament economic introduint-hi un fortíssim 
component humanístic, un elevat component qualita
tiu. 

Les relacions turístiques entre el Mediterrani i el 

que Lluís Racionero anomenaria «els barbars del nord», 
on la mediterrane'itat representa, i més si és illenca, la 
qualitat de vida, la contemplació com a valor, mentre 
endavant les turistes, els «barbars del nord» represen
taven l'evocació productivista, el lutheranisme dut al 
seu extrem i considerant, en conseqüencía, l'oci com a 
part de l procés productiu, com un element ulés, im
prescin.dibl en la reproducció de la (Jor<;a de trebal!. 
1 ara resulla qu se'ns ha creuat e ls cables, que estam 
en perill de creuar-nos aquests cables, q ue Europa ha 
e n ra l j a a la ocietat pos t-industri.al, que els valors 
s'han invertit, que s'ha abandonat el calvinisme, que 
les preocupacions qualitatíves comencen a prendre una 
carta de naturales a cada vegada m és important dins 
les demandes deIs cíutadans europeus, que ja es co
meneen a anunciar drets humans de la societat post
industrial, com Richard Farson, que parla del dret a 
l'oci, del dret a la cultura, del dret a la intimitat, del 
dret a la veritat, del dret al turisme, també, del dret 
a viatjar, i, aleshores, resulta que s'han apoderat els 
«barbars del nord" de la nostra carrega cultural de me
diterranei:tat, de la nostra potencialitat d'oferir, mentre 
que nosaltrc$ n tl"al11 , d 'lloa ma nera probablement ex
ce sivam nl pe ri llosa, dins on ide racion eSLrictament 
pI" duc tivi s tes , dins consideracions que ja la socielat 
post-industrial esta comen~ant a abandonar. 

Permeteu-lUe, a aques t Diputa l , a aques t Dipula t 
que és economista, un liri me, j r ec que no és ver 
que el turisme hagi de ser el motor de la nostra eco
nomía, el motor de la nos tra economia ha de ser la 
nostra cultura, la nostra potencialHa t cultural, i aixo 
entes en un sentit de dinamització social, en un sentit 
ample, en un sentit on la cultura sígui un concepte 
creador d'un entorn acumulatiu on investigació, crea
tivitat, oei i noves tecnologies configuren, no solament 
noves formes productives, sinó també i sobretot, no
ves formes de vida. Perque si traicionam les nostres 
arrels culturals mai no podrem dissenyar un futur só
cío-economíc estable, si no, perdurarem dins una eco
nomia dual, en una societat desestructurada. 

Tal vega da m'he passat amb aquesta reflexió filo
s fica , ]Jer a mi em embla lmpre eindible, per cen
trar la qüe lió, de cara a l repte que el futur de l tu
ri me té per a la nostra societa t. Em sembla impor
t < nt, pe rque. rercrint-m e ja al di CUI" de l Pr idenl del 
Govern ele la Comunita l Aulonoma, m va embJar, i 
m'ho permet, Sr. President, un catilleg d'intencions, 
d'objectius excessivamenl pennenoritzats dins les qües
tions admínis trati es i probablcrncnt mancat d'un eix 
polític, de carrega política forta, general, que jo crec 
que a un discurs que plan teja un debat d'una política 
basíca de la nostra Comunitat Autonoma com la turís
tica cal reclamar-Ji. 

Les proposles del Gov ·rn se centren funa menta 1-
m ent en la presentació de les Iínies b ¡queso eI'alIó 
que seran les Hni ba ¡que del Pla d 'Ordenació de 
l'Oferta Turística. ] pa rleixen d'un diagn? stic en que 
la pressió inversora deIs excedents turístics amenacen 
de reproduir un creixement excessiu, el control del gual 
i el desviament de l'esfor<; cap a la millora de la qua
litat han constituIt l'eix de la normativa turística, en
car a que amb el reconeixement de la seva insuficiencia 
i el seu caracter merament cautelar. Les perspectives 
de creixement real de la demanda, el creixement de la 
propia oferta i de l'oferta de les zones rivals a la Me
diterrania, no aconseIlen sinó un esfon;: encaminat cap 
a disciplinar el sector en els seus increments d'oferta, 
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cap a accentuar els increments de qualitat, i jo aquí 
em permetria de fer un ineis, perque quan parlam d'in
crements de qualitat no ho hem de contraposar, al 
meu entendre, a la qüestió de turisme massiu, és a dir, 
crec que el turisme massiu és compatible amb el tu
risme de qualitat, i, si no, podem tancar la botiga. La 
indústria automobilística és una indústria massiva, la 
indústria de la construcció de vivendes és una indústria 
massiva, pero els requeriments de la demanda són crei
xents i només aquelles indústries que són capaces de 
fer creixer la seva qualitat, només aquelles seran les 
que tendran una participació a les quotes de mercat 
important en el futur, i no per abandonar el mercat 
massiu, sinó precisament per atendre adequadament les 
demandes el'aquest mercat massiu, per tant, no contra
posem turisme de masses versus turisme de qualitat 
sinó que parlem que el turisme de mas ses ha de ser 
un turisme de qualitat. 

Estimular una aItra Unia d'acció del Govern, els 
turismes alternalius, incrementar el patrimoni de sol 
públic, augmentar la preservació paisatgística i de les 
zones naturals, posar un accent imprescindible en la 
formació professional i en la millora tecnológica i la 
formació empresarial, mili orar les infraestructures i els 
serveis i, evidentment, concebre, en línies generals, el 
turisme com un eIement re-equilibrador del conjunt del 
sistema económic, un element d'on es treuran els ex
cedents destinats a dotar als nostres territoris d'una 
economia més resistent, més re-equilibrada i, sobretot, 
més sostenguda. 

Així anunciats i com a objectius, no podem sinó 
expressar el nostre acord absolut amb aquestes línies 
programatiques, pero aixo, ja ho hem dit, ho reconeix 
el propi enunciat, la propia presentació, no són més 
oue els objectius, uns objectius de la política turística. 
Pero una política, a més de l'enunciat deIs objectius, ha 
de tenir una instrumentació d'uns mitjans i, passant re
vista a aquests mitjans, ja comen¡;am a veure divergen
cies, algunes no profundes, pero algunes sí fonamentals, 
en relació amb les línies que anuncia ahir el President 
de la Comunitat Autonoma. Vegem-ne algunes. 

En primer lloc, el Pla d'Ordenació ele l'Oferta Tu
rística esto. incardinat, i correctament, com a pla sec
torial dins els mecanismes prevists per la Llei el'Orde
nació elel Territori. Una primera cridada d'atenció. Una 
vegada més, ja es va anunciar ahir, que s'acudiria a la 
via excepcional de la Disposició Transitoria Única de 
la Llei. Jo tenc por que amb un recurs abusiu a aques
ta Disposició Transitoria única, al final, les Directrius 
d'Ordenació del Territori que, per a mi, per a nosaltres, 
són la pe¡;a basica de l'articulació de la política terri
torial que és un deIs instruments de política més podero
sos que té el Govern de la Comunitat Autonoma, ven
dran fetes, perque hauran estat fetes sectoriaIment, i 
aixo en definitiva i ja a la llarga traeix, traiciona la 
propia filosofía del projecte, perque, en definitiva, és, 
com la propia Llei d'Orelenació del Territori, aprovada 
per aouesta Cambra, concebeix l'estructuració de les lí
ni es d'ordenació del territori a partir de, i com a deri
vades de, les Directrius d'Ordenació del Territori nei
xen els plans sectorials, els plans zonals, etc., etc., i no 
a I'inreves, jo tenc por que amb un abús a la Iínia ex
cepcional que permet la Disposició Transitoria Terce
ra, el que passara al final sera que les Directrius ven
dran donades i vendran donades, una vega da més, per 
una acumulació de decisíons sectoríals, moltes d'elles 
descoordinades algunes d'elles possíblement contra-

dictories entre si, i aixo desvirtua, per complet, un mag
nífic instrument que és l'instrument de les Directrius 
d'Ord enació. 

Perdonau-me la disgressió. 
Parlavem que el Pla el'Ordenació de l'Oferta Turís

tica ve incardinat dins les previsions de la Llei d'Orde
nació del Territori i aixo és correcte, pero, ja ho veu
rem després, jo crec que aquesta vinculació s'efectua 
a l'inreves. Cree que, en definitiva, una de les objec
cions que jo veig, més fonamen tals, a l'articulació elel 
Pla d'Ordenació ele l'Oferta Turística és, precisament, 
la inversió de J'ordre normal cl'elaboració de la norma
tiva. Ho veurem més endavant. 

En segon lloc, la metodologia. Aquest és un element 
de preocupació i no és útil, sota el punt ele vista de la 
justícia i sota el punt de vista d'allo que pot ser la pe
trificació deIs privilegis deIs instaHats. Miri, tal com 
esta anunciat, el Pla d'Ordenació de I'Oferta Turística 
ve a ser una especie de reconversió a l'al\=a, una recon
versió que és a l'al¡;a perque té característiques distin
tives de les reconversions industrials a l'ús, pero que, 
al cap i a la fi, suposa una actuació deIs poders pú
blics compulsiva sobre l'actuació de subjectes econo
mics, i que, a causa deIs excedents que genera el sec
tor, es pretén que sigui finan¡;ada per la propia poten
cia del sector. Encara que s'hagi parlat d'un impost 
imperceptible, ja hem aconseguit, ja hem arribat a par
lar clarament de l'impost. I d'aixo en parlare m més en
davant. 

De tot aquest procés, d'aquest procés de reconver
sió a )'al¡;a, hi ha diverses coses preocupants. Primera, 
que en resuIti una situació de privilegi comparatiu als 
instaBats, i aquí he de dir que, personalment, per a mi 
no té cap importancia que els instaBats siguin les ma
teixes persones que aquelles que volen arribar al nou 
mercat, perque parlam no de persones, sinó d'unitats 
de producció, i aleshores és evident que hi ha unes 
unitats de proelucció privilegiades i, en aquest sentit, 
tenim un perill molt greu, que és que es proelueixi 
una atonia dins la dinamica del mateix sector, dificul
tant la innovació, dificultant la modernització, amb la 
qual cosa vendrien a obtenir-se resultats exactament 
contraris al que es pretenen. És un perill, no és un 
perill baladí, no és una amenac;a que sigui impossible 
elins la propia estructuració i dins la propia concepció 
que el President del Govern va presentar en relació al 
Pla. 

En segon lloc, i tampoc és la primera vega da que 
en parlam des d'aquesta tribuna, jo voldria denunciar 
l'excessiva generalització, al nostre judici del programa, 
no tenint en compte un element fonamental que con
diciona qualsevol activitat de la política economica de 
les Illes, Que és la pluri-territorialitat, i no solament la 
pluri-territorialitat, sinó els distints punts de partida, 
les distintes consideracions d'estructura economica, so
cial, cultural, etc., que tenen les quatre illes del nostre 
territorio Per posar dos exemples moIt senzills, ah ir ma
teix, el Sr. President recordava les xifres de nombre de 
visitants, que, si no les vaig prendre malament, de l'any 
86, que serien ele 5 milions per Mallorca, d'un total de 
7'06 milions per Menorca i 1'2 a Eivissa i Formentera. 
Bé, aquesta desproporció ja denota que necessitam una 
consideració diferenciada, pero és que, a més hi ha al
tres coses, hi ha altres elements que condicionen greu
ment la consideració diferenciada de les tres illes, pri
mera, l'estructura economica de Menorca, per exemple, 
de tots coneguda, és a dir, que partia, ja ho ha dit aquí 
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el Sr. López i Casasnovas, d'una situació molt més equi
librada, d'una situació on el sector industrial tenia un 
pes específic molt més important, i que avui es troba 
amena~at pel propi desenvolupament del sector turístic, 
o, per posar un altre exemple a un extrem completa
ment distint, per exemple, el model d'assentament dis
seminat que té l'illa d'Eivissa. Bé, aixo comporta, ne
cessariament consideracions diferenciades que, la veri
tat, no hem trobat al Pla, i voldríem que hi fossin, 
perque pensam que el milloraria molt sensiblement. 

En tercer lloc, la timidesa, la timidesa i la manca 
de decisió a 1'hora d'aplicar els instruments de com
pulsió, i tornam a l'exemple del model d'impost que el 
Sr. President ahir va anunciar. Un impost impercepti
ble, bé, jo, salvades les consideracions que él Conseller 
de Turisme ha fet en relació als p~mics que pugui pro
vocar determinades formes d'anunciar la implantació 
d'un impost turístic, jo el que voldria dir és que em 
pareix que el Govern no pot renunciar a l'impost en la 
seva propia estructuració, sigui un instrument, també, 
ele la seva política económica, que sigui un instrument 
on, a través deIs seus mecanismes de recaptació, per 
suposat també a lravés deIs mecan ismes eI'aplicació de 
la despesa que aquest increment ele recaptació suposa, 
vengui, a corregir determinats desequilibris i vengui a 
estimular determinades activitats i vengui a penalitzar
ne unes altres, i tot aix .J s'ha de posar al servci deIs 
objectius del Pla. 1 aixo, em perdoni, per:) és incom
patible amb un impost imperceptible, aquest impost 
ha de ser perceptible i aquest impost ha de ser es ti
mulador i penalitzador i ha de ser re distribuidor o ha 
de destinar-se a determinats objeclius clarament asse
nyalats, clarament marcats, tant a la seva recaptació, 
ja die, com a la seva des tinació. Per tant, em perdonin, 
peró la timidesa deIs instruments que vostes anuncien 
posa en perill el propi e xít del Pla. 

l, per últim, i entrant ja de pie en una qüestió 
anunciada, no podenl deixar de tornar a expressar el 
nostre desacord amb la metodología. Jo crec que les 
normatives, fonamentalment, la normativa que ha de 
complir i que ha d'arribar al final afer complir i abas
tir els objectius del Pla, ha de ser una norma! iva de 
tipus urbanístic, derivada de l'ordenació del territori, 
derivada de les Directrius d'Ordenació Terri toria 1, no 
tant com una normativa de tipus sectorial. La logica 
piramidal, a que ja hem aHudit en aItres ocasions, de 
l'ordenació del territori, que té la mateixa lógica d'allo 
que els juristes en diuen la piramide ca Jceniana, on 
unes nonnatives emanen de les aItres, en distints ni
vells, que parteix d'unes Directrius d'Ordenació Terri
torial globals i arriba fins a la base d'aquesta pidnmde 
als Plans parcials més detallats, és l'instrument que re
sol molts de problemes, probablement el 90 % del que 
és el gran debat, els grans debats parlamentaris i els 
gr~ns problemes de manca de coordina ció. Si aixo es 
fa aixÍ, es resolen molts de problemes que aquÍ es de
nuncien, es resol el problema deIs camps de golf, que 
a vost~ el preocupa, Sr. Conseller, si s'incardina una 
planifieac ió din s , penló, la planificació de I'oferta tu
rística dins una concepció globalitzada d'orclenació del 
terirtori, dins una concepció on són els instruments ur
banístics els que executen les finalitats d'aquest Pla, en 
definitiva no hauran d'acudir una vegada més a la via 
cxcepcional per introduir un desenvolupament que vos
te, el Govem considera desitjable deIs camps de golf, 
pero aquest desenvolupament no es fara anarquicament 
i aquest desenvolupament no s'haura de produir, ne-

eessariament, distorsionant 1'ús vocacional d'uns ter
renys, el terreny rus tic, el terreny agrícola per unes 
altres finalitats i, en definitiva, esquivant la propia vo
eació de la normativa de la Llei del SOl. I aixo que die 
per als camps de golf és aplicable als ports esportius, 
és aplicable als equipaments i als serveis, és aplicable 
a la zonificació turística que el propi Pla anuncia, és 
aplicable al control d'oferta. 1 aleshores, les normatives, 
els programes d'actuació al servei d'un Pla d'Ordenació 
de l'Oferta Turística no és ja més, deixa de ser la sim
ple acumulació d'idees pareials, i l'altre día li deia que 
més que idees, semblen ocurrencies, deslabassades i que 
no responen a una concepció global. 

Vull insistir en aixo, perque aquesta qüestió me
todologica no és fútil, vostes han escollit un instru
ment, el Pla d'Ordenació de l'Oferla Turística, conce
but com un pla excessivament aillat, massa sectorialit
zat, que denota, en definitiva, unes prioritats que 
nosaltres no compartim, perque voldríem veure reflec
tits uns re-equilibris intersectorials, en primer lloc, 
s'ha dit, esta anunciat, estam d'acord, tÍmidament esta 
anunciat, els instruments no són adequats a l'ambicló 
de les finalitats, un major increment dins l'equilibri 
de la redistribució de les rendes, major justícia social, 
per entendre'ns que no se'n parla, i un major equilibri 
interterritorial, entre les iIles, entre les comarques i 
també entre els municipis, que tampoc no pot entrar 
dins aquesl tipus de consideració. 

Volem insistir, l'instrument més poderós del Go
vem de la Comunitat Autonoma és la política territo
rial, i tes polítiques sectori<ells han de ser complemen
taries i coordinades per aquella, i no a l'inrevés. 

Acabaré ja. El turisme, Sr. President, no és només 
hostalería i allotjaments, ni, per suposat, dins l'hosta
leria, nO són només els empresaris hotelers, també ho 
són els professionals i els treballadors, i si parlam de 
turisme, hem de parlar de transportistes i de guies, ni 
una sola paraula d'aquests dos sectors es va sentir al 
discurs d'ahir, i de les agencies de viatges, a les quals 
només s'hi va referir per anunciar que tenia la intenció 
d'augmentar els mínims de capital social, de turisme, 
a més de restaurants, bars discoteques, hi viuen molts 
de comerciants i artesans, professionals deIs serveis sa
nitaris, taxistes i molts i molts d'altres. 1 qualsevol me
SUl-a que toqui el sector turÍstic, els afecta, que tenen 
una debilitat molt més grossa que els grans empresa
ris, cls afecta d'una manera molt més intensa. Una de
bilitat molt més grossa que els grans empresaris i tam
bé que les associacions, que els sindicats, per excl1lple, 
de treballadors, per suposat, i és per aixo que sempre 
den'.anarem una instrumentació democratica i partíci
pativa deIs plans del Govern, i que la seva veu sigui 
escoltada a través d'aquest. Parlament i a través del 
Cünsell Económic i Social, del qual, una vega da més, 
es deJ1los tra la urgencia de la seva creacjó. 

Res més, Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Vull 
acabar expressant la nostra esperant;:a , vull manten ir en
cés el Uum de I'optimisme, crec que dins aquest Par
lament es clonen les suficients coincidcncies basiques en 
aquesta materia, que és capital per a la nostra Comuni
t,:11 Autonoma, perque puguem comenr;:ar a tractar-Ia 
d'una manera racional i a partir cl'un consens fonamen
tal. Pressuposem-nos mútuament la bona voluntaL i po
sem-nos a la feina, i el nostre poble ens ho sabra re
coneixer, i, si no ho feim, el! mateix, el poble, ens ho 
demandara. 

Moltes gracies, Sr. President. 
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(En aquest moment, pren la direcció del debat la 
IHustre Sra. Vice-president Primera, M.a Antonia Aleñar 
j Pujadas) 

LA SRA. VICE-PRESIDENT PRIMERA: 
Tiene la palabra el Sr. Conseller de Turismo. 

EL SR. CONSELLER DE TURISME 
( J aume Clader a i Cladera): 

Sra. Presidenta, Sres. i Srs. Diputats. Sr. Quetglas, 
miri, a la seva exposició, que jo he de resumir en con
testació, crec que hi ha dues parts concrctament defi
nides, una primera part, una mica filosófica, i que jo, 
si em permet, amb molt de carinyo, li contaré una anec
dota. Anava el Sr. Valle-IncJán per la Porta del Sol, i 
es va trobar un company seu que era un defensor acer
rim deis Hermanos Quintero, i li va dir a veure que li 
pareixien els Hermanos Quintero, i el Sr. Valle-Inclán 
va dir, estan molt bé, el que passa és que quan els tra
dueixen al cas tella, no s'entén res. Jo, de la primera 
part, amb tota modestia, li dic que no he entes més 
que que vos te s'ha limitat a repetir, concepte per con
cepte el que va dir el President de la Comunitat Auto
noma, exactament aix6. En l'únic, a la darrera part, que 
puc entendre la traducció és en el següent. 

Nosaltres hem pres unes determinacions al sector 
turístic abans que el sector turístic en tri en crisi, el 
sector turístic, en aquests moments, no es troba en 
crisi, ·el sector turístic dóna uns bons resultats econo
mics, hi ha uns bons excedents empresarials, em re
feresc al que és estrictament el sector, no em referesc 
a coses complemetaries. El que succeeix és que es vis
lumbra que hi pot haver una crisi si continuam amb 
aquest creixement indiscriminat, i si continuam, sobre
tot , sense canviar la política de creixement del turis
me de masses, que jo continuu creient que és l'eix fo
namen tal de la discussió que avui ens du aquí. La filo
sofia de dir basta al turisme de masses i anem a incre
mentar el turisme d'una certa capacitat adquisitiva més 
elevada, i, de passaela, 1i elie que no són gens incompa
tibles , perque si fossin incompatibles no els discutiriem, 
em deia voste que el turism e de masses és incompati
ble amb el turisme ele quaItat, o jo ho he entes així. 
no crec que el tema sigui aquest. 

Deia també que estam a una societat carregaela ele 
problemes socials i de problemes cuIturals . Miri, jo amb 
una cosa estic d'acord, amb els problemes culturals i 
estic completament d'acord, amb els problemes socials 
no estic t!!.n completament d'acord, perque no tenim el 
mateix punt de vista, és ver que no hi ha la redistri
bució de renda més igualitaria, com seria desitjable, 
pero també és ver que no podem anar a predicar que 
la mitjana de la renda de Balears sigui baixa. També 
és ver que si bé aquesta renda, en termes generals, és 
bona, també és ver que no esta en consonancia amb la 
qualitat de vida, i s'ha dit dins aquesta Cambra, dins 
la qualitat de vida hi ha coses ben definides que de
penen ele la nostra Comunitat i altres que no en depe
nen, hi ha coses, com és la sanitat o com és l'ensenya
ment, que formen part de la qualitat de vida, que no 
tenim transferencia sobre ells. Per altra banda, hi ha 
altres coses, que sí depenen de la Comunitat Autonoma 
i que, per tant, seria desitjable trobar solucions per re
soldre aquests problemes cuIturals. 1 faré també una 
mica d'exposició filosol'ica si m'ho permet. 

Miri, el problema que nosaltres tenim és que hem 
passat d'una societat, als anys SO, d'una societat agrí-

cola, amb una mica d'indústria, amb un ínelex d'anal
fabetisme grossíssim i subordinada a una serie de dot
zenes de famílics per l'estructura quasi feudal que hi 
havia. Arrel de la implantació del món turístic, hi va 
haver una transformació total en aquest tipus de so
cietat, s 'ha passat d'una societat eminentment agrícola 
i una mica industrial a una societat de serveis. I s'han 
aeon seguit una seri e de coses, s'ha aconscguit que amb 
els aspectes no profunds sigui una societat certament 
liberal, certament tolerable, certament progressista, pero 
que, en general, amb els temes economics, és una so
cietat eminentment conservadora. I tot aixo, d'on pro
vé? Aixo prové d'una raó molt senzilla perque aquí no 
s'ha vertebrat la burgesia, i·· mentre no es vertebri la 
burges ia, nopodrem dur enclavant aquests projectes de 
tenir una societat alla on la defensa de la cultura si
gui una de les bases primordials, i, com exemple, li 
posaré el de la burgesia catalana, que és el que na fet 
de Catalunya el gran país que és avui en dia i el país 
més proper a Europa de tota Espanya. No estam molt 
lluny, jo no som pessimista, no podem demanar totes 
les coses d'un cop, que és el que ha sueceit? Que unes 
persones que no tenien cap preparació anterior, que 
quasi no tenien cap tipus d'estudis, que quasi no te
nien coneixements economics, varen ser els que varen 
haver de posar en marxa aquesta indústria turística, 
amb unes dependencies deIs tours operadors gravíssi
mes. I aquesta gent, jo crec que massa ha fd, ha arri
bat al seu sotíl, no els podem demanar, a més, que aju
din a vertebrar la societat. 1 són ells uns deIs eixos 
fonamentals amb els quals hem de comptar per verte
brar aquesta societat, pero hem de ser optimistes, per
que aquesta gent ja li han passat trenta anys per da
munt, i darrera ells vénen unes generacions que és ele 
suposar que sabran assumir aquest paper. 1 si saben 
assumir aquest paper, aques!' problema que voste -qua
lífica com a problema cultural i que tots admetem, és 
molt probable que en un cert temps, no molt llunya, se 
solventi. Els esfor~os que ha de fer el Govern de la 
Comunitat Autonoma, és saber just concluir aquests te
mes, no interferir sobre ells, que aquesta és la diferen
cia notable del que és un govern liberal i del que són 
els govems intervencionistes a ultranc;a, i no només en 
els temes economics. Aquesta és la gran diferencia que 
hi ha, i n'hem d'estar orgullosos, perque, com he dit 
aban s, si tots fóssim iguals, mal de fer ho tendríem, 
perque seria un acorc1, i no seria interessant ni per la 
mateixa societat. 

Quant a la seva segona part, miri, no són idees ni 
ocurrencies, que aixo també és una frase famosa d'un 
fam6s autor que voste j jo cooejxem, no és aixo, ens 
les pensam a les coses, jo 1i die q ue quan elaboram una 
política turí tica O quan elaboram la presentació d'un 
documen t a agues t ParJament no el feim amb cap tipus 
de frivolitat, com es pot deduir de la qualificació d'ideal, 
ho feim d'una forma serios a i amb ganes que trobi 
l'acceptació de tots els Grups Polítics, perque un munt 
de vega des deim que en la política turística, i voste ha 
repetía al final, de qualque forma tots hem d'arribar, 
almanco a divergir el manco possible en els temes fo
namentals, en política turística, pel que costa per als 
nostres concíutadans, les decísions que puguem pren· 
dre aquí. 

Quant a la segona part del seu discurs, que jo crec 
que és alla on voste ha aprofundit en el tema del sector 
turístic, jo voldria fer alguna observació. Miri, nosal
tres estam d'acord que seria més desitjable tenir apra 
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I :vades les Directrius d'Ordenació del Territori abans de 
: fer cap altre pla, pero, desgraciadament, hi ha un Pla 

d'Ordenació Turística que esta comen¡;at l'estudi pre
"vi de la Legislatura anterior, pero també és ver que 
vostes, dins aquest Parlament, han demanat que es du
gui, abans d'estar aprovades les Directrius del Pla d'Or
denació del Territori, un Pla de Carreteres. Llavors, si 
vostes estan d'acord que aquí no s'hagi de dur cap Pla 
especial fin s que no es duguin les Directrius d'Ordena
ció del Territori, ens ha diguin a través de la via par
lamentaria més adequada i nosaltres no tenim cap in
convenient a retardar el Pla d'Ordenació Turística fins 
que estiguin aprovades les Directrius d'Ordenació del 
Territori. Pero el normal és que si aquestes Directrius, 
una per una, han de venir a aquest Parlament, vostes, 
tots els Partits PoIítics representats en aquesta Cambra 
participaran d'ells, no sera una labor només del Go
vern que Ji podran dir aquestes Directrius estan des
cohexionades de les altres Directrius, per exemple, d'un 
altre pla, vostes mateixos, aquí dins, podran ajudar a 
coHaborar en tot aquest conjunt de Directrius de tots 
els Plans Sectorials que es proposin. 

Quant als privilegis que voste diu deis instaHats, 
bé, aquest és un tema que a nosaltres ens preocupa, 
perque quan feim un Decret o qualsevol determinació 
que pugui afectar les coses del [utur, no podem oblidar 
mai que hem d'obligar, de qualque manera, a les que 
estan instaHades que es posin al dia, a ajornar-les, «ajor
nar-les», en Italia, no en mallorquí. Perque necessitam 
que aquesta oferta que ja existeix es posi al dia, i des
prés de la transforma ció d'aquest Decret en llei treu
rem una reglamentació per a allotjaments turístics i 
apartaments que obligara de qualque forma el que vos
te defineix com installats, que es posin al di a, i aques
tes reglamentacions no es basaran quant a metres qua
drats o dimensions, perque són edificis fets que no po
dem, de qualque forma, transformar, sinó que sera el 
nivell de qualitat, sera a delimitar la qualitat deIs -in
mobilitzats que hi ha d'haver en aquests tipus d'edificis. 
1 se'ls donara un termini breu, de dos o tres anys, 
perque condicionin aquests tipus d'estudis, aquests ti
pus d'establiments a la modemitat que es necessita per 
ser competitiu de cara al futur. 

Quant a l'impost, jo torno dir que cree que és 
desitjable que l'impost sigui tractat d'una forma, al
manco, si no la paraula d'impost imperceptible, d'una 
forma cautelar i que no doni lloc a expectatives de no
tícies que ens puguin fer mal. És evident que I'impost 
l'haura de pagar algú, i el que el pagui ha notara, no 
sera imperceptible per al éjui el pagui, qui el pagui l'hau
ra de notar, vulgui o no, per tant, per que és que te
nim necessitat de [er definicions grandiloqüents, aquí, 
perque aixo ens pugui, de qualque forma, perjudicar? 
Anem a trobar la fórmula adequada per poder posar 
aquest tipus d'impost i qui l'hagi de pagar, ja ha sabra 
que I'ha de pagar, no sera gens imperceptible, sera ben 
perceptible dins la via que es determini. Si nosaltres 
fóssim un estat, segurament la via més adequada seria 
el que ha fet Grecia, que és incrementar els preus de 
les companyies aeries, que són les que fan de recapta
dor a costa de rEstat Grec, nosaltres a aixo, tal ve
gada, ho intentarem amb l'Administració Central, a 
veure si es pot al'ribar a un acord amb tota Espanya, 
si els interessa o per a les nostres illes, igual que tenim 
pensades altres altematives que en aquest moment no 
tenim la capacitat de discutir aquí, perque són moltes 

i variades i no tendria un grau de compromís perque 
estan en estudio 

En el Pla d'Ordenació Turística, primer de tot s'ha 
repetit que el Pla sera per illes i, a més de per illes, 
per zones, pero no vol dir que les zones quedin ai1la
des, les zones que tenguin coses en comú, quedaran ben 
definides en el Pla, i moltes de les solucions com, es 
pot posar, per exemple, el cas de Cala Millar, que és 
una zona turística que pertany a dos municipis distints, 
és molt probable que el Pla d'Ordenació Turística aca
bi dient el mateix per als dos municipis, vull dir que 
no hi haura una falta de visió deis problemes que són 
de municipis comuns. 

1 quant que les decisions turístiques afecten tota 
la societat, nosaltres hi estam d'acord, en aixo, el que 
succeeix és que nosaItres tenim capacitat per legislar 
sobre turisme, pero en altres coses, les legislacions i o 
les competencies fonamentals pertanyen als Ajunta
ments i, per tant, sobre aquestes coses, nosaltres no hi 
podem participar. El que nosaltres procuram és que les 
decisions que nosaltres prenim des del punt de vista 
turístic siguin el més justes per a tota la societat en 
general, no només per al sector turístic, i prava d'aixo 
són tata aquesta serie de mesures que li deia que pen
sam emprendre quant als edificis ja consolidats. 

És ver també que el sector turÍstic no es compon 
només d'allotjaments i d'apartaments, el que passa és 
que hi ha una cosa que s'ha de dir i que és molt im
portant. El gran problema, alla on el tenim és a la re
lació urbanisme-turisme, i el problema urbanístic es 
produeix en la construcció d'apartamefits i d'hotels, no 
es produeix tant en la construcció d'una agencia de viat
ges, que normalment és la conseqüencia d'un local co
mercial que es posa davall un edifici d'apartaments, ni 
es produeix en la construcció d'una cafeteria que és la 
conseqüencia de ser abaix d'un edifici d'un altre tipus, 
és a dir, la base fonamental la tenim a la construcció 
d'hotels i apartaments, i, a posta, tenim tanta discus
sió sobre aquest tema, perque tots creim que és basic, 
pero de totes formes, li vull recordar que el President 
de la Comunitat Autónoma va fer un repas al tema de 
les agencies de viatges i no varem aprofundir més per
que no tenim la competencia exclusiva, la tenim com
partida amb l'Estat Central i, per tant, hi hem de comp
tar per a qualsevol tipus de decisió, i només ens podem 
comprometre al que negociem amb ell, va fer una re
flexió sobre el sector de restauració, que jo li puc dir 
que si em demanassin, com a Conseller de Turisme, de 
les coses que hagim pogut fer, de la que estic més orgu
llós, li diria que és del sector de la restauració, perque 
crec que en quatre anys, aquests quatre anys passats, 
crec que ha estat el sector que ha augmentat més la 
qualitat deis serveis, no sé si vostes comparteixen aques
ta opinió, peró nosaltres, des d'un punt de vista estric
tament objectiu, creim que ha estat el sector, de tots 
els subsectors del món turístic que ha aixecat més el 
seu nivell de serveis. 1 dic aixo, perque la Conselleria 
hi ha tengut una gran participació en la relació d'aquest 
sector. 

Per tant, resumint, el que Ji voldria dir és que no 
pensi mai que prenim determinacions unilaterals del 
sector turístic, sense comptar amb la resta de la so
cietat, el que passa és que hi ha legislacions que no 
són propies de la Comunitat Autónoma, que depenen de 
municipis, fins i tot de l'Administració Central, CGm po
den ser els horaris de comen; o moltes altres coses, o 
el tema que voste posava com a petita anecdota, deIs 

.. 
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taxis, i que són merament municipals. Pero que quedi 
c1ar que nosaltres intentam contemplar el context ge
neral alla on es mou la societat de les Balears. 

Moltes gracies. 

(El Molt IHustre Sr. President, Jeroni Albertí i PI
comell, repren la direcció del debat.) 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Diputat Sr. Francesc Quetglas . 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 
Moltes gracies , Sr. President. Algunes .. petites pre

cisions, Sr. Cladera. 
A la primera resposta que voste m'ha donat, m'ha 

fet la sen sació que voste cercava el debat per cercar-lo, 
i amb un cert perjudici, perque jo, en relació amb la 
incompatibilitat, la pressumpta incompatibilitat entre 
turisme de mases i turisme de qualitat, el que he dit 
ha es tat, precisament que no hi havia, no havia d'existir 
la incompatibilitat, sinó tot el contrari, es veu que en 
prendre les notes, algun mecanisme subconscient l'ha 
tralt i ha elecidit que havia de polemitzar sobre aquest 
tema, sobre el qual estam el'acord, i, a més, jo tampoc 
no ho deia en to de polemica, sinó subrallant una coin
cidencia. 

Una altra precisió. Voste ha parlat de la diferencia 
entre un govern liberal en relació amb un govern inter
vencionista. I jo li diré que a mi em fa la sensació que ' 
el Pla d'Ordenació de l'Oferta Turística, tal com esta 
planetjat, plantejat és bastan t més intervencioni la que 
el que hauria de ser un pla incardina t, tal com jo Ji pro
pos, i que ha estat J'eix fonamental de la meya crítica, 
incardinat dins l'estructura prevista a la Llei d'Ordena
ció del Territori, com a derivació de les Dir~ctrius, com 
un Pla sectorial que es despren de l'instrument fona
mental i basic que és la política d'ordenació del ter
ritori. 

En relació als plans i a la suposada contradicció 
el'aquesta Cambra en re1ació a demanar un determinat 
pla i la subjecció a la Disposició Transitoria de la L¡ei 
d'Ordenació del Territori, no em maximalitzi, Sr. Cla
dera, jo he parlat d'abús de la Disposició Transitoria, 
he parlat d'abús si tots i cadascun dels plans sectorials 
vénen elaborant-se per la via excepcional de la Dispo
sició Transitoria de la Llei d'Ordenació del Territori que 
preveu que mentre no estiguin aprovaeles les Directrius 
d'Ordenació del Tenitori, a lguns plans seclorials que 
hagin de ser ap¡"ovats amb caracter llrgents, e podran 
tramitar a través d'aques t Parlament, aban que si
guin aprovades 1 s Dir trius, s'esta convertint en el 
sis tema normal ele planejament i planificació territorial 
del el! Govern, i aquest é un tema que m'alarma,i 
Ji crida I'atenció, perquc pens que a l final les Directrius 
d'Ordenació Tenitorial seran la pura s uma de I -s Di
reclrius que es poden c1eduir c\eJs plan sectorials, i que 
moltes vegades produiran contradicci6, perque, evident
ment la lógica demana que [es coses es facin exacta
ment a l'inreves i que la Disposició Transitoria s'usi 
amb malta precaució i amb un caracter exceocional i 
no amb abús, que és el perill que jo li denunciY que es 
pot produir. 

Miri, en relació a la territorialització del Pla d'Or
denació de l'Oferta Turística per iOes i per zanes. a mi 
m'ha fet la sensació que a la seva resposta vos te im
provisava per adequar-Ia a la meYa pregunta, i li die, a 
mi m'ha fet aquesta sensació, perque en el debat de 

política general, el President no va dir res d'una consi
deració diferenciada per illes d'aquesta qüestió. Jo, a la 
resposta li vaig objectar, ahir tampoc no va dir res, i 
jo li he tomat a objectar, i ara voste em diu que sí, 
que no passem pena, que el PIa es fara territorialitzat 
per illes i per comarques, sincerament m'ha fet la sen
sació que improvitzava, ara bé, si les nostres reclama
cions que aixo es faci degudament territorialitzat, te
nint en compte la consideració de cadascuna de les 
illes, si aquesta reivindicació nostra ha produ'it com 
efecte la seva voIuntat de fer-ho, ens n'alegram profun
dament i felicitam al Govem per la seva permissivitat 
davant l'oposició. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller de Turisme, téJa paraula. 

EL SR. CONSELLER DE TURISME 
(J aume Cladera i Cladera): 

Miri, Sr. Quetglas, perque no hi hagi males inter
pretacions, el discurs del President , ahir, va dir, «quant 
al Pla d'Ordenació Turística per una metodologia ca
herent s'ha cregut convenient la divisió del territori en 
zones i sub-zones turístiques . Qualsevol zona o sub-zona 
haura de disposar d'una dotaci6 mínima de platges, etc ., 
etc., etc.» No sé si ens referim al mateix. Punt n.O 1. 

Punt n.O 2. Jo no he entes malament, li die, i estic 
convinc;:ut, i pos com a testimoni la cinta, que voste ha 
dit, tal vegada s'ha equivocat, que eren incompatibles 
el turisme de masses amb el turisme de qualitat, Ji pos 
com a testimoni la cinta, n'estic convinc;:ut. 

I quant als aItres temes que voste em deia, quant 
a les Directrius, també li voldria dir una cosa. No cree 
que hi hagi un abús de presen tació de plans d'ordena
Gió a través d'aquesta Disposició Transitoria, jo cree, 
si no m'equivoc que em pareix que és l'únic pla el'or
denació del qual es parla, que dura aquí els criteris 
abans de les Directrius. Per part de determinacions 
que s'han pres en aquest Parlament, sí que sé que hi 
ha l'exigencia que es faci un Pla Director de Carrete
res i que, per tant, ha de ser anterior a les Directrius 
del Pla. Jo li vull tomar a dir que nosaltres no tenim 
cap tipus de pressa per anticipar-nos a les Directrius 
Generals. Creim que és urgent que es faci el Pla d'Or
denació Turística, creim que és molt urgent, pero si 
la Cambra determina que hem d'esperar les Directrius, 
esperarem les Directrius. Aixo és el que li vull dir. VuIl 
dir que no hi ha cap estrategia de fer via per fer les 
coses aviat i fer-Ies equivocadament, aixo és tot, Sr. 
Quetglas. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats, suspendrem la sessió per deu 

minuts. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats, recomen<;a la Sessió. Té la 

paraula, per part del Grup Parlamentari Socialista, el 
seu Portaveu, Sr. Francesc Triay. 

EL SR. TRIA Y I LLOPIS: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Li he de reca

neixer, Sr. President del Govem, que ens té tan avesats 
a discursos d'auto-bombo, que qualsevol pinzellada rea
lista, i n'hi ha hagut diverses al seu discurs d'ahir sem-

a 
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bla r ealment novedosa. Pero, com a crítica, com a ana
-lisi crítica d'una situació complexa, com és la del tu
ri sme actualment a les Illes Balears, la seva exposició, 
cree que queda curta, excessivament generica i, en al
guns temes, bastant superficial. 

Perque, quins són, des del nostre punt de vista, els 
aspectes més característics de l'actual situació turísti
ca? Per una part, una estandarització del producte tu
rístic, una, cada vegada major uniformització, i alXO 
queda cIar quan es veu com estan evolucionant, crei
xent a l'alc;:a les places d'hotels de tres estrelles, que, 
si al 1980 eren el 34 % del total, el 86 ja eren el 40 i 
busques. Naturalment aixo no vol dir que els hotels de 
tres estrelles siguin tots iguals, com saben molt bé els 
membres del Govern i els Srs. Diputats, els nous són 
molt millor que els antics, pero hi ha, cada vegada, una 
concentració major en aquesta categoria, en aquest ti
pus de producte i probablement de preu. Per altra part, 
un creixement espectacular, important deIs apartaments 
turístics, probablement perque donen major llibertat al 
turista i segurament perque donen més beneficis i m e
nors preocupacions i gestió empresaria l als inversors_ 
Pero el cas és que si el 1980, els turistes allotjats a ho
tels eren uns 13, el 86 ja eren quasi el doble, un 25, 
i que el creixement, per tant, és l110ltíssim més impor
tan t e,] el sector d'apartaments que no en el sector 
d'hotels_ Pero aquí ja entram en un aspccte de gestió 
política insuficient, més del 50 % d'aquests apartaments 
no estan legalitzats, aquestes són les dades oficials. De 
146.000 places, 78.000, o sigui, el 53 % estan sense Je
galitzar. Com diu Esteve BardoJet, supos que sera una 
firma que els va bé, al Govern, diu, en relació als apar
taments, que és molt convenient arribar, [Jer fi, a con
trolar aquesta oferta turística, que s'ha convertit en 
una especie de forat negre on desapareixen mils de tu
ristes estrangers entrats als aeroports de Balears i que, 
fins i tot, els anys record de nombre de turistes, com 
1984, causaren nivells d'ocupació hotelera inferiors, pro
vocant una situació embarassosa -així ho diu eIl- per 
a les autoritats turístiques i d'enfadament per als hote
lers_ Un deIs temes que es tracta aquests darrers dies, 
a Tecno-Turística, el «seet-only», que passa amb aquest 
sistema nou de passatge d'avió únicament, on van 
aquests turistes? Crec que la resposta és bastant clara. 
Van al forat negre deIs apartaments iHegals com diu el 
Sr. Bardolet. 

Una aUra característica indubtable, i jo trobo que 
poc tractada, és la forta dependencia de dos únics m er
cats, l'alemany i el brWmic, i aquests en mans d'uns 
pocs tour operadors, el 75 %, i creix, del total de tu
ristes, són alemanys o briUmics, per tant, hem de su
mar a un aspecte, no diré negatiu, pero sí característic, 
i que S'h;;1 de tractar amb especial eleteniment, i per 
a ixo estam aquí reunits, per fer aquest debat monogra
fic sobre aquest tema, com és el del monocultiu turís
tic a les Illes Balears, hi hem d'afegir un altre element 
desequilibrador, com és aquest fort oligopoli de deman
da que patim. 

Per aUra, i aix~J ja ha estat ben comentat pel Sr. 
López i Casasnovas, Portaveu ele l'Entesa de l'Esquer
ra i el PSM, l'evolució a la baixa del preu d'estada i 
de la des pesa diaria del turista, la des pesa mitjana dia
ria. 1 un altre element que va relacionat, logicament, 
amb aquesta situació, una estabilització, i en alguns ca
sos, a algunes zones saturades, disminució del grau de 
satisf'acció del turista, que aixo ve clarament establert 
per una intenció, expressada a les enquestes, de no re-

petir l'estada, i que són uns percentatges que en algu
nes zones saturades clarament creixen. I també hem 
d'esmentar com a element característic que l'estaciona
litat a la qual es despatxa normalment amb unes ben 
intencionades paraules sobre el turisme cultural o gas
tronomic, l'estacionalitat, no tan soIs no disminueix, 
sinó que o esta estabilitzada o creix en el conjunt de 
la nostra Comunitat, i aixo es veu quan el nombre to
tal de place s hoteleres i extrahoteleres en conjunt ober
tes tot l'any, no creix, logicament amb les variacions 
zona per zona propies. 

Pero tot aixo encara es fa més difícil quan veim 
que tenim, reconegut i explicat per diverses vegades, 
pel President de la Comunitat, que som davant un creí
xement de la construcció turística comparable al deIs 
anys 60, pero amb la deIs anys 60, pero amb la cons
ciencia que mai no havíem tengut, crec jo, tan clara, 
que les limitacions de creixement global a mítja i llarg 
termini del turísme mediterrani no va en aquestes co
tes de creixement de l'oferta de la construcció turísti
ca d'aquestes illes en aquests anys darrers_ 

Per tant, tornam a ser, continuam cstant, crec jo, 
a la situació que tan bé exposava el 1977 Josep Melia, 
quan deia que el cas ele les Balea rs, en algun deIs seus 
aspectes , guarda similitud amb el de Puerto Rico o al 
de la Cuba del període de Fulgencio Batista, i deia, «el 
fcnJmen elel turisme s'ha anat produint a les costes 
mediterrzmies amb la mateixa tecnica de cultiu inten
siu i d'esgotament de terres que practica la United 
Frud a les zones bananercs». Aixo ho deia naturalment 
el 1977, pero crec que aquesta analisi del 1987, davant 
aquesls nous anys 60 que ens vénen damunt, crec que 
és de plena actualitat o almanco pot ser la imatge ne
gre de la segona part, de la segona repetíció d'aquest 
renaixement turístic que ens ve damunt. 

Durant més de quatre anys, el Govern, estara d'a
cord amb nosaltres, ha gaudit d'una comprensió i d'u
nes facilitats maximes per part de l'oposicíó en mate
ria turística, bé per allo que el turisme era una qües
tió d'estat i, per tant, s'havia de tractar amb molts de 
cotons, bé perque abans de criticar s'havia d'esperar i 
veure els resultats de determinades polítiques que pa
reixien de bones paraules, de fet, nosaltres mateixos, 
reconec que hem enervat el debat polític sobre la prin
cipal base economica de la nostra Comunitat. I és clar 
que és necessari introduir una altra actitud, una acti
tud més fiscalitzadora, més compromesa, menys tími
da, una actitud que, de cap manera, niÍlgú no pugui 
confonclre la contemporanització amb les polítiques del 
Govcrn amb una cOnniV211cia, de cap manera, amb els 
resultats del que pot ser clarament una mala gestió_ 

Per aixo, des d'aquest punt de vista, el discurs 
d'ahir, del Sr. President, sobre el Pla d'Ordenació Tu
rístic<l, sobre la necessitat de reglamentar nous hotels, 
restaurants, cafeteries, discoteques , etc_, de legislar so
bre la inspecció i sanció, de crear Palau de Congressos 
i de Fires, de crear una empresa pública de promoció 
turísti ca , etc., j tants d'altres temes que va tractar, ens 
sona, si em pennet !'expressió, a un «begin the begin », 
aquella guardo nada peHícula, tornar a comen~ar, tor
nar a tractar les qüestions de sempre, que no són do
lentes, el primer que vull deixar aquí establert, no, en 
absolut, són plantejaments bons, pero que, simplement, 
continuen sense Pero El probl ema no és, Sr. President, 
que determinades qüestions es tractin o s'esmentin 
aquí, [Jer tercera vegada, en aquesta Legislatura, en 
aquests pocs mesos que duim, sinó que es venguin re-
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petint d'anys, i sempre en temps de futur en aquest 
Parlament. Crec que l'estat de gracia turística, Sr. Pre
sident, Sr. Conseller de Turisme, ha acabat, i, per tant, 
hem de jutjar el seu discurs, no com si fos la primera 
vega da que sentim el Sr. President, cas en que ens 
semblaria una magnífica oferta programatica, sinó em
marcat dins una trajectoria i dins una gestió anterior, 
i per aixb convé fer algunes rcfcrencies al camí ja fet. 

Per una part, la Comunitat no té una normativa 
propia en materia turística, i quan la té, no J'aplica. 
Vull esmentar, per exemple com continuen vigents au
tentics f6siJs normatius, relíquies com el famós Decret 
el 'Infraestructura del 1970, elel Sr. Sánchez Bella, crec 
que ct'c:: negra memoria per al sector turístico Un Decret 
que es basa en la desconfianc;a més absoluta amb els 
Ajuntaments, cosa que, si els he ele dir la veritat, el 
1970 responia a una autentica prudencia política, si ho 
veim en termes generics historics, pero que avui, real
ment, amb uns ajuntaments democratics, amb uns ajun
taments sotmesos en una legislació basica, que els dóna 
autonomía, uns ajuntaments que, a més, poden autorit
zar blocs imme!lsos de vivenda sense cap tipus de fis
calització especial, que realment aquests ajuntaments 
hagin de sotmetre's a totes unes tremendes traves bu
rocratiques per autoritzar blocs de mínim 10 aparta
ments, i que realment l'únic que fan és engreixar, si 
se'm permet respectuosament l'expressió, gestories que 
donen vida a aquestes activitats burocratiques crec 
que dóna mostres que la Comunitat encara no ha abor
dat amb profunditat la seva capacitat el'executar una 
normativa moderna, una normativa propia que substi
tueixi aquestes antigualles. Som elavant situacions tan 
absurdes com que en el Decret eI'Infraestructura, els 
serveis de carreteres informen, no en relació amb les 
carreteres, que normalment no afecten en absolut, les 
carrete'res als projecte~ d'establiments turístics, sinó 
que els serveis de carreteres informen sobre els apar
caments que es fan dins les parceHes hoteleres o ex
trahoteleres. La tramitació, d'acord amb el Decret d'In
fraestructura difereix substancialment amb la tramita
ció que el mateix Govern, que el mateix Parlament ha 
establert a la Llei d'Allotjaments Extrahotelers que, d'al
guna manera introdueix, encara que sigui tímidament, 
el sistema de finestreta única per agilitzar tota la tra
mitació. Per aItra banela, el Govern tampoc no ha des
envolupat, tampoc no ha exercit la necessitat de des
envolupament reglamentari d'aquest Decret, d'aquesta 
Llei d'Allotjaments Extrahotelers. 

Continúa vigent, és un altre exemple, el Decret del 
77, de territoris de preferent ús turístic, pel qual, a Ba
lears, són de preferent ús turístic, tots els municipis 
que donen a la mar, al litoral i no ho són els altres, 
quan em sentit aquí,no sé quantes, cents de vegades, 
la gran importancia del turisme per a la totalitat de 
la nostra Comunitat, percentatges del 70, del 75, etc., 
segons l'indicador que s'agafi, el President ens feia una 
magnífica exposició d'intencions en relació amb un tu
risme agrari, amb un turisme, fins i tot, cinegetic, Déu 
ens agafi confessats!, almanco als ca<;adors, pero real
ment encara tenim vigent una normativa turística que 
fa distincions entre uns municipis del litoral i uns mu
nicipis de l'interior. 

Pero és que la propia legislació i normativa de la 
Comunitat, tampoc no ha estat prou aplicada. 1 seré 
rapid, perque són temes que pot ser es poden consi
derar topics, pero a un debat eoro el d'avui, crec que 
s'han de repassar. La Llei d'Allotjaments Extrahotelers, 

que donava quatre mesos per legalitzar els apartaments 
no legalitzats amb anterioritat, ja ho he dit, el 53 % 
de l'oferta és clandestina. El Decret deIs 30 m2, el pri
mer Decret de mesures c\'ordenació turística, hi ha ha
gut, i se sap, un fort incompliment, hi ha hagut un fort 
incompliment perque no estaven suficientment elefini
des les condicions i aixó ha donat lIoc a interpretacions 
neccssariamcnt laxes, i és ben sabut el tema de les ha
bitacions individuals o dobles, el tema de les places 
mínimes per apartament que es consideraven, segons 
els arquitectes, dues, i que efectivament a la practica 
sabem que no són dues, etc. Pero I'exemple més para
digmatic d'aquesta incapacitat de fer complir la nor
mativa propia, és el tema de la normativa contra in
cendis, ho ha esmentat el Sr. López i Casasnovas, pero 
jo hi vull entrar, perque crec que és un exemple d'a
questa impossibilitat de [er complir normes ben inten
cionades, El desembre del 83 es fa un Decret de nor
mativa de seguretat contra incendis, que diu que abans 
del 31 de desembre del 84, tates les instaHacions han 
d'estar adequades en aquest Decret, pero quan hi fal
ten tres dies, 28 de desembre del 84, se suspen aquest 
termini. El mes de febrer del 85 es fa un nou Decret, 
que estableix el 31 de desembre del 85 com a úItim elia 
per tenir actualitzades les instaHacions contra incendis, 
pero dia 26 de mar<; del 87 es fara un nou Decret que, 
el que era el 31 de desembre del 85, ho du a 31 de 
mare;: del 88. Aixo sí, diu que aquest nou termini és 
únic i improrr"ogable, nO sé jo quina credibilitat pot te
nir, davant I'administrat, aquesta improrrogabilitat, aixo 
més bé em sembla aquella rondalla o conte «que viene 
el lobo, que viene el lobo», i quan venia ningú no ho 
creia, perque la veritat és que aquest historial, és més 
bé un historial de ball, el'un pas envant i elos enrera, 
qUe realment d'una autoritat que fa una norma perque 
es compleixi. 

1 entram en les mesures ele l'Ordenació de l'Oferta 
Turística, les mesures noves, les mesures provisional s, 
les mesures del 1987. La qüestió inicial és prou cIara, 
tots crec que per ara, pel que s'ha manifestat, estam 
d'acord. Hi ha unes tenelencies cIarament . divergents 
entre el que és el creixement de la planta hotelera i 
extrahotelera i del que són les previsions a llarg i mit
jan termini de creixement del nombre de turistes, és 
un tema suficientment tractat i el donam per conegut. 
1 el Govern passa de 30 m2 per plac;a, que establía el 
84, a 60 m2 per pla<;a el 87, pero, arnés, amb unes re
gulacions específiques de com s'han de comptabilitzar 
aquestes places i, a més, limitant a quatre i cinc estre
lles els hotels i a tres i quatre cIaus els apartaments 
a part de les mesures de reconversió. Aixo significa, 
per exemple, que un apartament d'un dormitori que es 
tramitava per a dues places i que, per tant, necessita
va 60 m2, en aquest moment, aquest mateix apartament, 
com que el mÍnim que fixa el Decret és de 3 places, 
perque considera que a part del dormitori sempre hi 
ha un Hit plegable, etc., a la sala-menjador, doncs aquest 
_compta per tres places i necessita 180 m2, tres vegades 
més que al decret anterior. Aixo vol dir, per exemple, 
que un hotel de quatre estrelles, que és el mínim que 
es podra fer que no sigui per reconversió, de 400 pla
ces que, segons ens deien '\Tostes mateixos quan discu
tíem la Llei del Golf, és el mínim per un llindar d'ex
plotació adient, aquest hotel de 400 places, necessitara 
un solar de 24.000 m2, bé, jo em dedie a aquestes fei
nes, són de formació tecnica, cree que solars de 24.000 
m2 a les IlIes Balears, en aquest moment, en sol urba, 
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n'hi ha molt pocs. No sé si n'hi ha, pero com que en 
tot cas, vull assegurar-me de les meves afirmacions, n'hi 
ha moIt pocs. 

Realment estam davant una congelació de llioen
cies d'hotels i d'apartamenl , una congelació de carac
ter t mpora'!, de cadlcter caulelar, pergue té un lermi
nj maxim rixat o bé a ¡'aprovació del Pla d'Ordenació 
Turística o bé a 31 de O1ar<;: del 89, que és el que diu 
el Decret. Com han clit aIgun , i jo Cl:ec que ha han dit 
encertadament, estam davant un monopoli de l'existent, 
davant una situació de paralització de noves actuacions, 
dav nt una interven ió molt forta, en una paraula, que 
aCavarei' a l cropresaris actuals, com no pot ser d'al
tra manera, perque aix és una conseqüencia que no té 
allra soludó, pero que pOt ser acceptable i que pot ser 
convenient. 1 que nosaltres creim que era necessari, es
pecialment, tenint en compte que té aquest caracter 
merament cautelar i merament temporal, pero les co
ses són així de senzilles, aixo és una congelació real de 
Ilicencies per a noves edificacions practica, logicament 
no jurídica, pero a la practica degut a les limitacions 
del planejament, és una limitació real de la concessió 
de noves autoritzacions. 

Pero, la forma d'elaborar i d'aprovar aquest Decret 
és e l que ha eslal ab oJuLamenl negal iu , és el que ha 
proc!uH aque ta exlra que voste ha matisat, i que jo 
lamb ' valdré mati ar les scves xifres' de 70.000 places 
damunt la taula, segons la norma antiga. No van sus· 
penelrc, prcviamcnL a les selmanes que fallen per re
dactar a l Decre t, la conces ió cl:'auforilzacions previc::s. 
Cree jo que lenint en omple qu aquesta era una idea 
del Covern que ja la dtua preparada de la Legislatura 
anteri l', que realrncnt era una arnpliació de metre per 
p las;a r elativarnent anunciada, cree que aquesta bauria 
d'haver estat la primera deeisió que el Covern, a la 
eva con titució hauria d'haver pres en materia turís

tica, i és més, facultats per fer-ho en té i ele sobra, 
perque realment, el Decret, també vigent del 1974, de 
Mesures d'Ordenació de l'Oferta Turística, li permet 
cIaríssimament, perque hem de tenir en compte, i so
bretot dir-ho per als senyors liberals, que el sector tu
rístic sempre ha estat un sector cIaríssimament inter· 
vencionista i cIaríssimament intervengut, aixa des de 
temps del Sr. Fraga, des de sempre, liberal no ho ha 
estat mai aquest sector, en termes economics. 

Pero, la situació és que no s'han exercit aquestes 
possibilitats de suspendre previament l'autorització pre
via, la concessió d'autoritzacions previes per part de 
turisme, que tenim 70.000 places segons una normativa 
anterior i que, per tant, i és una xifra que el President 
va dir i, per tant, és un element més del realisme que 
s'ha d'apreciar a la seva exposici6, per tant, no t~n 
sol no som a prop d cap pedll de creixement zerD, 
sinó que som, de cop, davant un reixement del 15 %, 
del 15% sobre aquestes aproximadament 400.000 pla
ces que existeixen, no hi ha dubte que entre el creixe
ment zero i un creixement diríem quasi instantani, un 
creixement de pocs mesos d'un 15 %, la distancia és 
sideral. El President de l'Agrupació Hotelera reconei
xia a un recent debat de televisió, al qual tant el Con
seller de Turisme com jo varem tenir el gust de par
ticipar, que aixo es correspon, com a mínim, al creixe
ment optim de 7 anys, altres informacions han parlat 
de 10 anys, agafarem la més conservadora. 

Jo crec que aquest resultat ha estat volgut per al 
Govero. El Govern ha estat sorpres per la magnitud de 
les peticions, pero que aquesta possibilitat d'acollir-se 

a un temps neutral, com dirien en cicIisme, un temps 
controlat, en el qual es poguessin presentar peticions, 
realment és una valvula de seguretat que el propi Co
vero s'havia plantejat, fins i tot, com possible mesura 
de negociació i que entras milIor les noves decisions, 
el que passa és que, cIar, el que el Govern, crec que 
no havia d'haver planificat és que, a la darrera setma
na, que sembla ser que és una setmana, vos tes ho po
dran confirmar o desmentir, pero, segons es diu, és la 
setmana aquí on estan ja en el punt de l'Ordre del Dia 
del ConseIl de Covern, el Decret de Noves Mesures es 
va ajornar a una altra setmana el seu debat, co~ a 
mínim el fet quantificat és que a aquesta darrera set
mana és quan es presenten aproximadament una terce
ra part d'aquestes 70.000 places turístiques en conjunt. 

1 aquí és on ja agafo la paraula d'avui del Conse
Her, quan diu que no ens hem de preocupar, perque 
d'aquestes 70.000 places, només 49.000 han entrat du
rant la pública discussió del Decret i que d'aquestes 
49.000 en creu que només en passaran 10.500, fent una 
regla de tres, jo crec que excessivament senzilla, per 
la qual treu una proporció en els expedients aprovats, 
expedients aprovats que no sabem si són expedients o 
estan fets amb quantificació del tamany de les actua
cions, i tampoc no sabem amb quins criteris s'han eli
minat els expedients que s'han eliminat, perque tal ve
gada s'han eliminat els expedients més clarament al 
marge del compliment de les condicions. En qualsevol 
cas, en qualsevol cas, estaríem, tenint en compte que 
de les 70.000 n'hi ha 21.200 que ja no les compta, per
que eren anteriors a dia 1 de setembre, estaríem, en 
qualsevol cas, davant 32.000 places turístiques, i crec 
que sera més i tant de bo m'equivoqui, perque aixo 
ho podrem comprovar. En qualsevol cas, una xifra im
portantíssima, una xifra que no s'havia deixat passar 
si realment estam en aquesta política d'adequar el crei
xement de la nostra oferta a aquests tres, quatre o 
!'inc per cent que parlem els del maxim optimisme de 
creixement optim a mitjan i llarg termini de la nostra 
demanada. 

Per aixo i perque aquesta situació exigia una res
posta agil i contundent, és pel que el Grup ParIamen
tari Socialista, amb el Partit Socialista de Mallorca-En
tesa de l'Esquerra de Menorca, va presentar la Propo
sició de LIei de Suspensió cautelar de llicencies, sus
pensió cautelar de llicencies per a un maxim de 6 me
sos i un mínim del temps que es tardas a aprovar, com 
a nei, el Decret que ha de substituir el Decret del 87 
de Mesures Transitaries d'Ordenació Turística. Era una 
alternativa, d'aquestes que el Conseller reclama amb 
vehemencia, una alternativa vetada, una alternativa que 
no s'ha volgut dur endavant, per tant, en aquest mo
ment, és clar, ja no és possible, ja no és possible tro
bar solucions a tots aquests projectes presentats, llevat 
de les dificultats o els incompliments de forma que hi 
pugui haver, pero un percentatge molt alt, logicament, 
compliran o seran es mena bies les deficiencies que du
guín, i estarem davant una acceleració creada per la 
torpesa del propi Govern a l'oferta, quan realment, jo 
supos que ele veritat, volien aconseguir tot el contrario 
De totes maneres li vull dir, als membres del Govern, 
al Vice-president que també ha fet manifestacions en 
aquest sentit, Que des del moment que el Parlamcnt, 
la Mesa del Parlament no va acceptar la tramitació per 
lectura única d'aquesta proposició, li puc dir que aques
ta Proposició de LIei ja era com un xampany que feia 
molts de dies que s'havia destapat, aquesta proposició, 
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realment, ja havía perdut J'eficacia que pretenía, I'efica
cia que pretenia, per la qual es va presentar és que en 
qüestió d'una setmana estigués aprovada i en vigor. 
Per tant, en certa manera, tant el Govern com, no di
guem, el Sr. Pascual, que ha fet una amplia requisito
ria contra aquesta proposició, que mai no es tramitara 
ja, en aquest Parlament, realment és el que en castella 
diuen «alancear moro muerto», perque aixo ja havia 
perdut, per decísíó dels Grups, per decísió de la ma
joria, la seva possibilitat de dur endavant el que el De
cret no va fer, i és aturar, d'una manera clara, la con
cessió de llicencies amb el Decret antic. 

Nosaltres, en aquest sentit, per tant, haurem com
plit la nostra obligació, hem fet la nostra aportació 
perque aquest problema, que crec que afecta tota la 
societat del sector turístic, no es donas, a partir el'aquí, 
cadascú té les seves responsabilitats. 

Un altre tema ampliament tocat per tercera vegada. 
El Pla el'Ordenació ele l'Oferta Turística. És dar que 
som davant un Pla darament més territorial que sec
torial, al marge del títol que se li vulgui donar, i basta 
recordar l'exposició del President, zones verdes, zones 
esportives, equipaments, serveis urbanístics, etc., en una 
paraula, practicarnent es parla d'uns plans d'ordenació, 
més o manco generica ele les zones turístiques vincu
lants, i clar, logicament és un pla clarament interven
cionista, no pot ser d'altra manera, és un pla interven
cionista, perque totes les actuacions en materia d'urba
nisme són intervencionistes, aquí no hi ha liberalisme, 
aquí, quan es fa la línia que separa l'urba del que no 
ho és, aquella línia no és més que una, aquella línia no 
és flexible, no admet interpretacions, igualment quan es 
fixen me tres quadrats o quan s'estableixen regulacions 
d'ordenances, etc. Per tant, que enfora queden, Sr. Pre
sident, aquelles set mencions de fa un any, en el debat 
general de la Comunitat contra l'intervencionisme, 1'in
tervencionisme execrable de l'any passat, martellejat set 
vegades davant J'auditori, les he repassades perque re
cordava que havia estat moIt insistent, ens du avui unes 
situacions de vocabulari, i jo supos que també de vo
luniat, c!arament diferents, ara ja som davant un inter
vencionisme tan fort que el Sr. Conseller d'Obres PÚ
bliques, crec que es troba davant una situació delicada, 
no política, naturalment, pero sí delicada quant a la 
seva historia, perque, recordara molt bé, quan, fa pocs 
mesos, crec que era el mes de maig, vaja, a finals de 
la Legislatura, d'enguany, discutíem la Llei d'Ordenació 
Territorial, i nosaltres insistíem i insistíem que era im
prescindible que les Directrius d'Ordenació Territorial 
marcassin, ob1igatoriament, els maxims de pob1ació de 
les zones turístiques i deIs nuc1is urbans, en general. en 
la distinció, sempre, entre població turística i població 
permanent. No ho vam aconseguir, vam fracassar, en 
aquest sentit, vam ser manco, vam ser minoria, pero, 
ho hem de veure, ara, com el Cid, que guanyava les 
victories després de mort, ara, a través del Pla d'Orde
nació Turística, i del ConseIler de Turisme, ho tendrem, 
sigui per on sÍ!sui, bo és que hi sigui, ba és que vengui 
i, per tant, crec que haurem de pagar un cost d'aixo, 
el cost que el Sr. Quetglas plantejava, el cost d'una 
certa desnaturalització de les Directrius d'Ordenació 
Territorial. Pero les coses han vingut així, n05altres, en 
aquest cas, no tractarem en absolut d'aturar el ritme 
d'aquests treballs, el que volem són ordenacions vincu
lants i, si no es corresponen d'una manera molt orto
doxa als conceptes que la Llei estableix, una altra ve
gada sera, l'important és que el contingut d'aquestes 

normes realment resolgui els problemes que avui teDlm 
pendents. 

També vull recordar, ho vaig dir l'altre clia, no és 
que vulgui fer una qi.iestió de gran importancia d'a
quest aspecte, que és molt clara la Disposició Transito
ria de la Llei d'Ordenació Territorial, és molt clara en 
el sentit que previament a qua1sevol autorització per 
part del Govern d'elaboració d'un Pla Sectorial o Terri
torial Parcial quan no hi ha Directrjus, ha d'estar apro
vat pel Parlament, autoritzat pel Parlament els seus 
criteris i reiteradament llegim al butlletins oficials [jns 
i tot que esta en avam;ada fase d'elaboració, sen se la 
seva aprovació per part del Parlament, per tant, no 
conculqui més la llei i duguin, com més aviat millor, 
aquests criteris que estudiarem amb molt de gust i amb 
la maxima celeri tal. 

Un altre tema que consider de la maxima impor
tancia dins els problemes turístics i que crec que el 
seu tractament d'ahir, és un tractament insuficient. Em 
referesc a la formació professional. Es van donar mo1-
tes idees, ben rebudes, totes, sobre la formació de qua
c1res univcrsitaris, escola de turisme, tecnics en empre
ses d'activitats turístiques, una llicenciatura de turis
me, molt bé, cursos de post-graduats, fanHlstic, l'Escola 
d'Hostaleria per a les noves generacions, perque puguin 
tenir una forma ció més complerta, reglada, etc., pero 
el gran problema essent molt important resoldre aixo, 
perque aixo són solucions cap al futur, el gran pro
blema que tenim avui, quin és? El gran problema que 
tenim avui és que tenim una pob1ació laboral, UDS tre
balladors del sector turístic, amb una, no ja insuficient 
formació, sinó que, com sabem, que hem constatat en 
altres ocasions en aquest Parlament, aquÍ on es donen 
graus tan alts, fins i tot, d'analfabetisme. Per tant, el 
gran esfore; que necessitam fer a la nostra Comunitat, 
en aquest moment, és l'esfon; de reciclar totalment tot 
el personal laboral que, avui per avui, és qui dóna peu 
a la creació d'aquesta riquesa turística que es té i que 
anualment produeix_ Ja no ens podem conformar amb 
metres quadrats d'arquitectura per a cada tipus de ser
veis, com marquen les antigues reg1amentacions per 
classificar els hotels, no ens podem conformar amb 
metres quadrats d'habitació, o de bany o de saló o de 
piscina, essent molt important, les condicions arquitec
toniques són insuficients, fins i tot les condicions de 
jardins i de zones verdes annexes al propi hotel o apar
tament, crec que cada vegada hem de ser més cons
cients que la va10ració maxima, entenc jo, que el dient 
fa del servei que li hem donat, és el tracte i la quali
ficació i la capacitat deis que li han donat serveis per
sonals, i aquests serveis personal s són els que també 
han d'intervenir per a una nova classificació, serveis 
qualitat deIs serveis, tipus de serveis i tot aixo exigeix, 
necessariament, una re-classificació generalitzada de tot 
el personal laboral, de tots els trebaIladors del sector 
turÍstic, i per aixo hi ha unes temporades baixes, on 
totes aquestes coses es poden fer, perque, a cau.sa de 
les circumstancies i de la normativa vigent, esta n tan
cats els hotel s i hi ha un atur generalitzat al sector.!, 
per aquestes qüestions, no hi ha dubte, estic segur que 
hi ha fons social s europeus que es trobaria financació 
suficent per a aquests problemes de formació i de re
ciclatge. 

Sr. President, acabaré tot d'una, només un instant, 
saltarem uns temes no massa importants. I, per último 
últim tema, altres hi han comen<;at, aquesta qüestió del 
desgastament de les infraestructures per part deIs tu-
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ristes i que, per tant, ells han de pagar. Nosaltres, so
bre aquest tema, no plantejam més que interrogants, 
perque l'únic que volem tenir és inforrnació, saber que 
és el que pensa el Govern, jo crec que no és bo que 
aquí s'insinuln determinades qüestions i que d~sprés 
no s'hi aprofunditzi, pero crec que hem de temr una 
informació complerta, si es tracta d'una mera idea, 
d'una intenció o d'unes ganes d'íntroduir un determi· 
nat impost, que seria així si realment fos una cosa més 
elaborada, la voldríem coneixer, certament, perque quí 
haura de pagar aquest impost, el turista o qui treu be· 
nefici economic a les nostres illes del turista? Es pa· 
gara per estancia o es pagara per entrada? Gui el re· 
captara? El pagaran els estrangers o el pagaran els 
estrangers i els espanyols? Crec que hi ha moltes qües· 
tions i és imprescindible, per formar·se un mÍnim cri
teri saber de que va. El de l'impost imperceptible ja 
ha 'estat prou comentat i fins i tot matisat, pero jo 
supos que quan el COl1seller i el President parlen d'a~ 
guest imposl turístic, no es refereixen a aquella Llel 
de la qual ens parlava I'altre dia el Sr. Cladera, que 
era una lIei que no obligaría ningú, perqué si és així, 
patser no rcsoldrem res. 

També recordar, naturalment, peque és una coinci
dencia amb aquest tema, que la resolució de 5 de no
vembre, ele fa tres setmanes, aprovada per unanimitat, 
va fixar en vuit mesos que el Govern elaboraria un in
informe precisament per veure quines possibilitats ~i 
ha d'obtenció de nous recursos per a la nostra ComuD!
tat. Nosaltres pensavem que un tema d'aquesta enver
gadura formaría part d'aquest estudi o que en seria 
una conseqücncia, si és que ja és una cosa sabuda, de 
partida, tota la informació que se'ns pugui donar, per 
nosaltres sera ben rebuda. 

I, per últim, i ja realment per acabar, fer notar la 
divergencia clara que trobam entre les idees expressa
des pel President ahir, fa tres setmanes en una part 
substancial, i el pressupost del Govern per a l'any 88. 
L'Institut Balear de Turisme no l'hem trobat, i aixb 
que es parla darament, en el seu discurs: de suficient
ment dotat, economicament, pero ni sufIcentment do
tat ní nuHament dotat, perque en el Pressupost no hi 
és ní hi té cap partida, ·logicament. De l'Escola de Tu
risme, també s'ha esmentat, que tendra o que té un 
cost economic molt alt, han estat paraules , crec que aga
fades textualment del Sr. Conseller. No ens consta que 
en el Pressupost del 88 hi hagi cap previsió de cost 
per a l'Escola de Turisme a la qual ds vull anunciar 
que nosaltres estam tan solidaritzats amb aquesta n~
cessitat de la nostra Comunitat, que estam fent les ma
ximes gestions perque aquest problema es resolgui a 
la major brevetat, tanc el parentesi. El sol públic, ja 
ho ha dit el Sr. López i Casasnovas, no hi ha cap par
tida mínima per poder fer una actuació en aquest sen
tit, la millora d'infraestructures, que és un aspecte fo
namental de tot el plantejament, la millora de les 
infraestructures turístiques, 76 milions, per a tots els 
municipis de les Illes Balears, realment, essent millor 
que no-res, són una gota d'aigua per a l'enormitat de les 
deficiencies d'infraestructura que existeixen. 

Per últim, Sr. President de la Comunitat, li clesitjo 
la mes rapida curació de I'afonia que avui li ha impedit 
prendre part en aquest debato 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Conseller de Turisme. 

EL SR. CONSELLER DE TURISME
(J aume CIad era i Ciad era ): 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats, «Begin the 
begin», <<TIO volver a empezar, empezamos el baile», i 
si s'equivoca en una cosa tan elemental, tal vegada 
s'equivoca en les fbnamentals. Miri, ens trobam que 
cada vega da que el Partit Socialista, representat pel Sr. 
Triay o per qualsevol altre membre, ens acusa que no 
hem fet res. Jo li vull refrescar la memoria, perque 
sembla ser que només transcendeixen a l'opinió pública 
aquelles coses que tenen inter-relació amb l'ordenació 
del territori, és ver, és ver que el més important al 
turisme, i ja ho he dit abans, és la inter-relació entre 
ordenació del territori i turisme, pero li contaré coses 
que hem fet, a part del Decret anterior, el Decret ~~bre 
incendis, el Decret sobre ascensors, la reglamentaclO de 
campings, la reglamentació d'agents de viatges, d'ag~n
cies de viatges, ordres sobre regularització d'excursions, 
quant a la restauració, jo cree, i repetesc, que és la 
feina més important que ha fet la Coselleria de Turis
me i el Govern, quant que s'han fet jornades de qua
litat, una setmana de cuina que, indepenclentment que 
al que vagi és a recuperar els temes de la cuina ma
llorquina, al que va és a crear responsabilitat empresa
rial, per aixecar els nivells deis serveis, hi ha un avant
projecte de reglamentació, s'han fel cursos de manipu
lador d'aliments, s'han fet cursets de formació profes
sional amb UGT i amb Comissions Obreres, el que passa 
és que vos tes ho desconeixen, a aixo, perque no són 
coses populars. No hi ha participat la Conselleria, pero 
la Consellería ha disposat les quantitats econ:Jmiques 
oportunes per fer aquestes coses. S'ha participat a con
venís dificultosos, que ja he explicat abans, s'han 
establerts unes línies basiques de promoció i, per exem
pie, per explicar-los una cosa, en el tema del golf, no 
és una idea alllada ni una ocurrencia, en el tema del 
golf. es va acabar fent un viatge amb 40 batIes a la 
Costa del Sol, per demostrar-los el que podia suposar 

.el !rolf per a les' Illes Balears. Després s'ha fet un 
fulletó per al tema del golf, s'ha fet un stand per al 
tema del golf, s'ha dut una Llei aquí per fer proliferar 
els camps de golfs, i es fa un open internacional de 
golf, que és el primer del circui't europe~ el ~.es de 
man;:, que ve. Aixo és dar que no és una Idea alllada, 
és un compendi de coses que van a promocionar clara
ment i definitivament el tema del golf. 

S'ha imprimit infinitat de material publicitari, s'ha 
fet un llibre de regal oficial de les Illes Balears, s'han 
fet campanyes de publicítat, s'ha muntat un gabinet de 
relacions públiques a Anglaterra i a Alemanya, s'han fet 
vuit oficines d'informació turística o centres cívics a 
distintes zones, s'ha racionalitzat el tema de les esta
dístiqucs , de la despesa turíst-ica, de I'enquesta de qua
litat, s'ha fet un «Llibre Blanc de Turisme», s'ha fet 
l'Escola de Turisme i s'ha fet el projecte de l'Escola 
d'Hostaleria, entre altres coses. 

Dic tot aixo, perquc jo quan el sent parlar, i cada 
vegada que tenim l'oportunitat de coincidir a qualque 
banda, vos t.?:: em diu, escolti, amb un Decret no es po
den passar quatre anys. escolti, pareix ser que només 
hem fet un Decret, tot aixo també ho hem fet, el que 
passa és que són mesures que, tal vegada, no transcen
deixen tant a la genl, tal vegada són mesures que no 
tenen l'espectacularitat quant que un Decret afecta mol
ta de gent de forma directa o indirecta, i no transcen
deixen tant a l'opinió pública. 
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1 li voldria dir una cosa, el President va fer un 
discurs que, com pot suposar, jo consider que bas
tant complet, i la meya opinió és completament subjec
tiva, aixo és clar, i jo crec que la seva obligació és pen-

, :oar que és incomplet. Li voldria dir una cosa, quan han 
Dcadurat condicions objectives, pot ser que una nova 
classe faci, no vu11 dir la paraula revolució, pero la 
trztllsformació de la societat. Miri, i no li clecordaré que 
aixó no és una frase meva, és del Sr. CarIes Marx, i 
aixo és el que s'entén per marxisme burgés, aixo és el 
que s'entén per marximes burgés, i aixo és el que vostes 
han d'entcndre, que la societat es transforma i que el 
paper determinat que vostes vol en dur endavant en de
terminats moments, pot ser substituIt per aItres capes 
de la societat perque han sofrit una transformació, tan 
loable com la mateixa que vostes sofreixen, a través del 
Govern Central, que tenia una estrategia, quan era a 
l'oposició, completament distinta, i que avui la du en 
uns termes quasi quasi burgesos, que jo no tenc res 
a dir, només ho faig per comparár que hi ha coses cla
rament, que totes les opcions polítiques tenen dret a 
evolucionar, totes les opcions polítiques tenen dret a 
aprofitar les classes que els donen suport, que hagin 
arribat a un nive11 de transforma ció per poder-los fer 
comprendre determinades coses. ÉS, crec, molt impor
tant, que voste pugui entendre que a determinats mo
ments es pugui fer un tipus de política i que després 
de quatre anys se n'inicü una variant distinta, tal ve
gada que aprofunditzi més en temes a que abans no. 
s'havia arribat. 

Quant al desenvolupament, jo crec que voste fa 
unes reflexions que també va fer el President, diu que 
el producte turístic esta estandaritzat, nosaltres a aixa, 
en 110c d'utilitzar la paraula estandaritzat, hem dit que 
s'esta repetint el tipus d'oferta, que no hi estam d'acord. 
que proliferi l'oferta d'apartaments, i la prova n'és una, 
Que el Decret emanat, de qualque forma, a un nive11 
d'exigencia per als apartaments molt més gros que per 
als hotels, i per que proliferen més les ofertes d'apar
taments? Per una raó molt senzilla, perque a tots els 
baixos deIs apartaments es fan locals comercial s que es 
venen i fan que la inversió deIs apartaments sigui molt 
més petita i que, per tant, el preu d'explotació sigui 
molt més barat. 1 aixo, al fons, és un tema que en el 
Decret també és recull, per veure si acabam amb aques
ta certa competencia desleial que, de qualque manera, 
contempla aquesta via. 

Que voste ha sentit parlar deIs «seets-only», els 
«seets·ony», fa bastant de temps que se'n parla, no és 
un tema nou d'ara, és un tema que tendra una gran 
implantació al futur, ja ho he dit abans, a l'any 92, 
quan es liberalitzi el mercat, si es que s'arriba a libe
ralitzar totalment, perque totes les companyies de ban
dera hi posen dificultats, arribara un moment que el 
nombre de turistes que arribaran fora del canal deIs 
tours operadors, segurament sera infinitament superior 
que el del canal de tour operador, a no ser que els tours 
operadors muntin les seves companyies aeries, i amb 
aixo li voldria dir una cosa, a través deis «seets-only», 
ve una quantitat de gent molt important, que no tota 
s'ubica a apartaments iHegals, hi ha una quantitat de 
segones residencies molt important i, per tant, aques
tes xifres que voste utilitza, són relatives, perque no es 
pot suposar que tothom que ve sense un contracte amb 
un hotel o amb Un apartament oficialitzat, hagi d'anar. 
exactament a una oferta iHegal, hi ha un munt de gent 

que té segones residencies i un munt de gent que lloga 
segones residencies a terceres persones. 

Que tenim un dependencia molt grossa del mercat 
alemany i angles, ho hem dit, ho hem admes, ho com
prenem perfectament, i és un deIs temes que intentam 
resoldre, almanco l'intentam paUiar. 

Va explicar el President quin era el programa de 
política turística quant al tema de promoció. Varem 
explicar que deixaríem de fer campanyes a Anglaterra 
i a Alemanya, perque consideravem que no eren efec
tives per la política que duen endavant els tours ope
radors quant a ofertes i perque tenen unes disponibi
Etats economiques molt més grosses que nosaltres, i 
que, a més, nO coincideix el seu missatge de comercia
lització amb el nostre missatge de promoció. 1 que, per 
tant, es destinaria el pressupost de promoció quant a 
campanyes, més a altres paIsos petits, alla on el mis
satge que nosaItres volem donar sigui molt més efec
tiu, de cada al consumidor, i que, alternativament, es 
faria un programa de promoció, a base de grans actes 
culturals i esportius, perque fossin la base promocio
nal a tots els grans paIsos incloent-hi Alemanya i An
glaterra. 

Ens diu que ha baixat la des pesa de turistes, la 
despesa mitjana del turista, aixo el President ho va re
petir clarament, ho va dir amb emfasi, els estudis de la 
despesa turística els fa la ConseTIeria d'Hisenda i la 
Conselleria de Turisme i procuram que siguin el més 
imparcial s possible, i els utilitzam, i utilitzam el «Lli
bre Blanc», encara que sigui crític, i tal vegada pugui 
ser crític en actuacions que hem fet al Govern i a 
les quals ens hem equivocat, no els amagam a aquest 
tipus d'estudis, i, per cert, varen estar convidats, tots 
\'ostes, el Partit Socialista, a anar a la presentació de 
l'estudi, tot5, i no n'hi va anar ni un, segurament era 
perqu~ desconfiaven d'els resultats del 11ibre. Escolti, 
miri, ho aclarirem, no es preocupi, ho- aclarirem. Hi 
ha tres invitacions fetes al Partit Socialista de les Illes, 
igual que als altres Partits que hi havia en aquell mo
ment, que no eren el mateixos el'aquesta Cambra, per
qu:': era abans ele les Eleccions, una mica abans. Ho 
dic perque sé que vostes s'han queixat públicament que 
no tenien notícia oficial del «Llibre Blanc de Turisme», 
i aprofit per dir-los-ho. 

Es parla moltes ele vegades del creixement del tu
risme deIs anys 60, nosaltres hi estam en desacord, hi 
estam completament en desacord, i creim que s'ha ele 
rectificar, i a posta estam en aquesta líniq , i crec que 
hi ha una cosa molt important i que ens diferencia no
tablement. I és el sentiment fatalista o el sentiment de 
modernitat que tenim altres. Així de claro Per als li
berals no hi ha res irreversible, encara que la societat 
hagi comes certes equivocacions, nosaltres no depenem 
de dogmaitsmes, nosaltres som capa<;:os que la mateixa 
societat canviI aquestes equivocacions que ha fet, en 
canvi, els partits dogmatics no ho poden fer, perque 
són presoners d'aquest dogmatisme. Li posaria un exem
pIe, qui donava deu reials pel Passeig Marítim fa set 
anys? El Passeig Marítim era una oferta turística morta, 
perduela, tot va ser qüestió de rectificar deu edificis 
que pareixia que eren irrecuperables i avui el Passeig 
Marítim és una de les ofertes turístiques, almanco ele 
nit, de les millors que hi ha, almanco, no vull dir no
més de Mallorca, sinó fins i tot a Espanya. I aixo és 
un tema molt important, nosaltres creim en 'la socie
tat, i, a posta, quan parlam d'intervencionisme, en aixo 
estam d'acord, que no hi ha altre tipus d'intervencio-

2 
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~- _Disme per a nosal lre , més que e l de 1 'ordenaci6 elel 
territori, perquc l'ordenació del territori, tots sab ro 
com es d fineix i tots sabem que de tirar una línia més 
envanl o més enrera, hi va que precisament el concep
te d'jntervenci6 compareixi, pero res pus, amb les altres 
coses, a ¡'únic que aspüoam és a dissenyar el terreny 
de j i que jugui Ja s delal, no que jugu i l'Estal. Aixb 
és un tema imporlant, vostes encara no hi creuen, en 
aixo, vostes creuen q ue hj ha de jugar l'Estat, no a l ~ 
tres , no. I nosaltrcs, quan deim que volem prendre in; 
ciatives, perque es faei un pare d'atraccions, l'assumpte 
és molt senzill , no aILres no aspiram a fer un parc 
d'alraccions, aspira m que es desvlln els exced I1t5 c m
pl-csarials i DO vagin cap al creixement 110telers o el'a
partamcnls perqllc es recondueixin altre ofertes, pero 
no p erque nosaltrcs tenguem, la intencionalitat de fer 
un pare d'atraccions. Nosallres l'únic que volem ser és 
l'elemenL coordinador e1'aquesta iniciativa, i ni tan S015 
no es fa falta cap tipus de parlicipaci6 económica. 

Ens ha recordat les repúbliques habaneres de 1'any 
77. Miri, jo crec que aixo no té res a veure amb els 
platans ni amb aquestes coses, jo crec que aixo, per 
dignitat de tots, per dignitat de tots, és molt més im
portant que les repúbliques habaneres, si no, estaríem 
ben arreglats si, de qualque forma, pensassim que aixo 
encara , que hi havia aquest tipus de mentalitat. 

I després em passa al dialeg quasi quasi etern que 
tenim aquí, no s'ha complit la Llei d'Allotjaments Hote
lers, no s'ha complit el Decret deIs 30 metres, no es 
compleix la normativa contra incendis. Miri, la Llei d'A
llotjaments Hotel ers , jo el que li dic és que es compleix 
de la següent manera, e1s allotjaments que es comer
cialitzen i vénen publicats als catalegs deIs tours ope
radors, aquests a!lotjaments estan controlats, i com que 
estan controlats són als que sabem si estan donats 
d'alta o no de turi sme. Tots els aItres que es comercia
litzen per altres vies, sense un nom comercial, tenim di
ficultats per fer-ho. A' posta, aquesta és una acusació 
que es fara permanentment dins aquesta Cambra, i que 
.io ja pens que és una especie de !loc comú, de dir, bé, 
la L1 ei d'Allotjaments no es compleix, perque ja se sap 
que no es compleix, el Decret de 30 m., jo, el que li puc 
dir, és que els permissos de turisme que s'han donat 
de 30 m., sempre s 'han donat complint la normativa, 
que despres hi hagi hagut, com voste aportava un dia, 
canvis de planols o canvis, no sé de quin tipus puguin 
ser, que hagin fet malbé la intencionalitat del Decret, 
no Ji ho vu!l discutir, el que li discutesc es que els 
t emes , quant a resoldre les peticions a turisme, el que 
no ha complit 30 m _, no se li ha donat el permís. 

Quant a la normativa d'incendis, miri nosaltres tal 
vega da l'any 83 varem cometre una equivocació nerquc 
ens varem voler avan<;ar a fer una normativa d'incen
dis que després, e/s tecnics espanyols que negociaven 
amb el Mercat Comú ens varen dir retirau-Ia, perque 
no s'acopla a la normativa general del Mercat Comú, i 
la varem haver de canviar, i a posta varem haver de 
donar un altre terrnini . 1 després, varem haver de do
nar un termini posterior per una raó senzilla, perque 
ens varen entrar 500 proj ectes a la Conselleria de Tu
risme, per analitzar a veure si complien la normativa, i 
els serveis tecnics nostres no tenien capacita! per resol
dre'ls a temps, i aixo va ser el fet d'ampliar el termini. 
Pero li vuIl dir que varen entrar 500 projectes a la 
Conselleria de Turisme, per tant, vol dir que el Decret 
va tenir el seu exit. 

Quant a les mesures d'ordenació turística, supos 
que és ver que en aquests moments hi ha pocs solars 
que tal vegada puguin complir amb la normativa nova, 
pero es el que deiem abans, nosaltres miram lluny, no 
miram en un sentit limitatiu, pensam que els Ajunta
ments, sortira el Pla d'Ordenació Turística, que inten
tara demanar als Ajuntaments que declarin més sol 
urba, amb una determinada normativa perque sigui pos
sible dur endavant oferta turística com la que dema
nam de cara al futur, perque si volem créixer amb una 
oferta de més qualitat, evidentment hem de demanar 
que hi hagi solar s on es pugui fer aquesta oferta. Que 
afavoreix als ernpresaris actuals, miri, a mi em sap 
molt de greu que aixo s'utilitzi, no sé si voste ho ha 
dit per utilitzar-ho o ho ha dit just com una referen
cia, jo, de qualsevol de les formes, li vull dir que em 
sap lr,olt de greu que es digui aixo, perque no és la 
intencionalitat del Decret, i ja he dit abans que es treu
r a una leg islació turística , quant a hotels i apartaments, 
p erque hi hagi uns terminis perque l'oferta actualment 
existent l'hagi de complir. 

Quant al tema de la congelació de llícencies que 
vosV~s proposaven a través de la seva proposició de 
lIei, li vlIll dir que, al mateix temps, avui, avui matí, ha 
entrat la transformació del Decret en llei i que, per 
tant, els terminis d'aprovar-ne un o l'altra en via d'ur
g(!l1cia són exactament els mateixos. No crec que en aixo 
hi hagi massa dificultat. 

No li vull repetir les xifres que he donat abans, 
pero els números són molt bons de fer, aixo és exacta
m ent igual que quan es fan les previsions deIs resultats 
electorals, es fa una mostra i sobre aquesta rnostra es 
fan m és o manco els resu]tats com sortiran, i nosaltres 
t enim una mostra elevada, tenim una mostra del 29 %, 
la qual cosa vol dir que més o manco, el resultat que 
jo els avan<;ava sera aproximat a aquest. 

. Quant a la formació professional, miri, nosaltres 
hem lluitat molt per una cosa que també no ens comp
tabilitza les realitzacions, per exemple, hem perdut 
molt de temps amb I'Escola d'Hostaleria, perque estigui 
a la Universitat, i no és una capritxada que estigui a 
la Universitat, és que aixo forma part d'un pla global 
que volem amb la Universitat, nosaltres cre im que aquí 
hi ha una dependencia de turisme tan grossa, que tro
bar entre els empresaris , els trebaIladors o fíns i tot 
entre la classe política opinions imparcials, és practi
carnent impossible, d'on poden sortir opinions impar
ciaIs que no estiguin rnediatitzades ? Ellogic es que sur
tin d'un lloc corn la Universitat, el normal és que per
sones que estan destinades afer ensenyament i no a 
fer judicis de valor, el normal es qlle siguin més impar
cials a 1'hora de treure els seus estudis, i em rernctré, 
nom¿s, només, a una referencia, al «Llibre Blanc de Tu
ri s me», vostes mateixos crec que han admes que el 
«Llibre Blanc de Turisme» és una bona pe<;:a per fer 
feina, i ve de la Universitat. 1 per qw~ aquesta insisten
cia en la Universitat? Perque el que volem és que a 
partir de l'escola de formació professional, que és l'Es
cola d'Hostaleria, els estudiants de l'Escola de Turis
me que ja ha comen<;at, facin les practiques a l'Escola 
d'Hostaleria, que, al mateix temps, els estudiants de 
turisme, que treuen una diplomatura, amb una con va
Jidació de dos anys, puguin treure una Llicenciatura de 
grau superior, i siguin especialistes en turisme, i que 
després puguin fer un Doctorat en turisme, que bona 
falta ens fa, perque tenim molt poca gent que es dedi-
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quí a investigar el món turístic, pero, arnés, quan par
lam de l'Institut Balear de Turisme, és perque el que 
volem és que tots els estudis turístics es facin alla dins, 
no volem anar a demanar més subhastes a empreses 
que facin un tipus d'estudi o l'altre, directament, que 
l'Instítut Balear tengui un equip de tecnics que siguin 
els que vagin fent cada un deIs estudis necessaris ¡Jer 
al turisme. Aquest és el tema més important pel qual 
hem optat bolear-nos, per dir-ho de qualque manera, 
en la Uni .. :ersitat, quant al tema turÍstico 1 aquÍ hi ha 
tot el tema de formació, tant professional com de grau 
mitjans, com de direcció de les empreses. 

1 quant al tema ele l'impost turístic, l'impost turÍs
tic és una reflexió elel Govern perque, governi qui go
verni, aquesta Comunitat no té més capacitat de deute 
que l'any 89, a partir d'aquÍ, més o manco, segons diuen 
els tecnics, no sera possible incrementar el deute per
que ja s'haura arribat al límit d'endeuta.ment, si s'apro
ven els Pressuposts d'enguany amb l'endeutament d'en
guany i els de l'any que ve. Més o manco, o suposem 
que hi ha una altre any, el que és cert és que necessi
tarem disponibilitats economiques, que s'hauran de ne
gociar amb l'Administració Central, si és que hi ha 
qualque oportunitat, pero que, de qualque forma, hau
rem de treure sobretot del sector més important, que 
és quí els pot pagar i és el que produeix el decret 
d'infraestructura més gros, que és el sector turístico 1 
no feim, no feim les lleis. per .a ningú en especial o 
perque es compleixin o no es cómpleixin, m'ha tret no 
sé que de l'altre dia, que vaig dir que si una llei era per 
a qualcú o no, miri, quan es faci el túnel de Sóller, si 
es fa, voste pagant podra anar pel túnel i sense pagar 
podra anar per alt, si voste vol fer un camp de golf 
sense un hotel, voste no esta sotmes a la llei que hem 
dut a aquest Parlament, si voste vol fer l'hotel amb el 
camp de golf, esta sotmes a aquesta llei del Parlament, 
aquesta és la diferencia, Sr. Triay, faci el que vulgui, 
vagi pel túnel o vagi per alt, pero no hi ha cap tipus 
que siguin lleis particulars per a ningú. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Diputat Sr. Francesc Triay. 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 
Gracies, Sr. President. Sr. Conseller, al «Llibre Blanc 

de Turisme», ja no si si ens hi varem convidar o no, 
ni si hi vam poder anar o no, jo deman excuses si ens 
van convidar, hi vam poder anar i no hi vam anar, no 
me'n record, no hi ha dubte que a Menorca i a Eivissa, 
els nos tres Consellers hi varen assistir, i aquÍ, no tan 
soIs no hi varem assistir per raons que desconec o no 
record, sinó que, com que no teníem cap exemplar, el 
varem haver de demanar oficialment. 

La seva disposició, que enlla~a amb l'anterior, la 
que havia fet al Sr. Quetglas, que jo ja he considerat 
molt interessant, sobre la revolució burgesa pendent, 
que és una constant a la historia d'Espanya i que a 
les Illes Balears té una incidencia especial i que, com 
que no es produeix la revolució industrial no es pro
dueix la revolució burgesa, i quan es produeix es pro
dueix dins el franquista, etc. Molt bé, aixo és el que, 
jo cree que de broma, de broma, un comentarista va dir 
marxisme burges, no crec que hagi fet una definició 
objectiva de cap altra qüestió en relació amb aquest 
tema, ara bé, li vull dir una cosa, si és que voste sembla 
que se suma a aquest tren en marxa deIs marxisme 

burges, en tot cas, tota aquesta especie de nova ideolo
gia, que voste diu liberal i que crec que de liberal, en 
aquest tema de turisme de que parlam, no en té res 
de res, cree que més bé és una filosofia de CarIes March, 
acabat en «eh», que ele CarIes Marx, acabat en «Xl), fran
cament, i com que coneixem els personatges el'aquí, de 
les nos tres iHes, sabem a quin tipus de reflexió eCODQ
mica ens referim. 

No hi ha dubte que vostes estan amb la més ab
soluta llibertat, com tothom el'evolucionar i ele canviar 
de cri teris i, J'ins i tot, ele fer- se una roba nova com
pletament i de passar-se a filosofies fins fa pocs mesos 
absolutament adverses, i passar d'un intervencionisme 
absolutament nefast i eix de discursos de debats d'au
tonomia d'anuals a aquesta Cambra, a ser un interven
cionisme optim, un intervencionisme, jo crec que abso
lut i un intervencionisme que, a més, es tracta de lli
gar una posició personal seva que jo desconeixia, que 
des d'aquest moment ja tendré en compte per no mo
lestar-lo, de liberal, pero cree que realment aquí el que 
hi ha és un «poupurri» real de confusions i de situa
cions, pero que la realitat objectiva és que el Decret 
que voste ha fet és un Decret tan absoIutament con
gelador de les llicencies de noves edificacions turÍsti
ques, que jo li as segur que l'esquerra no s'hagués atre
vit a aprovar-lo, perque la revolució que s'hagués ar
mat en els mitjans de comunicació, a la dreta econo
mica i a tots els sectors de les forces vives que es diuen, 
entre cometes, d'aquesta Comunitat, hagués estat abso
lutament espectacular i historie, perque aquesta és una 
congela ció absoluta que voste fa per un any i mig, no 
em digui que voste fa una congelació, que voste diu, 
no, no hi ha solars de 24.000 m., pero ja n'hi haura, no, 
no, no n'hi haura, si voste ha fet una norma cautelar, 
provisional per un any í mig, en un any i mig, la situa
ció estara com ara, hi ha hagut una eufemística, nor
mes transitories que es tradueixen en una congelació, 
que compartim, pero escolti, caela cosa pel seu nom, 
eh?, no digui que el que ha fet és una mesura liberal 
i que aquÍ el qui vol s'hi acull i el qui no vol, no, no, 
"ixa no és aixÍ, realment estam davant una mesura dras
trica, per part del Govern, i que, ens agradi o no ens 
agradi, la conseqüencia que proelueix, és una conseqüen
cia monopolística i és una conseqüencia que afavoreix 
l'existent, com tota restricció del mercat, com supos 
que vos te, com a liberal que s'auto-defineix, coneix. 

Per altra part, bé, naturalment en quatre anys, és 
logic que hagin fet coses, no podríem dir que no han 
fet res, jo no m'he atrevit mai a dir que no han fet 
res, ara, he tret una relació de coses o no fetes, en ma
teria normativa, que és la que més afecta aquest Par
lament o afecta més el Butlletí Oficial, de reguIacions 
de coses que estan antiquadíssimes i que es mantenen, 
d'incompliments palesos de la normativa, de la legis
lació, i que, per tant, són els temes que jo vull desta
car aquí, són els de reciclatge professional, que em 
semblen importantíssims, la inter-relació turisme i ter
ritori, en parlam des del primer dia del 1983, i en con
tinuarem parlant i, per tant, «begin the begin», tornam 
a comen~ar i tornam rebre el mateix discurs, el que 
passa és que el discurs evoluciona de vocabulari, hem 
passat d'aquell ecologisme radical, destructor, enemic 
de la propietat privada que ho volía impedir tot, hem 
passat a un ecologisme oficial, a un ecologisme que ja 
és, sembla ser, respectable i benemerit. Bé, natural
ment que han dedicat vostes moltíssim de temps als 
camps de golf, un temps excessiu, un temps absoluta-
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ruent inútil, des del nostre punt de vista, perque la 
considera m una Hei negativa, una 11ei destructiva de la 
legalitat i del mare conjunt de l'urbanisme i que, a 
rués, creim que és necessaria una planificació, que és 
necessari tenir en compte e1s problemes de les aigües 
residuals, aprofitament d'aigües residuals depurades i 
que és neeessari, per tant, introduir els temes deIs 
camps de golf dins una planificació física, dins una 
planificació, per tant, territorial i urbanística, 

En el tema deIs hotels i apartaments, jo cree que 
no hauríem de caure en simplismes, perque, realment, 
no és que hi hagi una Huita entre sectors diferenciats 
que són els hotelers i els promotors d'apartaments, 
aixD crec que, voste sap, aixo seria un planejament er
roni i que no respon en absolut. La realitat és que els 
hotel s estan controlats, perque no tencn més remei, a 
causa del tipus d'cxplotació o de les earaeterístiques 
de la plantilla laboral, etc., a l'explotació i l'autoritza
ció per part de la Consellcria, i cls apartaments es pres
ten molt més a eludir tots aquests control s, i aixo fa 
que una cosa, no una pe tita quantitat que vos tes no 
controlen i que sempre existira, no, no, el 53 %, i jo 
no vul! saeralitzar cap xifra, pero naturalmenl aiX8 és 
una situació elinamica, i una situació que podria ser 
"ixí 1'1 de gener del 86, quan es fa l'informe, i que, tal 
vegada, en aquest moment, és el 54 o el 51, jo no ho 
sé, pero no hi ha dubte que fa un any denotava una 
importancia brutal, i si qualcú tecnicament, cientifica
ment ha estat en condicions d'avaluar quina és la quan
titat, jo sup6s que si es pot avaluar quina és la quan
titat, també es deu poder ten ir camins d'accessos per 
ínspeccionar i fiscalitzar aquestes situacions, jo no crec 
que siguin apartaments que no es trobin, s'han ele tro
bar per [on;a . Pero dei a que entre els hotel s i els apar
taments, tampoc no és que hi hagi una disjuntiva en
ire uns complidors i uns altres clandestins, no, voste 
sap que aixo és una situació absolutament flUIda i que, 
normalment, un deIs més importants grups d'inversors 
en apartaments i moltes vegades illegals, són, per exem
pIe, els hotelers que inverteixen les plusvalues impor
tantíssimes que se'ls produeixen aquests daners anys, 
com a conseqüencia que tenen ja totalment amortitzats 
els hotels i totalment pagades les scvcs carregues de 
tipus financer i que aixo els produeix una rendibilitat 
molt alta que inverteixen en nous blocs d'apartaments 
i que exploten, moltes vegades, conjuntament. 

Per aItra part, jo voldria aquí matisar, perque pot
ser és una cosa que quedi del discurs del President de 
la Comunitat, que de cap manera nosaltres no podem 
considerar que uns metres determinats per pla;:a, si
guin 30 o slguin 60, hotelera o extrahotelera, suposen 
un nou ecologisrne oficial, creim que aixó és una con
fusió lamentable que hem d'aclarir d'una manera de
finitiva, aixb són unes mesures que, no hi ha dubte, 
mil!oren la qualitat deIs cstabliments, de manera que 
tenen uns jardins i unes zones esportives propics i que 
frenen, drasticament la creació d'una nova oferta, pero 
aixo no té res a veure amb la protecció deIs espais na
turals que venim reclamant d'una manera sistcmatica, 
que ja ha complit ampliamcnt les dues setmanes, i su
pos que deu estar a punt d'entrar ja en aquest mo
ment al Parlament, el caUtleg aprovat per unanimítat, 
fa tres setmanes i que, a la vegada, també, vull deixar 
clar, perque també és un altre punt de la seva expo
sició, que em sembla, a mi, perillós, que és confondre 
protegir i comprar, a mi em sembla molt bé que es 
compri el que es puguí deIs espais naturals, ara, la in-

versa, que només es pot protegir a110 que es pot com
prar, aixo és absolutament descartable, aixo és un punt 
que ens aconduiria, d'una manera automatica a la des
trucció total del nostre patrimoni natural, perque na
turalment no el podrem comprar, podrem comprar al
gunes peces significatives i alllades, com a maxim, i 
com a una política a llarg tennini. 

Per últim, bé, antepenúltim, el tema de la forma
ció professional, hi vull insistir, l'Escola d'Hostaleria. 
Molt bé, l'Escola d'Hostaleria, a nosaltres ens sembla 
molt bé que es faci, ara, no és una gran realització el 
fet que dins l'any 88 el que es preveu és obtenir la lli
cencia, la !licencia municipal d'obres, em sembla un 
objecLiu excessivamcnt modest per a les seves ambi
ci6s, jo cree que s'baura d'anar a qualque cosa més i, 
en aqllest caso 00 hi ha partides pressupostaries per 
anal' a re mé, la qual cosa és realment perillós, per
que, que farem amb la !licencia d'obres si no podem 
comen¡;:ar les obres, perque clar, aquests que han acon
seguit les autoritzacions previes en 30 m., en aquesta 
clanera fomada, la llicencia d'obres la poden vendre, la 
podcn especular, i els solars pugen de preu, perque com 
que ja no hi ha competidors, pero clar, la l!icencia de 
¡'Escola d'Hostaleria no la podran vendre, ni hi podran 

specu lar, I'únic: que podre r r' fer les obre d'a
qu ' la · SCO I ~L P r,' lol aix que ta mol1 bé, aque ta 
formació empre aria l, aque ta fOlmació de qlladre , de 
nove gelleracion , de gcnl que comen~a des qu · acabi 
e l batxiller o l'eseola, uns e ludis reglats i ll10lt bon 
d'hostaleria i de turisme, tot aixo no ens resol el pro
blenn que tenim avui pendent, i que no es r~soldra 
amb una escola que cOl11cnci a funcionar d'aquí llns 
anys, no podem esperar, és necessari iniciar des de ja 
una política de reciclatge molt més modesta, molt més 
a nivel! d'cnterra, molt més real de persones ele cam 
i os que fan feina als hotels i que no tenen els mÍnims 
ele preparació i de formació en els seus oficis. Com 
deia «Don Juan Tenorio», deIs alts palaus hem de pas
sar a les més baixes cabanyes, i aquestes cabanyes són 
aquestes que h m de resoldre dia a dia i que voste no 
pot ajomar indefinidament a un futur meravellós. 

l, per últim, em pelmcti que li digui que jo he fet 
una citD, una cila d'una persona, en absolut, d'esquer
res, que és cl Sr. Josep Melia, que a l'any 77 deÍa aques
ta frase dura, pero cree que grafica i expressiva que 
el fenomen elel turisme s'ha anat produint a les costes 
mediterranies amb la mateixa tecnica del cultiu in ten
siu i de l'esgotament de terres que practica la United 
Frud a les zones bananeres. Vos te hi podra estar d'a
cord o no, pero cree que servia per iHustrar un poc el 
debat de com a l'any 77 es feien unes determinades co
ses i que el que hem de procurar és que no es tomin 
produir, a aquest segon renaixement turístic, qu.e sem-
bla que ja comen¡;:a a apuntar. ' 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
El Sr. Conseller té la paraula. 

EL SR. CONSELLER DE TURISME 
(J aume Cladera i Clade ra): 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Miri, Sr. Triay, 
independentment del debat de turisme, el del marxis
me burges no és cap broma, ho va dir Marx, escolti, 
ho va dir Marx, i Marx va dir que abans de la revolu
ClO russa, de la dictadura del proletariat havia de ve
nir la revolució burgesa. 1 a mi el que m'estranya és 
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que vostes quedin sorpresos d'aquestes coses, el que 
els he llegit és una frase de Maa que defineix el que 
s'entén en termes del que és el maaisme burges, i és 
exactament la intencionalitat. Bé. 

Després, sempre que es parla de Marx aquÍ, quan 
en parlam la {(derecha denostada» o ens treuen en Grou
cho o, tant de bo, avui han estat més detallistes, avuí 
ens n'han tret un altre, tant de bo. Jo no ho sé, tre
gui el que vulgui, pero jo, al seu lloc, m'inclinaria més 
per l'altre, seria més coherent, perque inclinar-se pel 
pallasso, home!, encara que era un pallasso inteHigent, 
eh?, no hi ha res que dir, si a vos tes els agrada més 
el pallasso inteHigent, bé, a mi, particularment, m'a
grada més el que va dir aquesta frase tan inteHigent" 
que els he llegit i que els torn a repetir que em sor
pren que vos tes es quedin tan sorpresos de sentir-la. 

En una cosa estic completamcnt d'acord, Sr. Triay, 
que l'esquerra no s'hagués atrevit a fer, tal vegada, 
aquest decret, com ha dit voste, miri, aixo no és cap 
merit nostre, eh?, és ben cIar. La dreta, a Madrid, no 
s'hagués atrevít mai, mai a la historia, a fer la políti
ca economica que fa el Gabinet del Sr. González, i jo 
ho compartesc, perque tendrien els Sindicats als car
rers quan els diguessin el 4 %, s'armaria un embull de 
campionat, i aixo vos tes saben que és així, i aixo, els 
partits polítics ho hem d'aprofitar, hem de ser intel
ligents, perque hi ha coses que vostes no poden fer i 
que és la seva ideologia, nosaltres les podem fer o al 
reyeS, i aixo és exactament així, perque la practica dur 
a aquests resultats. Pero, no ens hem d'estranyar. 

El liberalisme, torn a repetir, nosaItres som com
poncnts d'un Govern liberal, en els temes d'ordenació 
del territori no hi ha liberalisme que valgui, voste ho 
ha dit i voste ho sap, i tots els que som aquí dins ho 
sabem, és un tema massa delicat per poder dir que en 
temes d'ordenació del territori, sempre que es depen . 
de concepcions que moltes vegades no tenen justifica
ció, perque no sabem mai on hem d'acabar amb l'ur
banitzable o no urbanitzable programat, és un tema 
moIt dellcat, és ben cert que hi ha un component d'in
tervencionisme. Pero el nostre intervencionisme acaba 
aquÍ, després passam a dissenyar un terreny de joc, 
que hi jugui tot el que hi vulgui jugar, no hi volem 
jugar nosaltres, en aquest terreny, aquí han acabat les 
nostres feines, aixo crec que és una diferencia notable 
que hi ha i, si no hi és, ens podem juntar tots i anar 
al mateix lloc. 

Quant al tema de l'ecologisme oficial, miri, jo no 
crec que el Decret perque demani més metres sigui la 
base de l'ecologisme oficial, el que és ben cert és que 
per part del Govern hi ha una sensibilitat que s'ha de 
fer una política més restrictiva quant a protecció d'a
rees natural s, i es dura aquí el cataleg de les arees na
turals, i també estic d'acord que no s'han de comprar 
totes les arees naturals, perque no hi hauria pressupost 
suficient a tota la Comunitat, aixo és cIar. Pero que hi 
ha determinades arees que no són naturals, que no són 
naturals, que no tenen cap interes ecologic, pero que, 
per estrategia de conservació de l'equilibri entre les 
desenvolupades i les no desenvolupades s'han de pro
tegir, aquestes creim que s'han de comprar. Aquesta és 
la fllosofia que els volia dir, per exemple, perque els 
pugui iHustrar, si agafen la Badia d'AIcúdia, perque no 
es converteixi tota la Badia d'AIcúdia en una successió 
d'edificis, és convenient tenir qualque franja protegi
da, encara que no tengui cap interes ecologic, i aques
Út franja s'ha -de comprar, perque si no tenim justifi-

cació de tipus ecologic per protegir-Ia, al propietari li 
hem de dir, la protegim per comprar-la, perque fa fal
ta per al patrimoni turÍstic de la Comunitat. Aixo és el 
que intentam dir a través de l'ecologisme oficial, i quan 
deim l'ecologisme oficial, de moment, quan hi hagi 
aquest Govern, aquest tipus d'ecologia sera l'oficial, 
quan hi siguin vostes, tendran una aItra filosofia i 1'0-
ficial sera la que defensin vostes, no hi ha cap aItra di
ferencia que aquesta. 

Quant a l'Escola d'Hostaleria, només hi ha els pres
suposts, perdó, la valora ció dins cls pressuposts de 20 
milions de pessetes per demanar la llicencia per una 
raó. Se suposa que I'Escola el'Hostaleria costara apro
ximadament 800 milions ele pessetes, i es fan gestions 
a veure si amb l'Aelministració Central es fa qualque 
tipus de conveni perque la facem conjuntament. Lla
vors, el que es té pensat, i ja ho vaig dir en Comissió, 
és dur a aquest Parlamcnt l'aprovació, si ho consideren 
oportú, d'un credit extraorelinari per a la construcció 
de l'Escola, aixo és l'únic objectiu pel qual no esta 
pressupostada l'Escola, no perque no hi hagi intencio
nalitat de no fer-la. I jo, ja de passada els deman, que 
si qualque dia arriba, cn vista que vostes pareix que 
estan predisposats que es faci aquesta Escola, supos 
que tendra el seu suporto 

Quant a l'anecdota del Sr. Melia, bé, dir-li que l'any 
77 es pensava d'una forma, avui, dins aquesta Cambra, 
jo crec que pensam tots d'una altra forma, que tenim 
una consciencia d'alla on volcm dur el turisme, cree que 
per primera vegada s'ha plantejat que volem posar un 
maxim al turisme de mas ses i que volem anar afer 
créixer el turisme de qualitat, sense renunciar al turis
me de masses, i que crec que per primera vegada s'ha 
de tenir en compte una consideració d'aquest niveIl tan 
important. 

Moltes ~acies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Pel Grup Parlamentari AP-PL, té la paraula el seu 

Portaveu Sr. Josep Maria González i Ortea. 

EL SR. GONZÁLEZ 1 OR TEA: 
Gracias, Sr. Presidente. Sras. y Sres. Diputados, di

ría yo, restantes. El planleamiento que el Gobierno de 
la Comunidad nos ha hecho en lo que se refiere a la 
necesidad de proceder a una modificación progresiva 
de la oferta turística, hasta adecuarla a unas demandas 
cualitativamente mejores, no parece que pueda ser cues
tionado sensatamente por nadie, y no lo ha sido en la 
jornada, en la sesión de hoy. 

La ordenación turística resulta imprescindible e 
inevitable, ante el crecimiento desmesurado de un tu
rismo que se pone en movimiento por la existencia de 
ofertas que incluyen viajes, alojamientos, manutención, 
playas, a un precio tan bajo que pennite a los viajeros 
ahorrar dinero de sus escasos, de sus magros presu
puestos y disponer así de unas vacaciones con las que 
no podrían ni soñar. Recientes estudios de medios tu
rísticos británicos que cayeron en mis manos, ponen de 
manifiesto que un millón de turistas se desplazaron 
esta temporada a España, y de ellos, 350.000 a Balea
res, en estas condiciones. 'Todo ello, claro está, es a 
costa de una rebaja -en la cantidad .de servicios, en la 
calidad de las prestaciones, en la ausenCia del confort 
y en el abandono y degradación del entorno hasta ex
tremos intolerables. Sin embargo, no sería justo, a la 
hora de tomar en consideración tin plan de la admi-
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nistración pública para la ordenación turística, y tal 
vez sería mucho menos justo después de haber Oldo 
aquí feroces ataques a un liberalismo total y absoluta-

_ mente de caricatura, yo diría que de opereta, un libe
ralismo al que, por lo visto, se le acusa de males de 
hace 300 o 400 años, de «laisser faire», de la Escuela 
de Manchester, de cosas así, absolutamente modificadas 
y cambiadas por el tiempo, es tan peregrino referirse 
a este liberalismo, como lo sería por mi parte, pero no, 
por mi parte lo sería menos, porque es mucho más re
ciente, referirme a socialismos del «goulash» siberiano, 
por ejemplo, socialismos stalinianos, a cosas de estas, 
en esta Cámara y dirigiéndome a grupos que en su 
nombre de partido o de grupo llevan el adjetivo «so
cialista», sea obrero, sea nacionalista, yo creo que eso 
es, insisto, extraordinariamente injusto y puramente de
magógico. 

Decía pues, por cierto, que se me ocurre una cita, 
que gu:,tará a algún Ilustre Portavoz amigo o amante 
de las citas clásicas, es de Demócrito, y que dice algo 
así como todo fluye y todo cambia, de manera que todo 
fluye y todo cambia, no ya el liberalismo, por supues
to, por supuesto, porque lo lleva en su esencia, sino 
incluso, incluso, el socialismo. Digo que no sería justo, 
a la hora de tomar en consideración un Plan de Orde
nación Turística no comenzar destacando que las em
presas de toda clase que fueron creciendo para ofrecer 
estos servicios, cambiaron esta Comunidad, que gracias 
a su iniciativa, a su imaginación, a su decisión, a su 
capacidad de asumir riesgos, a su tenacidad, en unos 
pocos años Baleares ha visto florecer una riqueza y 
prosperidad envidiables que han procurado un nuevo 
horizonte social y cultural, no solamente a sus habitan
tes, haciendo crecer una gran clase media, sino a los 
miles y miles de emigrantes que buscando trabajo para 
ellos, escuela para sus hijos, y casa y comida para los 
suvos, se incorporaron a la tarea, aportando, eso sí, su 
esfuerzo y su sudor. Y tampoco sería justo, cuando al
gunos pretenden estrechar los cauces y apretar las cla
vijas de la iniciativa privada, no recordar las graves 
deficiencias, las visibles carencias de una administra
ción pública que no supo estar a la altura de las cir
cunstancias, una administración que falta de presupues
tos y sobrada de burocracia, constituyó, muchas veces, 
un obstáculo más que una ayuda, y propició, mediante 
una legislación intrincada e imposible de cumplir, una 
buena parte de la anarquía que hoy se hace patente en 
algunos lugares y que tanta desconfianza provoca hacia 
cualquiera que trate de desarrollar nuevas ideas. Hay 
que ordenar, hay que exigir calidad, hay que reclamar 
a las instalaciones hoteleras o de restauración, nuevas 
o antiguas, unas dotaciones que estén a la altura de las 

" necesidades de hoy, la prestac1ón de unos servicios ópti
mos, el respeto a un entorno en precario equilibrio y 
la contribución a una mejor distribución de la renta. 
Pero hay que hacerlo, a nuestro juicio, desde el reco
nocimiento de su esfuerzo y la comprensión de sus ne
cesidades. Y por ello, hay que pedirle al Gobierno flexi
bilidad en esa ordenación, y al Parlamento, prudencia 
en la legislación necesaria, golpear el péndulo al lado 
contrario, pasar de la permisividad que durante años 
fue norma a la imposibilidad, supondría abrir nuevas 
puertas a la picaresca y a la injusticia. El Gobierno y 
la Cámara también deben, a nuestro .iuicio, hacer un 
esfuerzo en tres puntos de la problemática que hoy se 
debate, el primero, la mejora urgente de las condicio
nes básicas de la calidad del medio, condiciones que 

pasan por tres distintos aspectos, a su vez: la construc
ción y adecuación de infraestructuras, como puertos, 
carreteras, redes de abastecimientos y de saneamientos, 
instalaciones eléctricas, telefónicas, comunicaciones, 
etc., etc.; la dotación de equipamientos deportivos asis
tenciales, recreativos y finalmente, aunque no la menos 
importante, «the last but not the list», como dicen los 
anglosajones, la especial atención del entorno paisajís
tico y medio-ambiental, tanto desde el punto de vista 
público, con la creación y mantenimiento de espacios 
naturales, como desde el punto de vista privado, con 
la exigencia de las condiciones urbanísticas que garan
ticen el respeto necesario. Los tres aspectos suponen un 
esfuerzo económico importante al que debemos contri
buir todos los ciudadanos de las Islas, si bien, lógica
mente, más, quienes se benefician en mayor medida. 

El segundo punto, si bien ya fue objeto relevante 
del debate general de hace pocas fechas, es la necesidad 
de detener la caida de la renta agraria, así como la con
solidación de un sector industrial, compatible con el de 
servicios. Baleares no puede permitirse el lujo ni correr 
el riesgo ele renunciar a disponer de un sector primario 
que, aunque pequeño, comparativamente, sea suficien
temente sólido, no vale la pena insistir hoy en los argu
mentos tantas veces repetidos, sólo apuntar que el 
cuidado y atención a la agricultura beneficiará extraor
dinariamente un turismo capaz de disfrutar de la na
turaJea, un turismo, en definitiva, de calidad. El Go
bierno nos propone medios en este sentido, y nuestra 
lT\isión es y va a ser exigir que los ponga en marcha. 

El tercer y último punto es la atención a la pro
moción turística, que yo distinguiría en dos frentes, el 
exterior y el interior, en el exterior vemos -perdón, 
pero yo estoy afónico, ciertamente-, la necesidad de 
acometer dos tareas básicas, aunar esfuerzos de todos, 
tocando al Gobierno coordinar las iniciativas que desde 
entidades públicas y privadas se llevan a cabo, de for
ma que no se dispersen los esfuerzos y se anulen unos 
a otros. El otro aspecto de la promoción exterior es la 
búsqueda de nuevas clientelas, austríaca, suiza, italiana 
en Europa, por ejemplo, la norteamericana y japonesa, 
fuera de nuestro continente. En cuanto a la promoción 
interna, qué mejor promoción puede hacerse que un 
trato profesionalizado, amable, afectuoso diría yo, in
cluso, con el visitante, recuperar aquello que hizo es
cribir, hace 70 años, a un ilustre pionero de nuestro 
turismo, Don Miguel de Unamuno, una frase realmente 
bella, «la cortesía, flor de las buenas costumbres pa
cíficas, florece aquí, -se refería a Mallorca- como los 
almendros, por doquiera». Un esfuerzo en la formación 
turística, empresarial y profesional pueden lograrlo, y 
es un aspecto que queríamos señalar más de esa nece
sidad de formación profesional y empresarial. 

Una gran tarea por delante, ordenación, infraestruc
tura y servicios, redistribución de rentas, promoción y 
formación, para un sector público que debe ser capaz 
de dar así la réplica adecuada a la iniciativa privada, a 
la que hemos de pedirle una última contribución al 
bienestar general de la Comunidad: la reinversión ele los 
beneficios obtenidos en la actividad turística no sola
mente en la adaptación de estructuras envejecidas y en 
la formación de nuevas corrientes turísticas, sino tam
bién en la consolidación de nuestra industria v nuestro 
comercio y, ¿por qué no?, en la modernizaci6n ele las 
estructuras agrarias. 

Se ha dicho muchas veces que el dinero es cobarde, 
yo creo que si lo fuera realmente, si la clase empresa-
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rial, que lo maneja, no hubiera sido capaz de asumir 
riesgos, poco o nada se hubiera desarrollado el comer
cio, y el estancamiento económico sería general, pero 
ello no significa que si pedimos que se reinvierta en 
nuestras islas, no debamos acompañar esta petición con 
el triple compromiso de establecer unas reglas de jue
go claras, una aplicación de las mismas ágil y, en defi
nitiva, una garantía de permanencia en su aplicación 
que conforme una seguridad jurídica absolutamente ne
cesaria y completa. 

y nada más, Sras. y Sres. Diputados, nuestro com
pleto apoyo a las tesis aquí expuestas por el Gobierno. 
Queda, cree·mos, suficientemente explicado y matizado 
con nuestras peticiones para su adecuado desarrollo, y 
queda también claramente apuntada la actitud de nues
tro grupo dentro de la Cámara ante la labor legislatIva 
que que nos aguarda. 

Muchas gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Conseller de Turisme. 

EL SR. CONSELLER DE TURISME 
(J aume Cladera i Cladera): 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Sr. Portaveu del 
Partit AP-PL, només donar-li les gracies per la seva in
tervenció, jo sé que moltes vegades es queixa, perque 
sempre li toca al darrer, i tothom esta cansat i a ve
gades no li prestam l'atenció que mereixen les seves 
paraules, jo pren bona nota de les seves suggerencies 
i esper poder-les recollir en el nostre programa, encara 
que, en general. hi són totes. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats, acaba ~aquí el debat d'avui. 

S'obre el termini de 30 minuts per presentació de les 
resolucions que tengui a bé de fer, d'acord amb el que 
diu l'article 169.1 del nostre Reglament. 

Se suspen la sessió. 

EL SR. PRESJDENT: 
Sres. i Srs. Diputats, recomenc;:a la Sessió. Una volta 

rebueles i qualificades per la Mesa les propostes de Re
solució, procedirem a debatre-les al Plenario 

Per fer-ho en nom del Grup Parlamentari PSM-En
tesa de l'Esquera de Menorca, té la paraula el seu Por
taveu, Sr. Joan Francesc López i Casasnovas. 

EL SR. LúPEZ I CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats, arribam 

a aquests punt final del debat, que voldríem positiu 
amb les resolucions, que voldríem que servís per mar
car aquests graus necessaris de consens i de coinciden
cia afer possible que hi hagi una política de turisme 
impulsada per l'acció de govern coordinadament i que 
respongui únicament i exclusivament a les propies 
actuacions, als propis criteris d'un Govern que ha de 
servir, no als interessos d'uns, ja ho vam dir ahir, sinó 
aIs interessos de tots. Aquí van les propostes de reso
lució del Grup Parlamentari PSM-Entesa de l'Esquerra 
de Menorca. 

La primera és ulJa resolució que al nostre entendre 
té un sentít fonamental, dia 5 de novembre d'aquest 
mes, d'enguany, el Govern va rebre del Parlament un 
mandat, intensificar els serveis d'inspecció sanitaria, de 
consum i d'a11otjaments tunstics hotelers i extrahote-

lers. Com augmentar, com intensificar aquests serveis? 
Augmentant i planifieant i reordenant millar els ser
veis d'inspecció, pero, obviament, i ho vam detectar 
ahir, si no hi havia un increment de funeionaris eledi
cats a aquesta parcel-Ia, esdevenia gairebé impossible 
arribar a tata la feina que hi queda per fer. Poden 
augmentar les despeses elel Capítol J, poden a1.lgmentar 
sempre que l'augment de les places respongui a necessi· 
tats socialment reconegudes, i el poden augmentar sen
se necessitats de grans decalatges elins els pressuposts, 
basta que retallin altres places sobreres, basta que re
dueixin propostes d'assessories i el 'alts carrecs, arnés, 
si les sancions que s'imposen, i n'hi ha moltes a impo
sar, desgraciadament, creguin que el servei, gairebé 
s'auto-financia, ja ho veuran. 

Segona resolució, el Govern de les IIles Balears no 
ha ele promoure ni permetre instaHacions de tipus re
creatiu per al t1.lrisme no contemplades en el Pla Direc
tor eI'Oferta Turística, el Pla Director d'Oferta Turística 
marcara pautes, tindrem ocasions de discutir-lo, aquí, a 
aquesta Cambra, i els seus criteris marcaran llei, tin
dran importancia i tindran obligatori compliment. Ido 
bé, mentrestant, mesura precautoria contra «Disneys» 
balears, parcs d'atraeeions, pares passats per aigua, 
camps de golf, no actuar per pressions de ningú, ni 
de diumenges ni de dies feiners, actuar, com he dit 
abans, al comenc;:ament, per proposta propia d'un go· 
vem que planifica .en funeió deIs interessos de tots. 
Mesura cautelar, precautoria, no ha de costar gaire ele 
votar. 

Punt tercer. El Reglament d'aquesta Cambra preveu 
als articles 50 i 51 la creació ele Comissions no per
manents amb finalitats d'exereir controls, eI'estudiar te
mes, de verificar situaeions, ido bé, quan ahir, des d'a
questa tribuna, diversos oradors van expressar la pre
oeupació que tenien per les múltiples irregularitats que 
s'havien dit que s'havien prodult en aquest tema, en el 
tema deIs allotjaments hotelers i extrahotelers, nosal
tres creim que, en logiea conseqüencia, hauríem d'ins
tar que aquest Parlament faci la comprovació, exerceixi 
aquest control per aclarir d'una vegada i per totes si 
hi ha o no hi ha tals irregularítats. Sr. Conseller de 
Turisme, deia ahir, sincerament, voste em creguí, no hi 
ha hagut tals coses, i jo el cree, Sr. Conseller, no tenim 
per que dubtar de la seva paraula, pero per testimoniar 
que voste té raó no hem de tenir cap inconvenient, en 
absolut, a crear aquesta Comissió, a investigar, sé que 
hi ha una feinada, sé que són 70.000 places i que hi ha 
400 expedients, pero si no hi ha cap inconvenient, veu
ran com surt la 11um, encara que de vega eles és facil 
tergiversar situaeions de fet ja produides. La documen
taeió a presentar per autoritzar previament noves eons
truccions o ampliaeions d'apartaments turístics a partir 
de les 10 unitats d'allotjaments o més de 50 places, ve 
bastant concretada, és ampliament coneguda. Ido bé, si 
han sortít dubtes conerets de situacions on no es com
pleíxen aquests requisits, a Cala Peguera, de Calvia, a 
Pollenc;:a, a Sa Coma, a aItres indrets de les Illes Ba
lears, a Eivissa, entrem per aquí, comencem per aques
tes, anem a veure si hi ha o no hi ha, i, si no hi ha, 
gloria, i si hi ha, obviament, demostrara que s'han de 
fer les coses millor i s'han de corregir. Un any, d'altra 
banda, el període que nosaltres demanam, és un pe
ríode estadístic, no un període d'oportunisme polític, 
és un període estadístico El Butlletí Confidencial, aquest 
Butlletí que corre, de vegades, i que diu coses, ja par
lava, el mes d'abríl, que aquest Decret, el Decret que 
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ha motivat l'acumulació de soHicituds es faria. Si el 
Decret el mes d'abril sabien que es faria, posem un 
termini més ample, que sobrepassí fíns í tot les elec
dans, el període electoral, on es poden donar moltes 
situacions de dubtosa transcendencia després, quan es 
plasmen acusacions d'amiguisme. Dones mirin, esvalm 
el núvol de les acusacions, comencem de dia 1 de ge
ner i acabem dia 31 de desembre, perque imaginam que 
el Projecte de Llei que el Govern ha presentat no es 
podra aprovar en aquesta Cambra fíns el mes de gener 
de l'any que ve. Volem fugir de conjunturalismes i, per 
tant, aquí va aquesta tercera resolució que entenem que, 
en ares de la claredat i de la democracia, s'ha de tenir 
en compte i s'ha de votar ben a favor. 

Punt quatre, el famós tema de l'impost turístico Hi 
havia una resolució en el debat general de dia 5 de 
navembre que deia: El Govern elaborara i remetra al 
Parlament en el termini maxim de vuit mesos, un es· 
tudi financer de les fonts d'obtenció de nous ingressos 
per a la Comunitat. Aquest estudi s'ha de fer, és d'obli
gat compliment, pero ningú no nega, ningú no pot negar 
que mentrestant, mentrestant el Govern no pugui anar 
treballant ja un projecte de llei per seguir l'única via 
posible, en aquest cas, per redistribuir les pluvalues, la 
riquesa, d'una manera que no agravi les butxaques deIs 
més febles i que vagi directament on ha d'anar. Una 
autonomia que es vulgui preciar de tal, que es vulgui 
fer respectar, no ha de dubtar a posar imposto s si 
aquests són progressius i s'adrecen a qui s'han d'adre
¡;:ar. Vostes parlen de credits Jurístics subvencionats, és 
a dir, de traspassar diners de la hisenda pública cap a 
la millora d'establiments hotelers, molt bé, també l'Es
tat, des del Govern Central , esta insuflant diners cap 
a aquestes situacions de remodelació necessaries, pero 
no pot acabar tot, aquí, hem de ser conseqüents i veure 
que si es genera una plusvalua dins les Illes Balears i 
es genera una riquesa, aquesta s'ha de redistribuir con
seqüen tment. Allo indiscutiblement injust és que els 
ciutadans de les Illes, tots, paguin els costos directes 
o indirectes derivats deis costos socials que ahir discu
tíem que el turisme sobrepasa. O impost, fixin-s'hi bé. 
o més aportació del Govern Central. Els plans d'obres 
i serveis, per excmple, que van a parar als Consells In
sulars i que es gestionen conjuntament amb els Ajun
taments de les mes i els Consells Insulars, enguany han 
patit un retall, s'han congelat respecte de l'any passat, 
i congelat, en aquest cas, és anar enrera. Necessitam 
infraestructures adequaeles, necessitam serveis que fun
cionin, eficacia. Ido bé, si necessitam aquestes situa
cions de millora, també necessitam inversions. Aquestes 
inversions poden venir de l'Estat, poden venir de la 
Comunitat Autonoma, pero la manera més progressiva, 
la manera més justament socialista de fer l~.s coses, 
nosaltres sabem que aquesta apeHació al socialisme no 
pot anar dirigida evidentment cap a determinat seg
ment de la Cambra, la manera més correcta seria una 
situació d'abstracció progressista, impositívament cor
recta que permeti redistribuir sen se gravar sempre a 
tothom, perquc no tothom se'n beneficia. A Portugal 
va durar una setmana, a Grecia va fer disminuir les 
entrades, efectivament, Sr. Conseller, han d'anar amb 
molta precaució en aquest tema, posin tota la precaució 
que vulguin, pero estudiln el tema, poden acudir a exem
pIes curopeus d'imposts turístics i, a partir d'aquí, arli
quin, posin un moelel a debatre al Parlament. Vos tes 
governen, vostes tenen l'obligació de fer-ho. No van vo
ler l'impost a la Patronal que proposavem des del PSM-

Entesa de l'Esquerra de Menorca, día 5 de novembre, 
no ho van valer, aleshores, trobem ara un sistema stan
dart. 

L'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, Sres. i 
Srs. Diputats, atorga competencies plenes en materia de 
ca¡;:a al Govern de les Illes Balears, pas al punt número 
5. Hi ha una potencialitat cinegetica a les mes, no hi 
ha dubte, hi ha, pero, també, actuacions d'un turisme 
depredador que més que cercar motius de tranquiHitat 
i atractius naturals, a les nos tres illes, el que fa, i pre
cisament ve d'Italia, és derivar cap a les nostres terres 
una situació de terra cremada en materia de ca<;a que 
s'esta produint dins el nostre país Vel, i que fin s i tot 
motiva moviments de protesta popular i política que 
demanen, per via constitucional, suprimir l'cxercici de 
la ca;:a, perque s'ha arribat, practicament, ja ho he dit 
abans, a una situació irreversible, que no venguin ara 
a extreure les potencialitats cinegetiques de les Illes. 
No al turisme depredador, ja ho vem dir ahir. Es com
pleixen les normes de repoblació de vedats? Acompleix 
SECONA les inspeccions i els contrals? Se'ls permet 
ca¡;:ar altres dies que als ca¡;:adors de les Illes? S'han 
convocat per aquestes autoritzacions que ja s'han pro
duit -ara em sap greu que no hi hagi el Conseller 
el'Agricultura-, s'han convocat els Consells Insulars de 
Caya? Per que hi són els Consells Insulars de Ca<;a? O 
no hi són? Es convoquin per a aixo i sabran que opi
nen c1s ca;ac1ors, per exemple, sobre aquesta invasió 
elins els seus propis drets. Hauré de fer molta via, Sr. 
President, voste em pereloni. 

El punt número 6, referent aIs centres d'interes 
turístic nacional. No hem ele confondre, Sres. i Srs. 
Diputats, el creixement de qualitat amb el creixement 
quantitatiu de I'oferta de qualitat, i quan anam a res
cabalar situacions heretades a cen tres d'interes turístic 
nacional, el que volem, senzillament, és fixar límits al 
crcixement. El Sr. President ens en parlava l'altre día. 
Per tant, no avancem inés en la destrucció ecologica en 
aquestes zoncs ja malmeses en gran part. Punt nú
mero 6. 

Punt número 7. Turisme cultural, oferta turística, 
d'acord, pero a totes les Illes, amb subvencions possi
bies, a l'abast de tothom i de tots els festivals de mú
sica. Facin aquesta mesura, i veuran vostcs com ho 
agraeixen persones que necessiten el suport institucio
nal. Quan elins la Conselleria de Cultura sembla que 
es detecten forats negres bastant importants, que pro
voquen incompliments de convenis, obviament, la Con
selleria de Turisme podria donar una ma i estrenyer 
fo1't també en una acció de govern concertat aquestes 
iniciatives culturals que donen un relleu, que donen 
una importancia al turisme que ens visita. 

Punt número 8, promoure marques de qualitat i 
denominacions d'origen de productes de les mes Ba
lears. 

Controlar -punt número 9- els canals de comer
cialització que efectuen una competencia deslleial als 
productes que s'ofereixen al turisme. 

Molt breument, vos tes deuen concixer la síntesi de 
les conclusions de l'estudí sobre despesa turística a 
Mallorca, és un estudi encarregat a Mavel-Consult, pel 
Cansell Insular de Mallorca, llegeixin les conc!usions, 
apliquin-les, i hauran fet també un favor inestimable 
a aquest tandem, a aquesta bicicleta que havíem el'anar 
construint amb una roda molt gran que és la de turis
me i rodes petites, pero que també han de rodar, que 
són la indústria, el comery, que és l'agricultura. Aquí, 
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aplicant aquestes mesures també se'n poden treure im
portants rendiments. 

Punt núm. lO, no hem de castigar economicament 
els municipis que han, gelosament, guardat per a les 
generacions posteriors el patrimoni natural, els hem 
d'aravorir d'alguna manera recollint la suggerencia que 
va fer el Sr. President, aquí va una proposta, finant;:ar 
degudament aquells municipis que han guardat aquest 
patrimonio 1 com? Hi ha moltes mesures, poden ser 
d'incentivació industrial, poden ser d'incentivació co
mercial, d'incentivació cultural, etc., tenen un camp 
d'actuació que seria exemplar, d'altra banda. 

Punt número 11, per a nosaltres molt important, 
és el tema de les infraestructures turístiques, pero no 
ens referirem ara a les infraestructures dedicades als 
turistes, sinó dedicades als treballadors de l'hostaleria, 
fixin-s'hi bé, també tenim competencies en aixo. Com 
que no volem abusar de situacions impositives de cara 
al Govern, el que voldríem és que el Govern fos sensible 
des de la Conselleria de Treball, per exemple, no no
més des de la Conselleria de Turisme, i establís un 
estudi sobre les condicions d'habitatge i de treball dels 
treballadors d'hostaleria i restauració, amb especial em
fasi en els ritmes de producció, amb les situacions deIs 
treballs submergits del sector, i en funció d'aquest pla, 
poden trobar fórmules d'actuació, poden trobar maneres 
de lluitar coordinadament amb els que tenen tota com
petencia, amb l'INEM, per exemple, per lluitar contra 
les deficiencies constatades. 

Sres. i Srs. Diputats, deixam un punt número 12, 
que té també una importancia relativa dins el conjunt 
ge les iniciatives que es podrien prendre a través d'a
quest debat. La modalitat ,«time-sharing», aquesta mo
dalitat que fa propietaris temporals que es van passant 
uns allotjaments turístics i que, d'alguna manera, són 
furtius dins el món del turisme, perque aquestes pla
ces no vénen contemplades. Hem de fer una publicitat 
institucional evitant que es produeixin situacions no 
volgudes, demanam que no hi pugui haver frau entre 
aquests compradors, les transaccions comercial s en 
aquest tema, es fan fora de l'Estat Espanyol, moltes 
vegades i ocasionen, obviament, situacions de discor
danr;a amb la legislació de propietat espanyola, cal 
també actuar en aquest tema. 

Sres. i Srs. Diputats, nosaltres hem llegit, hem 
analitzat les competencies que té la Comunitat AutO
noma en materia de turisme, i en té moltes i en té de 
molt importants, n'hauría de tenir més, promoció exte
rior, etc., ara no és el tema, el tema és aplicar correc
tament les que tenim, les que puguem exercir, i em cre
guin que nosaltres consideram el turisme com la roda 
principal de la nostra economía, pero si la redu'im so
bre una sola roda es pot fer, els óssos ha fan a ve
gades, un equilibri molt inestable, molt difícil de man
tenir, i els ósoss i les rodes aquestes només els volem 
als parcs, pero no als pares d'atraccions que abans del 
Pla de l'Oferta Turística es facin a les Illes. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr. Conseller de Turisme. 

EL SR. CONSELLER DE TURISME 
(Jaume Cladera i Cladera): 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Només per ex
plicar quina és la postura del Govern sobre determinats 
punts de les resolucions, perque, com vostes bé saben, 
a fi de comptes qui les ha de votar, són els partits po
lítics, i per fer algun aclariment que pugui ajudar a 
definir el vot de cada partit. 

Respecte del punt núm. 1, nosaltres ja varem ma
nifestar que estam d'acord que s'incrementin els ser
veis d'inspecció turística i que si no pensavem fer-ho, 
era per no incrementar la despesa, j que aixo que po
dia ser una petita partida, si es fes a totes les Conse
lIeries, seria desequilibrar la relació inversió-despesa. 
Per::J que estam d'acord, si el Parlament ho vol així, que 
es Paci. 

Quant al punt núm. 2, creim que és un tant peri
llós congelar les possibles ofertes que es puguin fer 
de qualsevol tipus, ofertes de tipus complementari so
bretot, i quan va parlar el President de la possibilitat 
d'un Palau de Congressos o d'un Palau d'Atraccions, vol
dria repetir el que varem dir, no es tracta que sigui 
una oferta determinada, sinó que del que es tracta és 
de veure si el Govern pot reconduir la inversió deIs 
excedents empresarials i que no vagin a la inversió deIs 
allotjaments, no es tracta de convertir-se, per part del 
Govern, en empresari públic, ni molt manco. 

Quant al punt núm. 3, per la nostra part no hi ha 
cap inconvenient que si hi ha cap expedient on hi 
hagi dubtes de la seva irregularitat en la seva trami
tació que sigui demandada la informació a la Conse
lleria de Turisme i sera remes, ens pareix una mica 
exagerat que s'hagin de discutir 301 expedients, perque 
aixo coHapsaria la Conselleria i la labor parlamenta
ria, de totes formes repetesc que deIs 301 expedients, 
com ja vaig dir ahir, n'hi ha aprovats 17 i denegats 63. 

Respecte de la creació de l'impost turístic, ja va
rem dir quina era la intenció del Govern ahir. Nosal
tres tenim un mandat que hem de presentar un estudi 
financer en un termini de 8 mesos, i el normal és que 
dins aquest es tu di financer expressem quina sera la fi
losofia d'aquest tipus d'impost turístico 

Quant al tema del turisme cinegetic estam d'acord, 
si hi ha aquesta voluntat per part de qualque represen
tant de qualque ilIa, com ens han fet saber d'aquesta 
preocupació del que podia suposar l'increment de visi
tants turístics, sobretot italians, com passa a l'illa de 
Menorca, ens pareix bé la suggerencia que fa el PSM. 

En el tema deIs centres d'interes turístic, jo em 
remet als fets, a mi m'agradaria que ens deixassin aca
bar de revisar un centre, i quan l'hagim acabat, que 
el comparassin, a veure si revisam nosaltres millar un 
centre que els municipis els seus plans en vigor, em 
referesc quant al tipus de restricció que imposam al~ 
centres, en el futuro Per tant, no creim que sigui oportu 
que .es doni suport a aquesta proposta. 

continuara 
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