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continuació 

Quant a la proposta 7, nosaltres des del punt de 
vista turístic, no volem promocionar qualsevol tipus 
d'activitat cultural o esportiva, necessitam que siguin 
activitats culturals i esportives de molt de renom, pero 
que si no no ens serveixen com a base de la política 
turística promociona!. Una altra cosa és la política cultu
ral. Per tant, no lé gaire entít que ens dediquem a do
nar suport a qualsevol lipu de festival que es faci. La 
política ]a vaig explicar c l ~U'ament, quin són els objec. 
tius a qu :" v len al"J"íbal"i, per posar un xcrnple, si 
feim un open de golf e l mes de mar9 i nO ve Severian 
Ballesteros i íck FaLdou i Greg Normano j la1, aquest 
open de golf no ens serveix, és per posar-los una refe
rencia. No és per fomentar l'esport del golf, és per pro
mocionar des de Mallorca, a través de grans actes, o a 
través de les Illes, a través de grans actes, l'oferta 
turística. 

En els punts 8 i 9 estam completament d'acord, pen
sam que es poden unir aquestes idees de marques de 
qualitat i denominacions d'origen amb una promoció 
turística adequada deIs productes, al mateix temps que 
de l'oferta turística, i de tenir un control, sobretot, de 
determinats productes que s'ofereixen als turistes i de 
veure de trobar la fórmula de patentar els noms de 
eadascuna de les nostres illes, si és que aixo es pot fer 
de qualque manera o, almanco, per evitar que se 'n faci 
un mal ús, com s'esta fent actualment a través de pos
tals, i de determinades coses que la majoria de vostes 
coneixen i que no ens fa cap favor, des del punt de 
vista promociona!. 

Quant al punt 10, ja varem manifestar, va unit al 
punt 4, quan hagim arribat a la conclusió per quina via 
trobam més- lógic implantar una taxa o l'impost turís
tic, després hi haura d'haver una redistribució i obvia
ment aquesta redistribució haura de coHaborar, haura 
de compensar, millor dit, aquells municipis, alla on hi 
hagui, per part del Parlament o per part deIs mateixos 
ajuntaments, preses decisions que hagin fet que no s'ha
gin pogut desenvolupar turísticament. 

El punt 11 és un tema més de l'estat Central que 
no nostre. Nosaltres també tenim la preocupació que 
manifesta aquesta proposició, pero no és tan una res
ponsabilitat nostra com de l'Administració Centra!. 

I quant al punt 12, aquest que s'ha discutit aquests 
dies a Tecnoturística, la implantació del «time-sharing», 
bé, nosaItres estam d'acord que s'han de prendre me
sures de tipus legislatiu perque no passi el que va 
pasar a Estats Units a l'inici de la implantació, que hi 
va haver uns fraus lamentables i molt grossos i, per 
tant, estam d'acord que de qualque manera ho hem de 
legislar. 

Moltes gracies, Sr. President. 

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

EL SR. LÓPEZ 1 CASASNOV AS: 
Grades, Sr. President. Sr. Conseller, veig que és 

posisble que algunes d'aquestes propostes de resoludó 
puguin sortir endavant i puguin ajudar, que és la nos
tra única intenció, a un desenvolupament millor de la 
indústria turística a les Illes Balears. 

Quan, tanmateix, vos te ens parla que no sera pos
sible, en el punt núm. 3, realitzar una feina de control, 
d'examen, de verificació de les autoritzacions previes, 
voste mateix ens esta donant a tota la Cambra la fór-

., 

mula, la solució que han d'adoptar. S'han aprovat 17 
expedients, se n'han rebuLjat 68, obviamcnt els que 'han 
rebutjat no el vo lem investigar de cap mane ra , inv s· 
tiguem els 17, comencem p eJs que hi ha aproval , i la 
Comissió, que n és penn. n nt. p lanar fenl feinCl i, 
si no hi ha cap motiu, gloria, ja ho he dit abans, i, si 
no, ho coneixerem. Transparencia, per tant, en la ges
tió. Al punt n.O 3, nosaltres crcim que hauríem ele re
flex ionar tots i donar-li suporto 

En tema de centres d'interes turístic nacional, nos
altres ja volem deixar que el Govern faci, pero si real
ment valen fer de manera que respectin el patrimoni 
natural que encara no és degradat en aquestes arees, 
per que no admetre, a través d'una res alució, aquest 
criteri i vostes l'apliquen? Si la voluntat és comuna, 
cctuem, també, a partir d'un principi, i aquí tenen el 
principio 

Nosaltres pensam que quan demanam, al punt n.O 
7, que també el Govern ha dit que, en principi, no vell
rien bé que s'aprovés, i ens ha posat un exemple en 
materia d'esdeveniment esportiu, hi estam d'acord amb 
l'exemple que ens ha posat, pero nosaltres no dema
nam aixo, fixi-s'hi bé, que nosaltres demanam que en 
els festivals de música d'estiu, que tenen una implanta
ció a les Illes Balears, a tates les Illes Balears i dins 
els programes anual s de prom oció turística hi hagi una 
actuació adient, jo no vull dir que la Conselleria de 
Cultura no hagi de tenir l'atenció que mereixen aquests 
esdeveniments, som conscients que primer hi ha d'ha
ver aquest caracter, diguéssim, de projecció internacio
nal, pero vos tes saben que hi ha altres festivals inter
nacional s de música a les Illes, dones no en subvencio
nem un, facem un repartiment equitatiu, just, facem 
una política distributiva ben fe ta, i, em creguin, que el 
resso damunt l'oferta turística també es notara i per
metrem, encara, permetrem enfortir aquest turisme culo 
tural que tot5 desitjaríem veure funcional dins les Illes. 

El punt n.O 10, efectivament esta en relació al punt 
n.O 4, pero quan nosaltres parlam d'aquest finan¡;ament, 
d'aquest pla cap als municipis que hagin sabut guar
dar el patrimoni natural, veim que coincidim amb la 
filosofia que el Conseller ha expressat, encara que sigui 
després de tots els estudis necessaris de tipus financer, 
avui, el Parlament podria prendre una resolució posi
tiva de cara al Govern, instant que, en funció d'aquests 
estudis i deIs seus resultats, hi hagi inversions que 
prioritzin, que primin aquests municipis que han donat 
Hum i no fum en materia de conservació del nostre pa
trimoni. 

No veim contradicció, Sr. Conseller, en les coses 
que voste ens ha dit, podríem votar, sense cap incon
venient, tots els Srs. Diputats aquestes mesures, i el 
Govern fer sense entrebancs les feines que té previs
tes de tirar endavant. 

Finalment, aHa on probablement tenim un desacord 
més pal'les, és en el punt n.O 2, aquestes qüestions d'ins
taHacions de tipus recreatiu que, d'una manera o al
tra, poden hipotecar un Pla d/Oferta Turística per via 
del fet consumat irreversible, cree que seria molt just, 
molt necessari que hi hagués una actuació cautelar, 
precautoria, no ve de cinc mesos, no ve d'un any, si 
el mal que s'ha d'evitar,s'evÍta. I com que parlam de 
promoure turisme de qualitat i no de créixer l'oferta, 
perdó, no créixer l'oferta de quantitat, cree que per 
aquí van els nostres trets, i amb aquest tema, alman
co, coincidim. 

Gracies. 



DIARI DE' SESSIONS / Núm. 13 / 24, 25 i 26 de novembre del 1987 415 

EL SR. PRESIDENT: 
Acte seguit té la paraula, per part del Grup Par

lamentari UM, el seu Portaveu, Sr. Miquel Pascual. 

EL SR. PASCUAL I AMORÓS: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. El Grup Parla

mentari Unió Mallorquina, ha presentat tres esmenes, 
perdó, tres propostes de resolució, una de les quals ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Un momentet, Sr. Diputat. 
Per que em demana la paraula? 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 
Per una qüestió d'ordre, Sr. President. 
Pel comen<;ament de la intervenció del Sr. Pascual, 

sembla que ve a presentar les resolucions del Grup 
d'Unió Mallorquina, quan falta la presa de posició deIs 
grups en relació a les resolucions del PSM-Entesa de 
l'Esquerra de Menorca. 

EL SR. PRESIDENT: 
Continul, Sr. Pascual, continul. Té l'ús de la parau

la el Sr. Pascual i no li vull llevar. 

EL SR. PASCUAL 1 AMOROS: 
Jo, Sr. President, també volia tenir una petita in

tervenció respecte de les esmenes del Grup Parlamen
tari PSM-Entesa de l'Esquerra de Menorca. 

EL SR. PRESIDENT: 
Si. vol intervenir en les esmenes del Grup, esperi 

i ja li tocara el torno 
Grups que volen intervenir per fixar la seva posi

ció en funció de les propostes de resolució del PSM? 
Té la paraula, per Unió Mallorquina, el Portaveu 

Sr. Miquel i Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMOROS: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Jo faré uns co

mentaris, uns breus comentaris sobre algunes de les 
propostes de resolució del Grup Parlamentari PSM-En
tesa de l'Esquerra. 

Respecte de la proposta n.O 1, aquesta proposta nos
al tres la compartim plenament, perque n'hem presenta
da una, que és la nostra primera, que després, o sigui 
quan parli de les nos tres propostes, comentaré més ex
tensament. 

La 2.a que fa referencia que no es permetra, o sigui 
que no hagi més instaHacions de ti pus recreatiu per al 
turisme, no contemplades en el Pla Director d'Oferta 
Turística, jo només vull fer un petit comentari que és 
el següent. Em pareix excessivament planificadora 
aquest~ visió, i deixar que no es faci res al marge d'un 
pla, em pareix que no va en la nostra filosofia de lli
berar forces dins la societat. Com a petita reflexió, 
l'únic que vull dir és que la utilització de les instaHa
cions esportives o de tipus recreatiu, normalment sera 
conjunta, no sera només per al turisme, i normalment 
els Ajuntaments, els Consells Insulars tendran iniciati
ves que realment no estaran reflectides a un pla direc
tor. Per tant, nosaltres. és un argument només de su
port al que ha dit el Sr. Conseller. 

Respecte que qualsevol revisió deIs centres d'inte
res turÍstic nacional es fara amb el criteri de preser
var estrictament els valors ecologics de I'area on són 
implantats, aixo, des del punt de vista filosOfic ens sem
hla molt bé, el que pass a és que des del punt de vis-

ta practic, ens sembla, senzillament irrealitzable, per
que són soIs urbans i, per tant, aquí els valors ecolo
gics s'han de contemplar dins una filosofia que contem
pli el contrast benefici social versus el cost social, evi
dentment, la preservació absoluta pensam que normal
ment no sera possible i, per consegüent aquesta pro
posta, si bé és tendeix, quant a millora de preservaclO 
de valors ecologics ens pareixeria bé, amb aquesta ro
tunditat no la podem acceptar. 

Al punt n.O 7, sobre la promoció del festival de mú
sica d'estiu de totes les Illes Balears, nosaltres esta
rÍem d'acord que la promoció que va plantejar el Sr. 
Cladera, sobre actes culturals i manifestacions esporti
ves de renom internacional que poguessin arribar a ta
tes les IIles, aixo jo crec que és voluntat del Govern, 
ara, aquesta és una cosa, i l'altra és dir que tots els 
festivals de música de les Illes s'han de promocionar. 
Nosaltres pensam que aixo no té res a veure amb la 
promoció turística. 

Respecte del punt n.O 10, aquest sí que amb la fi
losofia hi estam ben d'acord, totalment i absolutament 
i, arnés, nosaltres pensam que hi ha zones com Cam
pos, on es va aprovar la primera area natural de pro
tecció especial, que és Es Trenc, que han passat qua
tre anys i requereix una actuaciÓ. 1 amb la filosofía, 
per tant, i a Arta, si s'aprova el de Sa Canova, també 
s'hi ha de fer qualque cosa, etc., etc. Totalment i ab
solutament d'acord, I'únic que passa és que, com molt 
bé ha dit el Sr. ConseIler de Turisme, d'aquí, em apreix 
que sera en el primer període de sessions del 88-89, que 
vendra un pla de financ;:ament de la Comunitat Autó
noma on es podra incloure tot el que són aquesta ba
lan;:a, aquest fons de compensació intermunicipal, per 
dir-ho de qualque manera,i alla s'arreglara, és una qües
tió purament i simplement, de temps. 

1 aixo és tot, Sr. President. MoItes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Pel Grup ParIamentari CDS, té la paraula el Dipu

tat Sr. Tuells. 

EL SR. TUELLS I JUAN: 
Muchas gracias, Sr. Presidente. Muy brevemente, 

para nuestra toma de posición. En cuanto a la propues
ta de resolución n.O 1, la votaremos afirmativamente, 
bueno, podríamos también votar la de Unión Mallorqui
na, como se ha dicho son similares o coincidentes . 

En cuanto a la propuesta n.O 2, entendemos que es 
una lirhÍtación innecesaria, existen razones jurídicas y 
podríamos abundar, además, en argumentos ya expues
tos por el Gobierno y por el Portavoz de Unión Ma-
11Ol-quina, por lo tanto no la apoyaremos. 

En cuanto al punto n .O 3, sí lo apoyaremos por las 
razones de la propia propuesta que ya han sido expli
cadas. 

El punto n.O 4 no lo apoyaremos, entendemos que 
las razones del Gobierno son atendibles, y estamos a 
la expecta tiva de lo que el Gobierno prepare después 
ele ese estudio y presente aquí a la Cámara. 

En cuanto al punto n.O 5 sí lo apoyaremos, al 6, 
también, al 7 también, con la precisión de que este 
apoyo ha de ser en la medida de lo posible y sin de
trimento, por otra parte, de otras actividades de tipo 
cultural o deportivo. 

En cuanto a los puntos 8, 9, 10, 11 y 12 los apoya
remos . 

Nada más. Muchas gracias. 
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EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari Socialista, té la pa

raula el Diputat Sr. Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. El conjunt de 

propostes de resolució que ens presenta el PSM-Entesa 
de l'Esquerra, creim que tenen un fons realment que 
ha de fer meditar a tots els Diputats d'aquesta Cam
bra. El Grup Socialista, el nostre Grup i el Grup del 
PSM han dut a aquest debat de turisme, pensam, una 
dimensió que al Govern no li va interessar dur, ho ha 
demostrat amb les propostes que després fa, pero que, 
en definitiva, al tinal, hi ha arribat. Duen unes propos
tes, unes a que nosaltres donam suport sense cap re
serva, i unes aItres que voldríem encara més ac!ariment 
sobre el tema. 

La primera, és evident, Sr. López i Casasnovas, que 
s'han d'incrementar el nombre de funcionaris d'inspec
ció, el que ja no és tan evident és que aixo costi més 
doblers. Fa molt de temps que venim dient des d'a
questa tribuna, que és imprescindible una re-estructu
ració de les plantilles ele la Comuni.lat Auton.oma, creim 
que és H\cil, relat.ivamenL ,enzill trobar inspectors, for
mar-los i qu.e aquests in peclors facin la feina d'in pec
ció en materia turística, que hi hagi sis inspectors, em 
pareix que són sis en aquest moment, a la Conselleria, 
o cinc, creim que són molt pocs i en canvi hi ha quan
titat de funcionaris amb titulació suficient per poder 
exercir aquesta funció, que creim que amb moIt poca 
preparació supletoria ho podrien fer. 1 que sobre a al
tres Conselleries. A part d'aixo, també, voste ho sap, Sr. 
Conseller, la inspecció és un bon negoci per a la Ca
munitat Autonoma. Una serie d'inspectors produeixen 
molt més del que costen. Per tant, logicament, sense 
increment de plantilla, sense incr~mef1t de cost, amb 
increment d'ingressos, nosaltres estam absolutament 
d'élcord amb aquesta proposta. . 

La segona, pensam que és una pr~posta molt am
pla, és evident que és necessari el Pla Director d'Ofer
ta Turística, pero, en aquest moment, una prohibició 
total i absoluta ele qualsevol tipus d'instaHacions de ti
pus recreatiu, en sol llrb¿1 no Llrbanilzable, urbanitza
ble, rústic, programat, ens pareix que és tan ampla ql1C 
poc!ríem, si s'aprovas, eaure en una tOlal j absolu ta pa
ralització de qualsevol tipus de projecte d'instaHació 
complementaria al turisme. Per tant, a aquesta no Ji do
narem suporto 

La tercera, l'ahuríem d'entendre. Per a nosaJtres, 
el realment important políticament és que el Decret 
que ara s'ha convertit en Projecte de llei, el Decret va 
tenir una tramitació massa embullada, sobretot massa 
pública, sense haver fet una suspensió previa. A causa 
d'aixo es varen provocar, aixo s'ha dit moltes vegades 
j no importa repeti r-h o molt, un auttmtic allau de pro
jecles. Bé, nosaltres, en principi, creim que en l'ator
gament d'aquests projectes no hi ha irregularitats, ara 
b é, si bi ba qualque SOs pita que hi hagi aquestes irre
gularitats, Dosaltres bbviam ent podríem donal· suport 
a aquesta proposta, pero i aquestc;S sospites no es po
den establir aq uí, creim que la fei.na del Govern es do
nar au toritzacjons, creim q ue la feina del Govern és 
estudiar aquests procediments i que el Parlament no 
s'ha d'embolicar en tot el que significa posar en mar
xa una Comissió no permanent d'investigació, són to~ 
tes les comissions d'investigació, que estudil projecte 
per projecte. Per tant, en aquest tema voldríem més 

explicacions per poder arribar a una decisió definitiva. 
Bé, en el tema de-l'impost turístic, ho diguérem 

l'a11ra vegada, creim que és prejutjar el que hauria de 
fer, el que ha de fer el Govern presentant un projecte 
de finan¡;:ament, un estudi de finan¡;:ament de la Comu· 
nitat Autonoma. Perquc aquí es diu creació d'un im· 
post turístic, ho va dir el President, ho va dir el Con
seller Cladera, i per que un impost turístic?, i per que 
no una taxa? Per que no qualque tipus de financ,:ar la 
Comunitat Autónoma que no tengui la figura exacte 
d'un impost? No ho sabem, ni sabem que sigui neces
sari, ho suposam, obviament no hi ha tipus d'impost 
afectat, són molts d'interrogants, en aquests moments 
per poder decidir que en tres mesos el Govern presen
ti aquest Projecte de Llei, que presentí l'estudi de fi
nan¡;:ament en els 8 mesos, i d'aquest estudi podra sor
gil' un Projecte de Llei o un aItre. tipus impositiu, un 
aItre tipus de recaptació, no ha sabem, pero alguna 
cosa n'ha de sortir, no ara, un Projecte de Llei en tres 
mesos. Per tant, aquesta sí que la rebutjarem. 

Creim, amb el poe temps que hi ha haurem de fer 
via, el tercer, el tema n.O 6, és un tema d'enorme im
portancia, i és d'enorme importancia perque pareix 
que falla la memoria a aquest Parlament d'una forma 
espectacular. L'any 1984, en el mes d'octubre, aquest 
Parlament, per unanimitat, obviament no era el grup 
AP-PL, sinó que era el Grup de Coalició Popular, on hi 
havia liberals, cristians i Alian¡;:a Popular, en devia fal
tar un o dos, quant a distribució de grup, pero hi ha
via Unió Mallorquina, el CDS no hi era, pero ja ha dit 
que donava suport a aquesta proposta, per tant, no hi 
ha problema, hi havia el PSOE, varen aprovar una re
solució, una moció exactament que deia, «que s'inicil 
el procediment de revisió deIs plans parcials de centres 
que es trobin amb les eircumsHmcies excepcional s de fa
llida del promotor o de greu eontradicció entre el plane
jament aprovat i la neeessaria protecció de reconeguts 
valors ecologics o paisatgístics a la totalitat o a la part 
d'actuació». I aquest tema es va aprovar, i el Govern, més 
endavant, va parlar que no es podia fer a Sa Canova, 
de reconeguts valors ecologics, ni a Cala'n Turqueta, 
perque hi havia uns plans. Evidentment que es pot fer, 
pero és que avui ja amb caracter general, el Govern 
ens diu que res de res de revisió deIs centres d'interes 
turístic nacional, que es faci aquesta revisió de cara a 
preservar estrictament els valors ecologics. Jo no ho 
entenc, són dues coses molt semblants, practicament en 
el fons diuen el mateix, l'any 84 votaven que sí, que 
no s'ha fet res, que també és bo de fer votar que sí 
a una Moció i després deixar-Ia passar, i avui, com que 
tal vegada pensen que és més facil que se'ls obligui, 
diuen de votar en contra. Bé, és una contradicció que 
posa m en evidencia. 

Nosaltres creim que els festivals de música, sí, li 
donam suport, a part de música de quaJitat hi ha d'ha
ver festivals de música que arribin a l'abast de tot el 
poble, i d'aquesta cultw'a no només n'hem de fer per 
als turiste , sinó que el nostre poble té tot el dret a 
aquest tipus de cul tura. 1 encara que els gran s festi
val , els gran concerts 'omplin de gent d 'aquestes 
m es i de turistes, deIs pobles de les illes, de les illes 
menors els és més mal de fer venir a aquests grans es
pectacIes, i creim que, tal vegada amb manco qualitat, 
hi han d'arribar, i per aixo donarem suport absolut a 
la proposta del PSM. 

Hem votat aItres vegades el tema de les marques 
de qualitat, per tant el continuarem votant. I hem vo-
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tat aItres vega des el tema deIs can~ls de comercialitza
ció, per tant, també ho continuarem votant, és logic. 

El tema 10, que ha suscitat una adhesió enfervorit
zada del representant d'Unió Mallorquina, nosaltres, en 
principi, pero amb molta prudencia, li donarem suporto 
I per que, amb molta prudencia? Perque si s'hagués de 
complir al peu de la lletra, que no cree que el PSM
Entesa de l'Esquerra vulgui que es compleixi al peu de 
la lletra ja, perque és absolutament impossible i ells 
ho saben, l'esperit del que diu aquesta proposició 10 
no feia faIta el pla de finan¡;ament, no feía falta posar 
imposts turístics, feien falta cents de milions de pes
setes, cents de mil de milions de pessetes, i aixo ho sa
bem tots, ara, una aItra cosa és que les actuacions com
plementaries que es faci, precisament un pla de finan
~ament i es discuteixi i s'adequI al temps, etc., hi es
tam d'acord, pero no amb el fervor de dir, pobres, po
bres ciutadans de Campos, que tenen moltes inversions, 
per altra part, o pobres ciutaclans que tenen un espai 
protegit, per a nosaltres aquells pobles, aquells entorns 
que tenen un espai protegit, potser que avui puguin 
sentir-se pcrjudicats, pero és molt possible que el dia 
de elema siguin els més afavorits ele totes aquestes ilJes. 
Per tant, molt bé el pla ele finan~ament, molt bé ade
quar aquestes es tructures a aixo, pero res d'un fervor 
p er repartir doblers a aquests pobles que el Parlament 
ha decidit o els mateixos pobles conservar ecologica
m ent. Perque creim que, a més, no ha de ser així, que 
la defensa del patrimoni ecologic és competencia total 
del Govern en aquest Parlament, i els pobles han d'es
tal', en definit-iva,- bastant satisfets. que el Parlament es
tudil la fórmula que la riquesa maxima d'aquestes illes 
sigui consen/ada. 

Estam molt d'acord, creim que és un poc curt el 
temps de tres meso s perque ens presentin un informe, 
pero si el Govern ha dit que sí, nosaltres no tenim res 
a dir que ho facin en tres mesas, obviament, creim que 
és curtet. 

I el punt 12, ja acabo, és ver que s'ha de regular 
la multipropietat, nosaltres hem presentat també, el 
Grup Socialista ha presentat també una proposta en 
aquest sentit, i pensam que després es podran refon
dre les dues propostes. De totes maneres s'hauria de 
dir que el Govern, almanco per boca del seu Conseller, 
Sr. Cladera, s'ha pres bastant més seriosament que al
tres vegades, les proposicions que s'han dut a aquest 
Parlament, almanco per discutir-les, esperem que tam
bé se les prengui de veres quan s'aprovin. 

GracÍes. 

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

'. 

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

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Només per fer 
un aclariment al punt 6, quant als centres d'interes 
turístic, el que ha apuntat el Sr. Alfonso. És ver que 
hi ha una resolució d'aquest Parlament, de l'any 84, 
que demanava al Govern que fes la revisió deIs centres 
alla on hi hagués un enfrontament entre el centre apro
vat i el possible interes paisatgístic del centre. Vull dir 
una cosa ben clara, perque de les paraules del Sr. Al
fonso pareix que no n'hem fet cas, d'aquesta proposta . 
A Balears hi ha, llevat de Cala'n Turqueta, que ja no 
ho consideram centre, perque esta protegit, hi ha sis 
centres d'interes turístic, aquests sis centres d'interes 

turístic, actualment n'hi ha tres que es revisen es 
troben a informació pública, idos més que esta n a 
punt d'entrar-hi perque compleixen els quinze anys, per
que no hi havia una contradicció paisatgística, i un al
tre que voldria que quedas ben clara una cosa, si nos
aItres haguéssim comes l'equivocació de revisar el cen
tre de Sa Canova, segurament al Govern o a aquesta 
Cambra o al Parlament de les Illes, li costaría molts 
de diners el futur, i m'explicaré. Quan es revisa un pla, 
el que no es pot fer és dir, passam que hi ha accepta
da una població de 40.000 habitants a dir, aquí no hi 
fan res, aixo ho pot dir aquest Parlament, qui no ho 
pot dir és la Conselleria de Turisme revisant un pla, 
vaja, no té sentit, no s'aguanta. I la Conselleria de Tu
risme ha aguantat el tipus tot el temps, perque aques
ta Cambra aprovi d'una vega da per totes la protecció 
total i absoluta de Sa Canova, i aquest és un tema que 
voldria que el tenguessin en compte i el prenguessin 
en consideració. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, té la paraula el Diputat Sr. Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Sí, Sr. President. Seré molt curt. M'he alegrat mol

tíssim d'escoltar que a Cala'n Turqueta hi ha una pro
tecció, no ha sabíem, si ens vol dir a quin butlletí, com, 
no ho sabíem, ara, m'alegra molt, si és així, no fara 
falta que faccm cap tipus d'acció. 

Respecte de Sa Canova, enhorabona, Sr. Conseller, 
jo estic conven~ut, i li dic de ver, eh?, estic absoluta
ment conven¡;ut que la Conselleria de Turisme ha fet 
el que ha pogut perque el de Sa Canova no tiras en
davant, estic conven<;:ut, esperam la Llei. Ara, del que 
ja no es tic gens conven~ut és que el Govern hagi do
nat una sola passa per protegir Sa Canova, i als fets 
em remet, qui ha presentat el projecte de llei?, qui ha 
presentat qualque es mena ? Sr. Conseller, s'ho plantegi, 
perqu~ voste pot fer moltes coses, i jo no ho dubto, 
des de la Conselleria, pero evidentment, voste en aquest 
aspecte, no pot parlar en nom del Govern. 

Gracies. 

EL SR. PRESJDENT: 
Pel Grup Parlamentari AP-PL, té la paraula el Di

putat Sr. Palau. 

EL SR. PALAU 1 TORRES: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Per

meti'm unes breus paraules, en nom del Grup Parla
mentari AP-PL, per fixar la nostra postura quant a les 
resolucions presentades pel Grup PSM-Entesa de l'Es
querra de Menorca. 

Voldria comem;ar dient que em fa la impresSió, o 
al nostre Grup en fa la impressió, revi acles algunes 
de les r solucian d 'alguns Grup Politics, que algunes 

ÓI1 nove, i per a nasaltres moJt acceplablcs. i algu
ne re alucian par ix que v 'nen e1'una falla d'imagi
nació, perque, prac licamenL, diuen el mateix qu I'ex
posat durant aquests dos últims dies, tant en el dis
curs del President del Govern, com a la propia inter
venció que va tenir el Conseller de Turisme ahir. Pero, 
anem punt per punt a fixar la nostra postura. 

A la La, indubtablement, nosaltres votarem que sí, 
arnés, amb coherencia, fin s i tot, amb el Conseller de 
Turisme, que ahir va dir que també estava disposat el 
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Govern a incrementar aquest nombre de funcionaris, 
pero sempre i quan, com és natural, aquest increment 
haura de dur una dotació dins el pressupost per po
der pagar a aquests funcionaris. 

Al núm. 2, no hi estam d'acord en absolut, creim 
que seria fer un flac favor a l'oferta turística dir que 
no podem fer oferta complementaria, jo i el nostre Grup 
som del parer que si volem millorar la qualitat del tu
risme de les Illes Balears cada día els hem de poder 
oferir més instaHacions esportives í a!tres ofertes que 
facin que vengui un turisme de millor qualitat. Per tant, 
a la núm. 2 direm que no. 

A la núm. 3, bé, jo voldria comen¡;ar dient que fill 
de pobre que el jutjin abans de cometre un assassinat, 
o sigui que aquÍ, el primer que demanaria és si hi ha 
proves, i si hagués proves, com és natural, sí perme
tríem una comissió o el que sigui, pero el que crec que 
no es pot fer, a cada m embre del Govern, és anar dient 
que se Ji vol posar una eomissió no permanent darrera 
per anar controlant tot el que fa, jo crec que aquÍ hem 
de tenir molt cIar la missió del Parlament quina és i 
la missió del Govern, també, quina éso Per tant, votarem 
que no. 

La núm. 4, bé, cree que aquesta ja s'ha debatut 
molt aquests dies, die d'entrada que votarem que no, 
perque en el moment ja el Govern habilitara les me
sures d'aquest impost turÍstic, pero no ereim que hagi 
de ser en base a una resolució. 

La núm. 5 votarem que sÍ, la eonsideram interes
sant, eonsideram interessant aques control sobre la fau
na balear, per tant, sÍ. 

La núm. 6, no, direm que no, perque creim que és 
una de les resolucions que va paraHelament amb el que 
és l'actuació del Govern. Nosaltres tenim constancia que 
la Conselleria .llctua en aquest sentit i, per tant, crelm 
que no procedeix aquesta resolució. 

La núm. 7, també direm que no, perque, a pesar que 
sí estam conformes que a través de la Conselleria de 
Turisme. no vull dir finan¡;ar, sinó ajudar, es facin apor
tacions a una serie d'actuacions que, d'alguna manera 
puguin pr ffiQLll"e a le no tres iIles com p den ser a les 
de caracLer e'portí1.1, cultura l, te., etc., el que no p n
sam és que haguem de financ;ar lot el que es fa i, per
que aquí sí cree que Lambé amb la quanLital que figura 
a l pressupost, no hi arribariem. 

La núm. 8, sÍ, crec que fins i tot afavoreix a les Illes 
que puguem, d'alguna manera, controlar la imatge que 
donin de nosaltres, no com moltes vegades, una imatge 
equivocada, com s'esta fent. 

La núm. 9, en coherencia, més o manco, amb el 
núm. 8, també direm que sí i cree que, de fet, no és que 
diguem que sí perque s'hagi de posar en marxa, lnó 
que ja la Conselleria, a través de serveis d'inspeccló, 
ja aetua en aquest sentiL, ara si i cap, fíos í tot en 
coherencia amb la resolució núm. 1, un millar control, 
benvingut sigui. 

La núm. 10, creim que no, creim que aixo els pre
mis aquests que es donen, millar di t, que es donen, no, 
que es proposen de donar, aquests premis es donaven 
ja fa molts anys, fa 40 anys O 35, o aixo, pero, el] aquest 
moment, pensam que e ls Ajuntaments, com és natural, 
que es preocupin de fer tot el possible per a aquesta 
millora de la natura, i, si neeessiten alguna ajuda, com 
és natural, ja la demanaran i també el Govern té en 
marxa aquest estudi, i en base al punt núm. 4, amb 
la redistribud6 de la renda. 

La núm. 11, no, no perque, en primer Iloc, vull fer 
dos apartats, aquÍ, primerament, crec que tampoc no 
és tan greu la situació en que estan els treballadors que 
treballen a la indústria d'hostaleria, o sigui que, sembla 
ser com si aquí encara fóssim, a la nostra Comunitat 
Autonoma, estiguessin en unes condicions tercermundis
tes, jo crec que, en fi, que el que procuram tots és que 
tres r egions estan molt pitjor. I, en segon lloc, perquc 
no crec jo que sigui competencia d'aquest Govern ni 
ele la Conselleria de Treball, sinó del Ministeri de Tre
ball, la inspecció d'aquests serveis. 

La núm. 12, simplement d'entrada Ji deim que sÍ, 
efectivament estam d'acord que hi ha un descontrol 
amb aquest «itme-sharing», i si no tallam a temps, tal 
vegada podría provocar cada dia que n'hi hagués més. 

Moltes de gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Diputat Sr. López i Casasnovas, 

EL SR. LúPEZ 1 CASASNOVAS: 
Moltíssimes gracies, Sr. President, perquc pensava 

demanar-Ia per qüestió d'ordre, ates que segons I'arti
ele 73 hi havia hagut una soHicitu,d d'explicació que 
estic disposat a fer, pero ja que em dóna la paraula, 
a més a més, agrairé al Grups el suport que donen a 
algunes de les propostes. 

l, concretament, es refereix al punt núm. 3, el Sr. 
Alfonso havia demanat si hi havia prou indicis perque 
hi hagués aquesta Comissió, i ens plau de dir-li que, 
efectivament, encara que siguin 17 les llicencies apro
vades, hi ha situacions constatades que voldrien acla
riments. Concretament, són, en primer lloc, les que 
s'han detectat a Pollen¡;a, amb uns escrits dirigits a la 
Consellería de Turisme en data 9 de novembre del 87, 
i que es refereixen a l'Aparthotel Club Pollen¡;a, coordi
nació turística, S.A., Promocions Bou i Sales, Societat 
Anonima a Pollen¡;a. A Sa Coma, Antoni Moll Lorca, a 
Sa Coma, Mallor-Tours Societat Anonima, Ciudad de Va
caciones a Peguera, Calvia, i un etcetera que crec que 
valdria la pena, efectivameit, fill de pobre que el jutgin 
abans de l'assassinat, nosaltres creim que no hi ha 
culpabilitat si és que no es demostra, voldrÍem que hi 
hagués innocencia, pero s'ha de demostrar. 

1 res més, gracies per les intervencions positives 
que aquÍ s'han prodult en tom a les nostres propostes 
de reso!ució, i esperam que aquelles que no surtin apro
vades, almanco, amb la disponibjJitat que avui s'ha dit, 
li agafam la paraula al Sr. ConselIer i al Govern, es pu
guin veure realitzades. 

Moltes grades. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per fer la defen sa de les seves propostes de reso

lució, té la paraula el Portaveu del Grup Unió Mallor
quina , Sr. Miquel Pascual. 

EL SR. PASCUAL l AMORúS: 
Jo és que abans havia demanat la par aula per con

tradiccions, cree que h e estat contradit pel Sr. Al
fonso. 

EL SR. PRESIDENT: 
Voste faci ú s de la paraula contesti el Sr. Alfon

so al mateix temps. 
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EL SR. PASCUAL I AMORÓS : 
Sres. i Srs . Diputats . De les paraules del Sr. Al

fonso sembla deduir-se que hi ha hagut un vot d'Unió 
• _Mallorquina, a l 'any 1984, que dar , jo no l'he vista la 

resolució d'aquest Parlament, que ve valer dir que qual
sevol revisió deIs centres d'interes turístic nacional es 
tara amb els criteris de preservar estrictament els va
lors ecológics de l'area on són implantats. Sr. Alfonso, 
en la meva opinió, he llegit la resolució del PSM-Entesa 
de l'Esquerra de Menorca, no la que es va acordar l'any 
84, que no I'he vista, peró estic segur que no diu el ma
teix, perque aquesta proposta del PSM vol dir que tots 
els centres d'interes turístic nacional s'han de declarar 
s61 no urbanitzable estrictament protegit, perque pre
servar estrictament els valors ecologcis, sense cap con
cessió ni una vol dir llevar tot el que hi ha. 1 jo, dit 
aixo, voldria recomanar que el Govern de l'Estat dero
gui la LIei de Centres d'lnteres TurÍstic Nacional i que, 
tal vegada, les Comunitats Autónomes, al tres Comuni
tats Autonomes també, o sigui que s'envü una copia 
d'aqucsta resolució d'aquesta Cambra, si és que es pren, 
perqw~ també la prenguin alla, on estan governades pel 
Govern Socialista. 

Respecte de les propostes de resolució d'Unió Ma-
1I0l-quina, que són tres, la primera fa referencia a la 
necessitat d'intensificar el servei d'inspecció deis es
tabliments hotelers. Ahir, a la intervenció, varem trac
tal' dos temes fonamentalment, un, el tema de la ins
pecció, i un altre, el tema de la seguretat ciutadana, 
i aquests dos temes tenen un fons comú, i clar, que 
és la lluita contra la iHegalitat. Ens trobam amb unes 
lleis promulgades i que després no es compleixen, en 
un grau certament no desestimable. LIavors, clar, aquí 
podem fer totes les lleis que vulguem, si després no es 
compleixen és com rer retxes dins l'aigua, i pens, per 
tant, que uns deIs principals problemes en que ens tro
bam, no només en materia turística i en materia de 
delinqi.i!~ncia, sinó també en materia d'ordenació del 
territori, en mat:~ria de sol no urbanitzable, moltes in
fraccions, etc., etc., que un deIs objectius que hauríem 
de tenir en aquesta Autonomia és precisament que les 
lleis es compleixin millor del que es compleixen. A pos
ta, varem presentar aquesta proposta de resolució. 1 
hem coincidit amb una altra proposta de resolució del 
Grup Parlamentari PSM-Entesa de l'Esquerra de Me
norca, que va en la mateixa direcció, i bé, ja ens posa
rem d'acord. O sigui, el ConselIer de Turisme ha dit que 
l'acceptava, ha dit que li anava bé, i ja farem una re
dacció conjunta perque es voti i perque es reforci el 
servei d'inspecció als establiments hotelers. 

Les aItres dues propostes fan referencia a la se
guretat ciutadana. És un tema que sembla que els únics 
que l'hem tocat hem estat nosaltres, jo no sé si és que. 
no és important, a mi em fa la impressió que aquest 
tema preocupa molt més i és molt més important del 
que se ha parIat en aquesta Cambra, i afecta, preci
sament, el nostre turisme. 1, a posta, nosaltres l'hem 
dut aquí, perque sabem que hi ha problemes. Nosal
tres ahir varem dir que hi havia uns problemcs de 
coordinació molt importants i uns problemes d'informa
ció molt importants per part el'un flux d'informació que 
no existeix de deIs Cossos i Forces de Seguretat de l'Es
tat amb les Policies Locals. O sigui que nosaltres, en 
mat-~ria ele seguretat ciutadana tenim dos problemes: 
un problema de coordinació de les Policies Locals, i 
un problema de coordinació de les Policies Locals amb 
les Forces i Cossos de Seguretélt de l'Estat. Jo vull 

recordar d'article 53 de la Llei de Cossos i Forces de 
Seguretat, que diu que les Policies Locals tenen el deure 
d'informar als Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat 
en materiá de delinqüencia, o sigui d'atestats, etc., etc., 
de totes les actuacions que es facin per part de les Po
licies Locals i, en canvi, a cap lloc, aquesta Llei no diu 
que hi hagi una obligació de donar informació des de 
l'Estat a les Policies Locals. Pero dar, nosaltres hem de 
veure que pinta aquí la Camunitat Autonoma. Hi ha, 
segons la Llei Organica de Cossos i Forces de Seguretat 
de l'Estat, tres tipus d'Autonomia en relació amb el 
que és la policia autónoma, hi ha unes Comunitats 
Autononomes que tenen uns Estatuts, on es preveu la 
creació d'un Cos de Policia Autonómica, hi ha unes al
tres Comunitats Autonomes que també preveuen la 
creació d'aquests Cossos de Policia Autonomica i que 
no ho han fet, pero que l'Estatut ho permet, i hi ha 
unes terceres classes d'Autonomies, on els Estatuts no 
permeten la creació d'aquests Cossos de Policia, i a 
l'Estatut el'Autonomia de Balears es troba dins aquest 
tercer punt, és a dir, l'Estatut d'Autonomia de Balears 
cliu que és competencia exclusiva de la Comunitat Auto
noma la vigilancia i la protecció deIs seus edificis i 
instaHacions i la coordinació i les altres facultats en 
relació a les policíes locals cl'acord amb els termes 
establcrs pcr una Llei Organica, que aquesta Llei Orga
nica és, evidentment, a la que abans he fet referr~ncia. 
I cIar, estrictament, que dóna la Llei a les Comunitats 
Autónomes i a les f'uncions que poden fer respecte de la 
seguretat ciutadana? Són diferents. Clat-, els que po
den actuar més són els que tenen un Cos de Poltcia 
propi, i els que poden actuar manco 'són precisament 
les Comunitats Autónomes on ¡'Estatut no preveu la 
crea ció d'aquest Cos de Policia. Vull dil', pet- exemple, 
que quan una Comunitat Autónoma té un Cos de Poli
cia, pot fer una Junta de 'Seguretat, pel' cxemple, i que 
l'al'ticle 45 de la llei a la q ual faíg referencia, diu que 
hi ha obligació de prestar mutu auxili i informació re
cíproca des de la Policia Autónoma als Cossos i Forces 
de Seguretat de l'Estat, en un sentit i en l'aItre sentIt, 
en canvi, quan no hi ha Policia Autónoma, el que pot 
passar, I'únic que podem fer és firmar acords de coope
ració específica amb l'Estat. També he de dir que si 
a l'Estatut es preveu la possible formació d'un Cos de 
Policia Autonómica i no es fa, també esta previst a la 
Lleí Organíca que es poden adscriure a la propia Co
munitat unitats deIs Cossos i Forces de Seguretat de 
I'Estat. O sigui que unitats de policia estatal, diu la 
Llei, que' han de dependre funcionalment de les auto
ritats de la Comunitat· Autónoma, encara que organi
cament siguin adscrites al Ministeri de !'Interior. CIar, 
nosaltres en aquests moments, ens trobam en la situa
ció més dolenta de totes respecte a actuar sobre el pro
blema de la seguretat cíutadana. 

Pero podem fer coses. J a he dit, ja varem dir élhlr 
que Unió Mallorquina considera que el tema de la se
guretat ciutadana és un tema suficientment important 
per no inhibir-nos, tengue m mol tes competencies o en 
tenguem poques, és molt imponant per al nostre tu
risme i moIt important per a la nostra societat. I él la 
comissió de reforma de l'Estatut el'Autonomia, de ['es
tudi de si s'ha de reformar o no aquest Estatut, nos
altres posarem damunt la taula si convé o no convé 
clernanar una Policia Autónoma, que pens que no se
ria dolent, pero bé, aixo a part, el que sí és cIar és que 
hi ha d'haver una actuació rapida en materia de segu
retat ciutadana pel Govern Balear, i aquesta actuació 
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rapida es dirige ix en dos camins, un intern del que és 
la Comunitat Autonoma i la Policia Local, que consis
teix en la coordinació de les Policies Locals per part 
de la Comunitat Autónoma, i aixo, aquí va encaminada 
la proposta de resolució núm. 2, no deim com ha 
d'actuar el Govern, perque des d'un Grup Parlamentari 
com el nostre, no tenim els mitjans suficients per sa
ber quin es són les solucions de com s'han de coordinar 
les policies, senzillament deim que s'ha d'actuar per 
coordinar, i pensam que tal vegaela els Ajuntaments i 
els Consells Insulars s'haurien de reunir amb el Govern 
Balear ele manera de elonar les primeres pass es perque 
a l'any 1988 ja es ves qualque cosa. Hi ha suggerencies, 
per exemple, que s'ha de fer una xarxa informatica so· 
bre, entre Comunitat Autonoma i Ajuntaments, en col
laboració naturalment sempre amb els Consells Insu
lars, pero nosaltres no eleim que s'ha ele fer aixó, ni 
deim que tampoc, deim, senzillament que es plantegi 
el problema i que s'agafin les mesures necessaries per
qw~ en aquest proxim estiu el nostre nivell de seguretat 
ciutadana sigui més alt, com a conseqüencia de coordi
nació entre les policies locals. 

I després, la segona area d'actuació ja és respecte 
de l'Administració Central de l'Estat. La Llei Orgimica 
2/1986, que és a la que em referesc, diu, a l'article 37.3, 
com ja he dit abans, que es poden firmar acords de 
cooperació específica amb l'Estat per part de les Co
munitats Autonomes, molt bé, ido aquí va la proposta 
de resolució núm. 3 que, per millorar la coordinació 
amb les Policies Locals i els Cossos i Forces de Segu
retat ele l'Estat, s'estableixin les negociacions oportunes 
amb el Govern Central i es comenci a avan¡;ar en el 
tema. 

I aixo és tot, senzillament donar les gracies per 
anticipat a tots els Grups que elonin suport a aquestes 
propostes, i mol tes gracies, Sr. President. 

EL SR. l·l<.ESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Conseller de Turisme. 

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

Sres. i Srs. Diputats. El Govern opina sobre la pro
posta que fa el representant d'Unió Mallorquina, sobre 
la primera proposta que essent coincielent amb la fi
losofia de la que presentava el PSM, estam completa
ment d'acord a demanar als Grups el'aquesta Cambra 
que li donin suporto Ja hem explicat abans quins eren 
els arguments. 

Quant a la 2 i a la 3, jo crec que el Sr. Pascual ha 
dit una cosa moIt important, crec que dins aquesta 
Cambra no s'ha aprofunditzat massa en ~ls problemes 
greus elerivats de la inseguretat ciutadana que han afec
tat a moments determinats al turisme. Durant l'any 
84 i l'any 85, que varen ser els anys més crítics i du
rant la temporada d'hivern, perque curiosament la inse
guretat ciutadana en el món turístíc es produeix més 
a l'hivern que a l'estiu, a cuasa de moItes circumstan
cies, tots sabem que a l'estiu hi ha un refor<;: ele la Fon;a 
Pública importan t, aproximadament ele 400 efectius i 
que, en canvi, a l'hivern no hi és, a més les zones turís
tiques estan més deshabitades i són més proclives les 
actuacions deIs eleliqüents. Jo cree que mai, a aquesta 
Cambra, no se n'ha parlat tan seriosament com ho ha 
fet voste, ni s'hi ha profunditzat tanto Fins i tot, en el 
moment més eritic, s'ha demanat per part deIs sectors 
turístics afectats la implantació d'un jutge de massa 

perque els reillcidents, d'una vegaela, deixassin de po
der continuar fent aquests treballs delictius i, fins i 
tot, s'ha demanat distintes vegades per part del sec
tor a la Delegació del Govern l'increment el'efectius a 
I'hivern, també, a determinades zones turístiques. Com 
que jo crec que a la Comunitat Autónoma ens hem 
d'avesar, encara que en segons quines coses no tenguem 
comp~t-encies, a assumir les nostres responsabilitats, si 
bé compartides, crec que tant la proposta núm. 2 com 
la 3 que fa el representant d'UM, haurien de tenir el 
suport d'aquesta Cambra i només dir que, per part del 
Govern, hi ha preparat un projecte de llei que es discu
tira en el proxim períoele a aquest Parlament, que coin
cideix amb la proposta ele resolució núm. 2. 

I quant a la proposta núm. 3 que fa, crec que és 
una obligació del Govern que facem aquesta feina de 
negociació quant a poder arribar a la coorelinació deis 
esfort;:os comuns perque, no només els nostres ciuta
elans sinó els. nos tres turistes tenguin una seguretat 
ciutadana millor. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir? 
Té la paraula el Diputat Sr. Ramon Orfila. 

EL SR. ORFILA I PONS: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Molt 

breument per dir que donarem B"Up"ort a les tres pro
postes de resolueió del Grup d'Unió Mallorquina. 

A la primera, perque entenem, i així ho expressa
vem ahir i en la intervenció que ha fet també avui el 
Di.putat Sr. López, que és totalment necessari augmen
tar I'efectivitat deIs serveis d'inspecció deIs establi
ments hotelers i allotjam_ents turístics. És una proposta 
molt semblant a la nostra primera, en que demanam 
un increment del nombre de funcionaris dedicats a 
aquesta funció inspectora, si bé entenem que la nostra 
proposta és més clara i d'efectivitat més assegurada, 
pero, com ha dit el Sr. Pascual, en ralIarem per trobar 
una redacció adient. Un forat negre que representa un 
53 °/b elels alIotjaments extra-hotelers no legalitzats és 
un argument més que suficient per exigir aquesta re
estructuració ele forma urgent i fer-ho augmentant el 
nombre d'inspectors que facin aquesta feina. Una mesu
ra que, endemés, no ho dubtin, Sres. i Srs. Diputats, 
donara més seguretat al mateix sector turístic que es 
veu indefens davant una competencia elesIleial, fraudu
lenta, que a més de no contribuir via imposts com fan 
els altres, representa normalment I'oferta més degra
dada i que més mal fa a la imatge de la nostra oferta 
turística, en general ja prou deteriorada per si mateixa. 

Segona i tercera propostes. Que es coordinin, sí, les 
poJicies locals, que es coordinin també amb les For
ces i Cossos de Seguretat de I'Bstat, i que la Comu
nitat Autonoma intervengui i assumeixi aquestes fun
cions. Hi ha un problema de delinqüencia, la vigilancia 
és necessaria, la sensació d'inseguretat és un fet real, 
pero alerta, ni la repressió ni la beneficencia són les 
solucions a l'existencia d'una margina ció social que pro
voca, de vegades, moltes vegades aquesta inseguretat. 
L'atur, la droga-addicció, la incomunicació, la degrada
ció de l'ambient i de l'habitatge, la degradació de la 
convivencia ciutadana provoquen aquesta marginació 
qU,e no pot ser combatuda Domés amb mesures coerci
tives. Som víctimes del nostre propi exit, deia abir, el 
President, o abans d'ahir, quins hits? :És aquest també 
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un exit nostre, del qual també nosaltres, tots, en som 
víctimes? El creixement desordenat provoca margina
ció, rallem, ido, de prevenció, rallem de mesures so
cials per prevenir i que a ningú no li sembli reiteratiu, 
tenim problemes i els hem de solucionar, pero la via 
de fer-ho a través de l'encaixonament únicament, si és 
l'única, no sera una solució real. Hem de rallar de la 
situació d'una ma d'obra sobre-explotada, d'unes condi
cions de vida que molt poc tenen a veure amb les exi
gencies que feim als allotjaments destinats per als tu
ristes, n'hem de rallar perque ten en molt a veure amb 
aquesta seguretat ciutadana a la qual tots aspiram. 

Coordinem, per tant, les policies, assumeixi la Ca
munitat Autonoma aquesta funció, enhorabona, pero no 
quedem tranquils amb ar;o. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per pan del Grup Parlamentari CDS, té la paraula 

el Diputat Sr. Ricci. 

EL SR. RICCI I FERRER: 
Quant a les propostes d'UM, nosaltres, vertadera

ment, a la primera, i elesprés de parlar els senyors el'En
tesa de l'Esquerra ele Menorca-PSM, és difícil trepitjar 
la cua a aquests senyors, pero bé, hi ha una cosa que 
sí voldríem dir, i és en referencia al punt primer, que 
aquesta inspecció hauria de ser, ja, voldria dir ja per 
un detall important, si f'eim les inspeccions en pIe estiu, 
resulta que després crcam un cataclisme, perque hi ha 
molta gent que no fa, malgrat tengui defectes d'instal
lacions o del que sigui amb mala voluntat, es ten en 
amb plena bona voluntat i no ho saben. Aleshores, si 
són petits, que passa?, si són petits, la inspecció els 
posa la sanció determina, fins i tot pot tancar el local, 
si és necessari, pero en petits es pot arribar a aixo, si 
són grossos mai, perque si són grossos el cataclisme 
seria tan gran que no s'atreveixen. Ha dic perque hi ha 
aquesta picardia, especialment deIs grans, que s'utilitza 
alló que a última hora, fes el que vulgues, vols tancar
me, taca'm, mira aquí hi ha tants d'apartaments, aquí 
hi ha el que hi ha i a veure com t'ho fas. Amb aixo 
voldria dir que les inspeccions realment haurien de ser 
inspeccions d'hivern, no d'estiu. EIs inspectors haurien 
de comenr;ar a treballar ja, ara, aleshores trobaríem 
facilment que el 80 % de problemes no existirien a 
l'estiu, perque ja haurien tengut temps d'arreglar-ho, i 
els que no ho ha arreglat, després que actui' en conse
qüencia. Aixo és tot. 

Referent als punts 2 i 3, vertaderament estam com
pletament d'acord amb UM i, una vegada més, repetesc, 
d'acord amb les precisions que ha dit el Sr. Orfila. 

Gracies. 

SL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari Socialista, té la pa

raula el Diputat Sr. Josep Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Sr. President. Sres. i Srs. Díputats. Sr. Pascual, no 

Ji contestaré, llegeixi les resolucions. 
El tema de les propostes d'Unió Mallorquina, res

lJecte de la primera, bé, de vegades, estam d'acord amb 
la forma, no amb la lletra, és que a mi m'espanten un 
po e, l'han llegit bé a aquesta proposta, que és que es 
proposa? Que el Govern presenti a la Comissió d'Eco
nomia i Hisenda i Pressupost d'aquest Parlament, no 

sé com a la Comissió d'Economia, sera al Parlament 
per a la Comissió, abans de l'aprovació deIs Pressuposts 
Generals de la Comunitat Autonoma, la reestructuració 
deIs serveis d'inspecció. Aixo vol dir que presenti al 
Parlament una reestructuració que suposa una modi
ficació de credit, tant de despeses com d'ingressos, en 
una paraula, proposa que el Govern se'n dugui els Pres
suposts a ca seva a la Seu del Govern, arregli els ser
veis d'inspecció i els tomi a dur. Jo no crec que vul
gui dir aixo, pero aixo és la proposta. I hem de ser 
seriosos, aquesta és la proposta que es fa, ara, en aquest 
moment. Nosaltres creim que el que es proposa és que 
faci un Grup Parlamentari, una esmena i digui, per a 
serveis d'inspecció, 20 milions més, i d'ingressos 20 mi
lions més, és important, també, pressupostariament és 
una cosa molt seriosa, perque modificam la quantitat 
global deIs Pressuposts, perque jo crec que el Conse
ller em donara la raó si li die que es posen cinc ins
pectors més, tendra una recaptació per multes, com a 
mínim, d'un 30 % més. Per tant, s'haurien de modificar 
també els ingressos, perque les multes són una part 
deIs ingressos. El tema és complicat. Jo cree que la 
proposta bona era la que deia el PSM, que no es fi
cava amb l'embull pressupostari, perque, en el mo
ment en que es debat un pressupost, les coses són de
licac;l¡;;s, si es proposa en pla esmena podem modificar 
tates les quantitats, cosa de la qual no hi ha costum, 
excepte per esmena de totalitat, de modificar la qua n
titat global deIs Pressuposts, excepte per es mena de 

_ to-lalitat, quan els diuen, se'ls en tornin. Bé, vostes 
diuen que no, i normalment sempre han quedat aquí. 
Pero aixo és seriós, de totes maneres, jo demanaria que 
a l'hora de votar es retiras aquesta res alució, perque 
com que té el mateix esperit que la del PSM-Entesa 
de l'Esquerra de Menorca, quedas la d'Entesa-PSM, i 
així no hi hauria tots aquests problemes pressupostaris 
que poden ser molt complicats. 

La segona, bé, jo es tic d'acord, i el Grup Parlamen
tari Socialista, evidentment, amb tot el que sigui la mi
llora de la seguretat ciutadana, no a la propera tem
porada turística, dia a dia, a l'estiu, a l'hivern, a la tar
dor i a primavera, sempre, amb tates les dificultats 
que el Sr. Orfila ha posat cIarament de manifest, cer
tes causes d'aquestes dificultats. De totes maneres, tam
bé vull recordar que el Conseller, jo no sé si se'n re
cordava, pero jo ahir ho vaig escoltar, que deia que 
darrerament havia millorat molt la seguretat, i supos 
que ha reafirma. I per que ha millorat? Perqu,~ hi ha 
una Llei de Policia, precisament que coordina les poli
cies, i aixo és del que ens oblidam aquí, precisament 
hi ha una coordina ció moIt seriosa, cada vega da més, 
amb totes les dific\lItats que aixo té, de la Policia Na
cional i les policies locals, com?, a través de les Juntes 
Locals de Seguretat, de les quals el President és el 
batle i el Co-president és el Delegat del Govem. Aix6 
voste ho sap, Sr. Pascual, de totes maneres, aquesta se
gana res alució, hi estarem d'acord, encara que no sa
bem, sí, ho hem dit moltes vegades, el Pisuerga passa 
per Valladolid, darrera Ajuntament sempre hi van els 
Consells Insulars, perque que jo sapiga, els COl1sells 
Insulars no tenen cap tipus de po licia local, encara, de 
moment, no en tenen cap ni una, ni crec que compet~n
cies. No és una funció deIs Consells Insulars, preci
sament. 

El tercer punt ja és molt més fort. Aquí haurícm 
de discutir i saber que vol dir coordinació com a com
petencia de la Comunitat Autonoma, jo crec que el 
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Sr. Pascual ho sap i ho ha callat, cree que ho sap i ho 
ha callat, la coordinació no és coordinació informatica, 
la coordinació no és coordinació d'execució ni de ser
vici, la coordinació és basicament quant a policies 10-
cals, fonamen1alment quant a ensenyament, feina que 
el Conseller, l'antic Conseller Sr. Llompart ens deia que 
volia elur enelavant ja des ele feia bastant de temps, 
quant a uniformitat, etc., és dir, accions complemen
taries elel funcionament normal del policia, í amb aixo, 
la Comunitat Autónoma té totes les competencies i les 
pot exercir. 

Nosaltres, a aquesta proposta núm. 3, perque vo
lem ser rigorosos, igual que Ji deiem que a la primera 
hi estaven d'acord amb l'esperit, peró que la lletra era 
realment d'una proposta que posava el Govern contra 
les cordes, a aquesta no hi podem votar a favor, per
que la precisió brilla absoluatment per la seva abs·en
cia, no n'hi ha gens ni mica. 1 miri, coordinació res
pecte de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, 
la Comunitat Autónoma de les Illes Balears no en té, 
té coordinació respecte de les PoJicies Locals. Negocia
cions per que?, oportunes amb el Govern Central que 
estableixin adients canals d'informació, aquest canals 
d'informació, vos te sap que hi són, peró qui té la com
petencia de lluitar onlra la deJinqtiencia, qui té la 
competencia no és la Policia Local, si06 que és la Poli
cía Nacional i, per tant, aquesta Policía Nacional absor
beix basicament, Policía Nacional en el més ample sen
tit, no només un cos de la Policia Nacional, absorbeix 
tots els canals d'informació, que nosaltres, en certs ca
sos, voldrÍem que no fossin tan grossos, no quant a llui
ta contra la delinqüencia, sinó quant a canals d'infor
mació de control de les persones, que és un aItre tema 
que aquí no hem de discutir. Pero nosaltres creimque 
ni és una feina elel Govern Balear el que voste proposa 
a aquesta resolució, ni té cap tipus de competencia, i 
perdoni Sr. Cladera, pero Ji hem de dir el que ara li 
diré, respecte de Forces i Cossos de Seguretat, perque, 
la veritat, és perillós agafar responsabilitats en temes 
de policia, quan no es té competencia, i va de broma, 
perqu.~ jo cree que voste no deia aixo, pero recordi que 
organitzar grups armats guan no és té competencia per 
aixo, són bandes armades, per tant, s'ha d'anar alerta res
pecte d'agafar certes responsabilitats quan no es tenen 
competencies, sobretot en temes d'exercit o policia, moIt 
alerta. 

En definitiva, aquest punt núm. 3, per imprecisió, 
estam d'acord que s'han de fer des del Govern de la 
Comunitat Autonoma tots els esfor~os possibles per mi
llorar d'acord í en coHaboració amb el que puguí ser, 
amb policies locals, amb Policia Nacional, etc., dins 
l'ambit de les seves competencies, a aquest punt núm. 
3 no Ji donarem suport, i Ji agrairíem, Sr. Pascual que 
es repensas el punt núm. 1 i es re-redacti juntament 
amb el del PSM. 

MoItes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Portaveu d'Unió Mallorquina, Sr. 

Miquel Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 
Sr. President. 

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

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

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Només per fer 
un aclariment, perque de les paraules del Sr. Alfonso 
pareix que es dedueix que es podia interpretar que el 
Govern no havia tengut en consideració la dificultat que 
entranyava la proposta d'UM, nosaltres estam d'acord 
amb la filosofía, així ho hem fet a saber als represen
tants d'UM i del PSM, i abans de comenc;ar els hem 
dit que haurien d'unificar la proposta amb la via del 
PSM, perque aquesta, si bé el Govern la veu bé, és in
viable dur-la enclavant per part del Govern. Voldría que 
quedas cIar perque no pareixi que '11i ha un desconeixe
ment absolut per part del Govern d'aquest tema. 

Quant a l'anecel<;>ta deIs grups armats, no he dit 
maí que tengéssim cap tipus de transferencia amb la 
policia, ni molt manco, pero el que sí és ver, és que 
l'any 84 i l'any 85, l'assumpte va ser tan delicat que 
es va haver de donar permís a molts d'establiments 
hotelers per posar-hi policies particulars. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, Sr. Pascual, té la paraula. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 
Sr. President, Sres. i Srs, Diputats. Respecte de la 

proposta núm. 1, ja he dit que efectivament arribarem 
a un acord per refonclre-la amb la del PSM i efectiva
ment sabíem que hi havia aquest problema. 

Respecte de les núms. 2 i 3, jo al Sr. Alfonso li vol
dría dir el següent, escoIti, jo només li contaré un cas 
particular, és que li he de contar, és que voste diu que 
aquí les policies estan coordinades fantastic, i jo estic 
astorat, senzillament, jo, quan un sergent de la policia 
local em diu que arriben, exemples que vaig posar jo _ 
ahir aquÍ, que no me'Is vaig inventar, que la pollcia 
local no té la més petita informació des de la Guardia 
Civil, per exemple, als pobles, tal vegada aixo esta molt 
bé, pero jo li elic que les fonts d'informació nos tres 
ens diuen que les policies locals es queixen que no 
tenen informació, i que, a més, una aItra cosa, que hi 
pot haver relacions persona1s, relacions personals bones 
entre un sergent de Guardia Civil i un sergent de Po
licia Municipal, pero que a nivell institucional no esta 
clar, ni poc ni molt, on s'acaba el que ha de fer la 
Policia Municipal i on comenc;a el que ha de fer la Guar
dia Civil. D'acord. No vull parlar més, voste em contes
tara i no em convencera. 

1, respecte de la proposta de res alució núm. 2, 1i 
"ull dir, bé, que els Consells Insulars els hi hem posat, 
perque nosaltres pensam en el futur, realment, i si hi 
ha una reunió del que són els Ajuntaments amb la Co
munitat Autónoma, la presencia deIs Consells Insulars 
ens pareix que no sobra. 

Respecte de la núm. 3, jo, Sr. Alfonso, com que sé 
que voste és un Diputat a qui no li agrada la demago
gia, jo he de suposar, per tant, que és que no l'ha lle
gida bé, perque cIar, diu, jo 1i llegiré: "El Govern Ba
lear, amb la finalitat de millorar la coordinació entre 
les Policies Locals i les Forces i Cossos de Seguretat de' 
l'Estat», la finalitat de millorar la coordinació,'la com
petencia de la coordinació pot ser del qui sigui, s'ha 
de millorar la coordinació, no vol dir que sigui el Go
vern Balear que tengui la competencia de coordinar, no 
ha diu la proposta de resolució, diu «establidl. les ne
gociacions oportunes amb el Govern Central, amb la fi
nalitat de millorar la coordinació i, en particular, per-
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qUe s'estableixin els adients canals d'informació», o si
gui, en la meva opinió no són suficients entre els Cossos 
i Forces de Seguretat de l'Estat i les Policies Locals. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Alfonso, per que em demana la paraula? 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Sr. President, per dues raons. Primer, per que hi 

ha hagut una qüestió incidental amb el Conseller, que 
s'ha dirigit a aquest Diputat, segon, perque hi ha hagut 
una clara contradicció del Sr. Pascual respecte de mi, i 
per equilibri d'intervencions, em pareix que tenc dret 
a intervenir. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula per la qüestió incidental, per contra

diccions, no n'hi ha hagudes, li han contes tat, senzi
llament. 

Té la paraula per cOlltestar al Sr. Cladera. 

EL SR. ALFONSO I VILLANUEVA: 
Moltes gracies, Sr. President. Sr. Cladera, la veritat 

és que m 'ha agradat que voste em digui que no vol 
crear una banda armada, i anem de broma, perque ho 
suposava. Pero el que passa és que els temes de.coordi
nació de la policia, el primer tema, que és el del Pres
supost, jo no ha he entes que vost?! ho digués així, el 
que jo he dit, jo no he entes que voste ho digués, voste 
ha dit que hi havia dues resolucion s, etc ., i a posta ha 
he volgut deixar palles, perque és important, nosaltres 
no' volem posar contra les cardes al Govern, en temes 
d'aquesta magnitud, vaja, en altres temes, potser sí. 
pero en aquest, no, qüestions de procediment pressu
postari no ho hem fet mai ni ho farem. 

El segon tema de la coordinació, bé, la coordina ció 
la fan, i aixo valgui per contestació general, la fan els 
cap s de les Juntes de Seguretat Local, bé, si hi ha 
pobles en els quals aixo no funciona, jo no en tenc la 
culpa. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per defensar les propostes de resolució del Grup 

Parlamentari CDS, té la paraula el Diputat Sr. Tuells. 

EL SR. TUELLS I JUAN: 
Muchas gracias, Sr. Presidente. Vamos a defender, 

rápidamente, brevemente.la primera de las propuestas 
nuestras, po.rque las tres restantes las defenderá mi 
compañero Carlos Ricci. Por tanto, como el tiempo 
apremia vamos a ser prácticamente muy breves, muy 
telegráficos 

Es evidente que el fenóm eno del turismo necesita 
una adecuada ordenación jurídica, las relaciones de todo 
tipo que se derivan del turismo deben ser adecuada· 
mente m arcadas , enmarcadas por un derecho del turis
mo. Debe irse, antes o después, a un código del turismo. 
Tradicionalmente, el marco de las relaciones jurídicas 
concernientes al turismo se han basado en tres con
juntos de normas, unas del fomento, otras de policía, 
en su sentido más amplio y otras de intervención de la 
Administración. Este marco jurídico incide sobre con· 
tratos de alojamiento, transporte, servicios, etc., sobre 
empresas, hostelería, promoción , publicidad, etc., y so
bre infraestructuras, ordenación, m edio ambiente, ur
banismo, construcción. Con una doble finalidad que es 
la de protección al turista, al turista como consumidor 

también y una protección a las empresas, esa finalidad 
a veces antagónica, pero efectivamente enmarcar estas 
relaciones jurídicas va en defensa de unos y de otros. 
Aquí queremos incidir, de acuerdo además, una línea, 
de acuerdo con la propuesta del PSOE en el turista 
como consumidor. Y nos referimos rápidamente, pasa
remos casi de puntillas, porque no hay tiempo, al de
recho comparado, en Francia, en Alemania, en Ingla
terra, al derecho español, en la propia Constitución 
Española, el artículo 51, el principio de protección al 
consumidor, o el artículo 148, relativo al turismo sobre 
la promoción y ordenación, competencias inasumibles 
por las Comunidades Autónomas, etc. En este punto es 
evidente que la Comunidad Autónoma, la nuestra, tie
ne sobre estas dos materias, sobre la de turismo y 
la de protección al consumidor, al turista consumidor, 
tiene, en unas, en la del turismo una competencia exclu
siva, sobre el fomento, sobre la promoción, sobre la 
ordenación, de acuerdo con el artículo 10 apartado 9 
del Estatuto y en relación con el artículo 51 ele la Cons
titución . Y en otras, en la protección al consumidor, la 
función ejecutiva tan sólo , de acuerdo con el Estatuto 
artículo 12, apartado 6, y e l artículo 143 de la Consti
tución. Pero hay que tener en cuenta también que otras 
Comunidades, incluso, han estado incidiendo en esta 
materia, y así. por ejemplo, Canarias y Murcia tiene 
práctic<lmente unas leyes que configuran en cierta me
dida, aunque inicialmente, un estatuto de proteCCión 
del turista. 

Pues bien, nosotros basa¡;nos -la propuesta nuestra, 
está basada en todos estos antecedentes, porque lo' que 
es claro es que hay un derecho comunitario, un prin
cipio comunitario de protección del consumidor, en este 
caso al turista consumidor y nos referimos rápidamente 
a la carta para la defensa de los consumidores, del Con
sejo de Europa, del ali.o 73, resoluciones posteriores al 
75, del 81, que tiene incluso precedentes, precedentes 
en otros derechos, ya incluso en el discurso propio de 
Kennedy, todo esto se recoge además en el «Libro Blan
co del Turismo», y en la Carta Blanca, en la carta de la 
defensa de los consumidores, del Consejo de Europa, 
se refieren a derechos de protección y asistencia, re
paración de daños, información, educación, representa
ción a audiencia, etc. Pues bien, esto derechos, en defi
nitiva los derechos a la seguridad a ser informados, a 
poder elegir y a ser oído, son todo lo que nos está acon· 
sejando a nosotros, para ir dentro de la normativa que 
en otros paises rige y de acuerdo con ese principio co
munitario que hemos expuesto, y de acuerdo con la 
Constitución, y de acuerdo con el Estatuto de Auto
nomía, digo que nos impulsa a presentar esta propues
ta, porque creemos que enmarcar inicialmente en unas 
leyes, o bien en unas leyes de ordenación, como se 'éstá 
haciendo ahora, otras leyes de portección al consumi
dor, como estamos proponiendo ahora, todo esto horÍa 
un conjunto de normas que después, ensambladas, en
lazadas todas ellas y recopiladas en un código, en una 
recopilación de derecho del turismo, del turista consu· 
midor y de los servicios específicos que recibe el tu
rista, sería muy adecuado porque supondría, en primer 
lugar, una información necesaria y conveniente, no a 
las empresas, evidentemente, sino al propio turista, lo 
cual supondría, además, que el turista podría exigir 
una calidad adecuada a esas información que recibe, 
sabe sus derechos, conoce sus derechos, puede además, 
incluso, ayudar a la Administración en algún tipo de 
denuncias, aquí estamos hablando que el aumento de 
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serVIClos de inspección, evidentemente, afecta los Pre
supuestos, entonces, el propio turista, cuando tiene toda 
esa información que recibe, de acuerdo con esta nor
mativa, puede ser un co-adyugante de la Administra
cón en exigir calidad y en denunciar deficiencias. 

Todo esto es lo que, muy resumidamente, nos acon
seja presentar esta propuesta. Nada más. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Diputat Sr. Carles Ricci. 

EL SR. RICCI 1 FEBRER: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Anirem 

rapids. He de defensar tres propostes de resolució, la 
primera parla que s'hauria de fer un estudi quantita
tiu i territorialitzat deIs costos i impactes socials i me
di-ambientals, així com de les deseconomies externes 
sobre la resta deIs sectors economics que comporta el 
sector turístico Hi ha, tant a Eivissa, que jo sapiga, com 
a Menorca, al!o que diuen el negoci del peix frit, i amb 
el turisme, tal vega da sempre adonar-se'n, tal vega da es
tam fent el negoci del peix frit. Tal vegada més del 
que no ens pensam, fins i tot, fins i tot a nivel! nacio
nal provoca aquests gran s ingressos que tenim, que en 
teoria tenim una renda molt elevada, quan és el mo
ment de fer convenis i coses d'aquest tipus, sempre 
ens diuen, bé, hem de considerar que vostes són rics, 
i com que vos tes són rics, han de rebaixar-Ios aixo, alxo 
no pot ser, guanyen massa vostes. Ningú no considera 
mai el que vertaderament dDnam, i jo crec que verta
derament donam molt, molt, i no ha tenim quantificat 
i crec que és hora que ha quantifiquem. Molt, perque 
falten viven des, perque ve més gent, com deiem ahir, 
que vénen a ajudar-nos a treballar i a fer la patria gran, 
digucm-ho així, pero res més gent aquí, vol dir que a 
un moment donat hi ha problemes de vivendes, els 
batles ho saben molt bé, sobretot cls batIes de zones 
turístiques, hi ha traspassos de capitals que abans po
tenciaven un tipllS d'empreses, com són indústries del 
cah;:at i coses d'aquest tipus, i que, efectivament, la 
gran genialitat del nostre Conseller i el nostre avantat
ge general amb el turisme de guanyar tantes pessetes, 
ens du a treure cloblers de les indústries, perque no són 
tan rendibles les indústries del cal~at, per exemple, com 
ha és el turisme, és un cost que pagam, perque ens treu 
feina de tot I'any, les indústries, hi ha també un aug
ment del cost de la vida de cada dia, perque en haver
hi molta demanda, les nostres dones quan van a la 
pla~a es troben llns preus moIt diferents deIs que hau
rien de pagar, recordem, com a cosa normal i corrent, 
que el peix, que era el menjar fa quatre dies, era el 
classic quasi quasi deIs pobres, que facilment podien 
menjar peix, avui en dia el peix ja sabem el que és, 
és una cosa increlblement cara, és un cost que ha pagat 
el nostre poble. 1 continuam essent gent que guanyam 
moIts de doblers, efectivament, tenim una renda per 
dlpita molt elevada, pero el poble paga una part d'a
quests beneficis. 

La veritat és que avui tenim un gran avantatge, el 
Conseller o la Conselleria de Turisme ha fet un «Lli
bre Blanc», en el qual crec que ens dóna una bona pauta 
ja per comen<;:ar aquesta feina, o sigui que aquesta fei
na ja la tenim una mica feta, tenim també que tenim 
un Institut Balear d'Estadística que també pot donar 
suport a aquesta idea, í cree que és important que 
aquest document, que surti í surti bé i surtí moIt bé, 
perque dema ens ha de servir, com a mÍním per poder 

a 
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tament són les nostres riqueses quant a bellesa i quant 
a benestar, inclos el nostre poble, no pot arribar-hi, no 

o pot arribar-hi perque aquell senyor, pel que sigui, amb 
tots els seus drets, no oblidem aixo, que té tots els seus 
drets, ha determinat que per alla no passi ningú, i trans
forma una platja, que hi ha una Llei de Costes que la 
salva molt bé, pot anar voste pel camÍ dels cavalls, pot 
anar-hi de mil maneres, de mil maneres amb tates les 
diifcultats del món, jo dic que crec que és obligació 
d'aquest Govern intentar posar tots els esfon;:os per so
lucionar aquest tema, no ha de passar mai més que 
hi hagi un alcalde que vagi a rompre unes cadenes, 
perque s'ha tancat, que ha passat aixo, i ha passat fa 
quatre dies, es pot torna a repetir, no creigueu que no 
es pot tornar a repetir aixo, perqu~ el poble té malta 
forya, quan el poble reclama, reclama, i si ens trobam 
amb aquestes circumstancies, per aixo dic que serem 
culpables nosaltres aquí per no haver-ho solucionat. Una 
aItra vega da no posam temps, perque aquest tema no 
és tan senzill, no es tracta de dir dema ho arreglo, 
obro una barrera i s'ha acabat, no senyor, perquc es tro
bara voste amb uns drets privats, insisteixo que són 
moIt ben reconegut per a nosaItres. 1 aquests drets pri
vats s'haura ele veure com es fa. Tal vegada, si va 
bé, voste aconsegueix que tot d'una obren un carrero i 
un camí del qual voste pugui dit, jo en tendré cura 
a partir d'ara, i fabulós, pero es pot trobar amb molts 
altres casos, més durs, segurament, per desgracia, que 
diran, no senyor, vos te per aquí no pass a perque és 
meu i ha ha de pagar-ho, perque no ho pot prendre, 
haura d'expropiar-ho o el que sigui. Aleshores, torno a 
dir el mateix d'abans, no marc temps, tampoc no esper 
que en no haver-hi temps, posin cada any al pressu
post deu pessetes a veure que passa, ja sé que no fara 
voste aixo, ni molt manco, voste crec que intentara so
lucionar-ho, aleshores dic que no vull marcar temps 
perqu'c la missió no és facil, tampoc no és responsabi
litat només de voste, perque aquestes mesures, tal ve
gada, són millor d'alguns ajuntaments, en molts casos, 
no ho dubto, jo crec que aquí, al Parlament, és a l'am
bit on ens trobam per provocar els futurs d'aquest po
ble, i dic que vostes, com a governants que són, que els 
han donat el govern, són els que tenen més poder per 
coordinar, per pressionar i fer que aixo tiri endavant. 
Aleshores, tiri voste endavant, insisteixo que és en pres
supost i en feina, a partir d'aquí, veient nosaltres la 
seva labor, ens donarem per contents, perque sabem, 
totalment, positivament, que vos tes són uns senyors que 
saben que governen en minoria i que la feina d'una mi
noria sempre sera estar d'acord amb la majoria pos
sib!e. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sí, té la paraula el Sr. Conseller de Turisme. 

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

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Respecte a les 
propostes que fa el CDS, i per poder donar la informa
ció que el Govern vol transmetre als partits d'aquesta 
Cambra per ajudar-Ios a prendre una decisió, quant a 
la primera, mirin, hi ha una cosa molt delicada, per
que parla d'un projecte de !lei que reguli les condi
cions general s del contracte turístic, etc., etc., etc. Nos
altres, aixo del contracte turístie, ens pareix eminent-

ment delicat, entenem que és un document mercantil 
entre dues parts, normalment entre els intermediaris 
que són els tours operadors i els agents de viatges i els 
propietaris deIs allotjaments turístics, i, per tant, entrar 
dins aquestes coses és entrar dins el lliure mercat amb 
totes les conseqüencies que pot tenir. Fins i tot, jo crec 
que és practicament impossible fer un projecte de llei 
en aquesta línia. La resta d'aquesta proposta és assuml
ble per l'acció del Govern, el que passa és que el Go
vern ho va exposar en paraules del President que dura 
una llei d'inspeccions i sancions en materia turística i 
que, per tant, si nosaItres plantejam determinades po
lítiques aquí, pensam que tampoc no és massa conve
nient que els Partits Polítics ens ha recordin, si és una 
iniciativa nostra, volem dir, en una paraula, que ens 
deixin també tenir les nostres iniciatives si és que en 
determinats temes les tenim. 

Quant a les altres propostes, la proposta de l'estudi 
quantitatiu deIs costos i impactes socials estam com
pletament d'acord, jo crec que aixo esta en línia del 
que va expressar el President a un moment determinat 
de la seva intervenció, fa quinze dies, quan inlentava 
parlar de la interconnexió entre els distints sectors i 
que, per tant, és desitjable saber quins impactes socials 
i costos té el sector turístic i quina interconnexió té 
amb els altres sectors. Només voldria afegir, encara que 
desitjaria que la Cam bra prengués en consiclerac¡ó 
aquesta proposta que una gran part d'aquesta feina esta 
contemplada en el "Llibre Blanc», com voste mateix ha 
dit, Sr. Ricic, pero que, efectivament, el "Llibre Blanc» 
no és un estudi lllOllograFi obr aq u t l ma i que 
seria, tal vegada, desi 'jable que 'al rofu ndis i que es 
pogués arribar a tenir un s c\adcs m ' exaetes i, per 
tant, consideram, per part del Govern que pot ser inte
resant la seva proposta. 

Les altres dues propostes són més complicades 
quant a.Ja postura del Govern per clur-Ies endavant, si 
és que, de qualque forma, aquestes propostes sempre 
al final ens obliguen. Quant a la deIs monuments, jo 
es tic completament d'acord amb la filosofia, nosaltres 
estam parlant d'un turisme de qualitat, volem un tu
risme basat, cada vegada, amb un poder adquisitiu més 
elevat, i una de les vies, sense cap dubte, és el turisme 
cultural, i una de les vies cuIturals són els monuments 
pr hi laries. E l que s uc ecLx, amb aquest tema, és que 
n? teniJ1) una idea de ¡'esludi de co t que pOl s~osar 
a lxo, per tant, nos,lltrcs., ,aques tema, e l qu podríem 
prenc\re en eonsideració és estudiar els COS ls que pot 
teni r la cOl1servació d'aquesta xarxa de monument , 
mantenir-Ios completament al dia, que segons els a~c
nics, sengons es veu, és elevadíssim i, una vegada sa
bent aixo i sabent les disponibilitats economiques deIs 
pressupos ls, tal vegada es podia arribar a qualque tipus 
d'enlesa. Jo voldria dir a aquesta amb ra que cada ve
gada que s 'ns soHk ila quatque cosa que suposa un 
increment de pre supos t, i no hO ,die pel pres upost 
d'cnglla ny, ho die pcl pI" ssupost de aela any , molles 
de vegades se'ns fa molt difícil, perque tots vos tes sa
ben que duim aquí un pressupost sempre amb un deu
te, i que la capacitat de cleute cada vegada es va re
cluint i que no són indefinides aquestes possibilitats i, 
per tant, aixo fa que moItes de vegades estiguem d'a
cord amb el fons de les resolucions, no es puguin pren
dre per part del Govern, no puguin tenir el seu suport 
pe] que poden suposar de cost. Jo estic convinr;ut que 
el Govern i sobretot la Conselleria de Cultura esta to
talment disposacla a dur endavant tol aquest tipllS cle 
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política, perque així ens ho han manifestat, pero hau
ríem de concixer el cost económic que aixo du i que té. 

l, quant a la darrera resolució, be, només dir-li una 
cosa, aquest és un tema que esta completament legis
lat actualment, per part de l'Administració Central, qual
sevol Ajuntament pot aconseguir l'accés a una platja 
d'una forma molt senzilla, basta soHicitar-ho a la Cab
dalia de Costes, fer un expedient d'expropiació elel ca
mí que li assenyala Costes, pagar l'expropiació per part 
de l'Ajuntament, i Costes delimita el terreny propi de 
la competencia de Costes. Per tant, és un tema que la 
Comunitat Autónoma, no és que no hi pugui interve
nir, pero és un tema més propi deis Ajuntaments, i hi 
ha Ajuntaments que tenen voluntat"; a vegades, d'arribar 
a determinades zones, i a vega des ho demanen, i n'hi 
ha d'aJtres, al contrari, que amb un criteri, moltes ve
gades més conservacionista, perque hi ha molts d'Ajun
taments que de vegades no volen obrir !locs perque no 
siguin camins que es massifiquin, per dir-ho d'alguna 
forma, duen un altre tipus de política. 

Aixo és tot. Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Diputat Sr. Tuells. 

EL SR. TUELLS l JUAN: 
Gracias, Sr. Presidente. Bien, Sr. Conseller, si yo 

no he entendido mal, usted ha indicado una aproxima
ción y un cierto reparo, reparo en la primera parte y 
aproximación en la segunda. El reparo se refería a la 
materia de contratación, que no es solamente de alo
jamiento, sino también de mediación, transportes, ser
vicios, etc. Es evidente que no entramos en relaciones 
privadas, nosotros pedimos simplemente los marcos ge
nerales, también el Código Civil, Código Mercantil, cual
quier normativa habla de los contratos, aunque natural- -
mente queda sujeto, en principio a la voluntad de las 
partes, pero siempre dentro de un marco general, de 
una normativa. No creo, por tanto, que regular ese mar
co general sea incidir en la libertad y en la iniciativa 
privada. 

En cuanto a la segunda parte, si no he entendido 
mal, usted ha dicho que había una iniciativa, ya, por 
parte del Gobierno, que esto simplemente era coinci
dente, bueno, pues si esa coincidencia existe, pues 
tanto mejor, yo tomo constancia de lo que usted ha 
dicho, entiende· que el Gobierno también estaba en 
esa línea, y, por tanto, no veo el por qué no podemos, 
si hay coincidencia, votar que sí. 

Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, té la paraula el Diputat Sr. Ricci. 

EL SR. RICCl l FERRER: 

Gracies, Sr. Conseller, per estar d'acord amb el 
punt n.O 2 nostre, ens alegra molt. Quant al 3, tal 
vegada no m'he explicat prou bé. Jo no dic que no 
sigui un gran cost recuperar aquesta xarxa, estic 
convenc;:ut que té un gran cost, per aixo mateix no 
els vull marcar ni com han de comem;ar ni com han 
d'acabar, senzillamente els deman que ho agafin i 
diguin que sí a aixo, per la senzilla raó que, a partir 
de dema, el seu Govern plantejara la forma que eH 
vulgui, jo no he dit com ho ha de fer, &i primer ha 
de fer un pla d'estudi general, de costos, pero sí dic 

que, a partir d'aixo, vos tes proposaran un pla d'es
tructura general de com ho volen fer i posaran els 
doblers per fer-ho. Aleshores, si vostes avui em diuen 
que no, aleshores jo em pensaré que no tenen volun
tat política, perque si diuen que en el fons, amb la 
idea estam d'él.cord, la filosofia els agrada, posem en 
marxa aquesta filosofia, perque, de moment, no els 
marco ele cap manera si hem de gastar 1.000 milions 
o n'han de gastar 100. Quan parlem de pressuposts ja 
veurem si en poden sortir o no en poden sortir 100, 
200 o 50, ja en parlarem després, pero de moment, 
si estam d'acord amb la filosofia, votem que sí i 
comencem a treballar, del nivell de rapidesa en que 
ho facin, ja en parlarem d'aixo, pero facin un com
promís. 

En el 4t punt, el que sí volelria dir és que SI es 
veritat, jo ja ho sabia, que aquesta responsabilitat la 
podien prendre molt bé els Ajuntaments, el que sí li 
vull elir és que pot haver-hi casos, molts pocs, que 
als Ajuntaments els vagi bé que hi hagi aquesta 
salvaguarda i que no vulguin fer res més i quedi com 
esta, perfecte, en aquests casos, vostes no tendran 
més obligúció que fer el que vulguin els Ajuntaments, 
perque crec que vertaelerament han de donar possibi
litats que siguin els Ajuntaments que decideixin el 
seu propi futur, pero si en cas de casos, que hi hagi 
Ajun~amer,ts que sí vulguin, la Comunitat Autonoma 
ha ele donar suport, i no només a la .filosofia, en 
aquest cas, també tornam a comenc;:ar el mateix 
d'abans, amb una llei de pressuposts, perque si ver
taderament ne aconsegueix ele be a be amb la part 
de l'Ajl1otament, de be a be amb l'ajuda de, diguem-
1i pressions o diguem-li coHaboració del Govern Autó
nom, i han d'arribar afer expropiacions o sigui, a 
defensar els drets, perdoni, pero comencem-ho. El 
Sr. Cañellas h3via dit que havien de fer reserves de 
terrenys i tal, a més a més a Menorca, on són els 
Uocs importants, dones aixo ja és un principi, posin 
eloblers perque si és necessari comprar una carretera, 
es pugui comprar. En definitiva, el que veim és que 
en el 3 i el 4 també hi estam d'acord, doncs, no agafin 
la meva postura radicalista, perque no la hi pos, ni 
la hi vull fer, senzillament agafin-la com la don, per
que vos tes, els don l'oportunitat que siguin vostes qui 
marquin les pautes de com s'ha de fer la feina. 

Grades. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus deIs Grups que vulguin intervenir? 
Sí, té la paraula, pel Grup Parlamentari PSM

Entcsa de l'Esquerra de Menorca, el Sr. López i 
Casasnovas. 

EL SR. LOPEZ I CASASNOVAS: 
Srs . i Sres. Diputats, ¡es propostes de resolució 

que presenta el CDS, en el punt primer van en la 
línia ele la preocupació deIs efectes socials que té el 
turisme, contemplar el turisme, contemplar el turista 
com un consumidor més, que té uns drets i que 
aquests drets s'han de reconeixer i en conseqüencia 
no entrarem ja en argumentacions fetes, anunciam 
senzillament que li danarem suport als punts n.O 1 i 2. 

El tema de la resalució n.O 2 ens sembla espe
cíalment important, quant que és imprescindible co
neixer quines són les deseconomies externes que el 
fet turístic representa. L'estudi d'aquesta variable ens 
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-< pot donar una gran ínformacíó í un gran Hum a l'hora 
de propasar noves mesures en el futur, en polítíca 
turística. EIs donam, per tant, l'enhora bona amb 
aquesta resolució i esperam que surtí aprovada. 

Entrant a les n.O 3 i 4, voldríem assenyalar que el 
Grup PSM-Entesa de l'Esquerra de Menorca, esta en 
dubte de veure si coHocava una proposta de resolució 
que fes refeDencia al patrimoni historico-artístic, pa
trimoni cultural que potser un important reclam, una 
important oferta si es mostra, si s'ofereix amb les 
garanties adients, necessaries, de conservació i de 
protecció dels monuments historico-artístícs, historico
arqueologics. Sra. Consellera, nosaltres sempre hem 
parlat aquí deis ser-veis d'arqueologia, i els ser-veis 
d'arqueologia esdevenen imprescindibles si volem fer 
que aquest patrimoni pugui retre fruit, no només de 
conser-vació, sinó també de prom oció de les nos tres 
illes, des d'un p'unt de vista cultural, el pacte cultural, 
de que s'esta parlant aquests dies, haura d'entrar 
seriosament en aquest tema, perque es tracta, real
ment, Sr. Conseller, ele reunir els maxims esfor:;os, 
els costos de conservar aquest patrimoni són altíssims, 
i aquí ha d'intervenir l'Administració Central de 
l'Estat, hi ha el'intervenir el Govern de les IHes Ba
lears, els COl1sells Iw;ubrs, FUllelrcions Privacles i tOL 
el que calgui. Pensem en Sardenya, Italia, Creta, 
Malta, illes de] Mediterrani que tenen un puntal de 
l'oferta turística, precisament, amb el manteniment 
d'aquest riquíssim patrimoni, per tant, serveis el'ar
queologia, sí, serveís d'arqueologia fmanc;ats per molts 
de canals diferents perque necessiten molts diners, és 
cert, pero també és cert, a la vegada, que a través 
deIs resulta ts el'aquestes proteccions i d'aquestes exca
vacions arqueologiques, etc., es poden anar creant 
nudis, museus, serveis' -que poden retre a la vegada 
fruit, guíes arqucol6giques, material ele elivulo:aci:" 
etc., són, fins i tot taxes que es paguen per visita als 
monuments, són fonts de financ;ació directa que poden 
revertir sobre aquests ser-veis, cree que és un tema 
que hauríem d'estudiar seriosament, tots els Diputats, 
tots els Grups Polítics d'aquesta Cambra i especial
ment el Govern. Per tant, suport absolut a aquesta 
proposta. 

1 una altra proposta especialment interessant i 
especialment perillosa, és la darr:era. «El Govern 
adoptara mesures escaients que facin possible l'accés 
per terra a totes les platges de les Illes Balears, 
removent tots els obstacles de qualsevol mena que ho 
impedeixin». Anem a pams i no a canes. Efectivament, 
efectivament, es produeixen encara avui a les nostres 
illes situacions feudali tzants clarament lesives a la 
imatge de poble obert, de poble culte, de poble civi
litzat, que ténim els pobles de les Illes Balears o 
hauríem de ten ir. Aquestes situacions de prohibició 
selectiva de l'accés a determinats dominis públics 
marí~imo-terrestres, en funció de la llengua que par
len els possibles visitants o en funció de la naciona
litat d'origen, poden ser fins i tot lesives constitucio
nalment parlant, poden ser anticonstitucionals, io crec 
que ho són, per tant, aquí s'ha d'actuar i efectivament, 
senyors elel Gevern. la responsabilitat primera la tenen 
els Ajuntaments. EIs Ajuntaments han d'actuar en 
aquest tema, els canclaus que hi ha posaLs, les servi
tuds de pas no reconegudes, algunes es remunten a 
segles de l'Edat Mitjana, han de trobar un tractament 
adient, pero hi ha un gran perill i és que si nosaltres 
dem,mam que s'obrin aquests accessos d'una manera 

poc segura respecte deIs valors naturals deis entoros 
d'aquestes zones marítimo-terrestres, ens podem tro
bar que pensant fer un bé feim un gran desastre. En 
conseqüencia, nosaltres donaríem pie suport a aquesta 
resolució, sempre que es vulgués acceptar introduir, 
tots els Grups d'aquesta Cambra, obviament, la reco
manació o el condicionament que aquestes mesures 
escaients per fer possible l'accés per terra a totes les 
platges, es facin amb plenes garanties que no hi haura 
impacte en el medi ambient i que no s'obriran, en 
conseqüencia, tampoc, noves carreteres. És a dir, que 
s'obrid l'accés de pas als ciutadans o es possibilitara 
l'accés de pas als ciutadans, pero no s'obriran ni 
s'eixamplaran ni s'asfaltaran noves carreteres. Perque, 
si no, repetesc, faríem un mal ser-vei i contradient la 
mesura que jo crec que amb tota bona intencionalitat 
ha proposat el CDS. Conservar, sí, accés a platges, 
també, i no són qüestions divorciades entre elles, 
efectivamcnt, la Prefectura de Costes té possibilitats 
de subvencionar les iniciatives municipals, els Ajunta
ments ho poden fer via planejament general, pero és 
evident també que el Govern pot adoptar mesures de 
suport, d'incentivació a aquesta obertura d'accessos, 
que, repetesc, s'ha de fer des d'un punt de vista 
el'eliminar barreres, diguéssÍln, que permetin la igual
tat per él tothom. 1 eliminant també contradiccions 
amb els drets constitucionals que malauradament 
s'estan produint encara estiu rera estiu a les nos tres 
illes i ql~e ocasionea, Sr. Conseller de Turisme, molt 
mala imatge respecte deis nostres visitants, tant és 
així que hi ha hagut denúncies que han arribat a 
situacions de tribunal, han arribat a l'Audi,encia, con
cretament i que són molt preocupants, molt preocu
pants. Si es volen assumir aquests condicionaments 
per part deIs Grups Polítics, nosaltres donaríem su
port, també a aquesta resolució. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr. Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMOROS: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Jo previament 
de cementar les propostes de resolució en concret, jo 
pens que, amb caracter general s'ha d'agrair la inten
cionalitat de posar damunt la taula d'aquesta Cambra 
els principis d'actuació del Govern i de no posar un 
tennini d'un mes ni un termini de dos mesos, jo pens 
que aquesta manera de fer per part del Grup Centrista, 
del Grup CDS, pens que és una manera de fer raona
ble, i, per tant, jo he volgut posar-ho de manifest. 

En segon lloc, he de dir que, a pesar d'aixo, a 
vegades hi ha massa radicalitat en la manera de pro
posar les coses, i aixo fa que, tal vega da no es pugui 
donar suport a alguna resolució que, en el fons és ben 
intencionada i que aquesta filosofia, diríem d'establir 
principis, que es posin partides pressupostaries és 
bona, pero, després, aixo pot donar !loe, a com estan 
escritcs les propostes de resolució a interpretacions 
totalment diferents del que pensa el Grup proposant, 
perque la lletra del que esta escrit diu exactament 
una altra cosa. 

Entrant en el tema concret, bé, jo sobre la pri
mera no vull afegir res al que ha dit el Conseller de 
Turisme, és a dir que hi ha la llei d'inspecció i san
cions en redacció i, per consegüent, jo em remet 
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senziament al que ha dit el!. No li podem donar suport 
per la mateixa raó que ha dit el Conseller. 

Respecte de la proposta de resolució núm. 2, o 
sigui es~udi quantitatiu i territorialitzat deIs costos 
i impactes socials i medi·ambientals, així com les dese· 
conomies extemes sobre la resta deIs sectors econ6-
mics que comporta el sector turístic, nosaltres li 
donarem suport, evidenlment. I li elonarem suport 
perque creim que té aspectes molt positius, ja s'ha 
dit ilquí, per exemple, finan<;ament de la Comunitat 
Au~onoma, sistema de finan<;ilment ele la Comunitat 
Autonoma, hi ha uns parametres que determinen la 
quantitat ele diners que ens arriben i que, de moment, 
els tenim fixats per cinc anys, un deIs parametres és 
la població, pero és la població de dret, no és la 
població turística, per consegüent, nosaltres estam en 
clara desavantatge, aixo és un petit exemple. El turis
me realment és una inclÚs.tria exportadora, que no 
esta considerada com a tal, pero que ho és i que 
produeix, efectivament unes deseconomies extemes, 
per tant, nosaltres donarem suport a aixo, si bé hem 
de dir que el que parla personalment esta acostumat 
a veure i afer treballs o sigui estudis i projectes, el 
que ens posen aquí és molt difús, hi haura d'haver 
un esfor<; per part de la Conselleria ele Turisme de 
concretar que és el que ha de dir aquest estudi per
que si no es concreta no servira per a res. O sigui, 
tenim experiencies d'estudis que s'han fet molt guapos 
i resulta que els donen a un «consulting» i que des
prés, el que diu és recopilar quatre dades' i fer un 
llibrot així de gros i no diu res. En aix6 hi haura 
d'haver un esfor<;, pero bé, votarem que sÍ. 

Respecte del tercer punt que és el de la xarxa 
deIs monuments prehistorics. Bé, jo, en primer 110c, 
respecte d'aquest punt, li _voldria dir que a la dis
cussió del pressupost, es poden presentar esmenes .ia 
per fer efectiu que es faci ja la primera feina, o sip:ui 
que ten en l'oportunitat que dins els pressuposts del 
1988 ja es puguin presentar esmenes per comen<;ar a 
fer qualque cosa, en qualque monumento En segon 
110c, i ja anilnt que efect ivament l'obligació per part 
del Govern, del manteniment de les instaHacions, de 
tota la xarxa de monuments prehistorics de les Illes 
Balears, aixo ja s'ha dit abans, és una cosa inql1anti
ficable, en aquests moments, entre aItres coses perque 
els monuments prehistorics, n'hi ha de classificáts, 
n'hi ha d'inventariats i n'hi ha de coneguts que no 
estan inwntariats i n'hi ha que no són ni inventaríats 
ni coneguts, que són desconeguts, o sigui aquí estam 
en un camp que estam davant un cosmos, quasi quasi. 
Aleshores, clar, aixo és molt fort, aixo és molt fort. 
Jo pens que el problema, plantejar el problema i la 
intencionalitat del problema esta molt bé, pero jo, i 
perdoni que posi un exemple, amb l'exemple de segu
retat ciutadana no hem dit com han de fer les coses, 
deixem que el Govern actul, que doni una primera 
passa, tal vegada, així com esta redactada aques!a 
proposta, no é~ acceptable, pero, tal vegada es podria 
canviar la Hetra d'aquesta proposta i anar cap afer 
un primer estudi, deIs monuments inventaríats, saber 
QUe costara tot aixó, i comenc;ar a poc a poc, pero 
clar, aixo requereix un canvi d'aquesta Betra d'aquí, 
perque així cüm esta escrit, evidentment, pot venir un 
senyor i dir, bé, no s'ha complit aquesta proposta de 
resolució, o sigui, aixo requereix un canvi al que es 
proposa. 

J, en darrer terme, respecte de la quarta, jo volia 
comenc;ar amb un exemple, Cala Engosauba és una 
pla!ja molt petita que es troba dins la Badia de Po
llen<;a i molt a prop del Cap de Formentor, em pareix 
que és la darrera platja de totes , no estic segur, és 
una platja on només s'hi pot arribar en barca, per 
terra és difícil, quasi quasi s'ha de fer una escalada, 
bé, jo pens que seria un crim fer un carrer per 
davallar a Cala Engosauba. Quant s'ha fet la proposta 
es pcnsa en altres coses, es pensa en privati~zació de 
platges per part de senyors que es fan un xalet i no 
deixen pa~sar o per part d'un senyor que té una finca 
i no cleixa passar, hi ha les dues castes de problema. 
Per una altra banda, si nosaltres som autonomistes, 
també hem de defensar la competencia municipal, els 
municípis, i, efectivament, obrir els accessos a les 
platges és una competencia on el primer interessat ha 
de ser el municipi, si nosaltres des d'aquí proposam 
obrir a una platja determinada un accés i a l'Ajunta
ment no li interessa, perque creu que, per exemple, 
ha de preservar el medi ambient, l'hem d'obligar nos al
tres a aquest Ajuntamen~? Aquest és un altre punto 
Tercer punt, aquí diu «El Govern adoptara les mesu
res escaients perque facin possible l'accés per terra 
a totes les platges de Balears», ja estam radicalitzant, 
estam fent una proposta radical, i, per consegüent 
aixo, si s'ha de fer qualque cosa, aixo pot tenir un 
cost economic,. no diré infinit, pero diríem no abasta
ble per a les arques de la Comunitat Autonoma. Jo, 
scnzillament, vull llegir l'article 4.7 de la l1ei de 
Costes, que diu que <da servitud de pas per deixar 
vies permanents d'accés a les platges, previa la corres
ponent indemnització, etc., etc., etc.», clar aixo són 
propostes que realment hi ha una finalitat bona, pero 
que realment la Betra no s'ajusta a aquesta finalitat, 
a posta no Ji podem donar suporto 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Socialista, té la paraula el Dipu

tat Sr. Antoni Costa. 

EL SR. COSTA 1 COSTA: 
Gracies, Sr. President. Sres . i Srs. Diputats. En 

primer 110c, jo em vull alegrar avui d'aquest debat 
turís~ic que sí demostra que hi ha alternatives dife
rents al Güvern i no com deia permanentment el 
Conseller, que no aportava res cap Grup, avui, tots 
els Grups apor!en coses, que jo cree que són con s
tructives, que són altematives a la política del Govern, 
les que hem vist fins ara, i les que veurem en el futur 
que encara jo cree que ajuden més aq{¡esta comple
mentació, a aguest pacte sobre turisme que tant dema
nava el Consdler i que no ha de ser ent'es amb el 
silenci d'una part, sinó amb la coHaboraeió de totes 
les parts. 

Respecte de les proposicions del CDS, a la primera 
coincideix en part amb la prímera també del Grup 
Parlamentari Socialista, i hi ha una part que jo cree 
que ha de ser reflexionada, jo cree que és possible 
arribar a un acord amb aquest Grup, que és l'aspeete 
que fa referencia a regular les condicions generals del 
contracte turístico L'article 149 de la Constitució, en 
els apartats 6 i 8, parla de la legislació mercantil i de 
la legislaeió civil que afecta els eontractes general s i 
aquestes comperencies són exclusives de rEstat, per 
tant, creim que li estaríem demanant a la Comunitat 
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Autonoma, al Govern de la Comunitat Autonoma que 
legisli sobre alguna cosa on no té competencies. Per 
tant, crec que és un tema per reflexionar i per posar
nos d'acord els Grups amb una proposta comuna que 
sigui possible dur a terme. En els aItres aspectes, 
coincideixen quasi al 100 % amb la del Grup Socialista 
i, per tant, dir-li que si s'arriba a aquest acord, 
nosaltres estaríem disposats a transaccionar una pro
posta comuna deIs dos Grups. 

En el punt núm. 2, dir que a nosaItres ens pareix 
positiu el fet que es faci un estudi quantitatiu i terri
torialitzat deIs costos deIs impactes socials i medi
ambientals, aixi com de les deseconomies externes 
sobre la resta deIs sectors economics que comporta el 
sector turístico Pero dir que després de l'explicació 
del Sr. Ricci, quasi no sabem si votam aixo o una 
altra cosa, perque ens comenc,:a a parlar de mercats, 
deIs platans que compren les mestresses de casa i tota 
la resta. Nosaltres creim que precisament la part més 
important d'aquest estudi sobre l'economia esta en 
l'fectació que el turisme té, real, per a aItres sectors, 
com el sector agrícola, com el sector industrial, alla 
on, per exemple, al sector agrícola moIt poca ma 
d'obra jove vol quedar-hi a treballar, perque és un 
sector que esta quasi desprestigiat socialment, que és 
molt més como de per a la gent jove' anar afer feina 
al sector turístic, on té una 5'erie d'aHicients diferen
ciats que fan que la major part deIs joves de les 
nost,es illes s'encaminin, _ en aquests moments, cap 
aquest sector. En quálsevol cas, creim que és una 
proposta positiva, constructiva i que, arnés, ens do
nara una serie de dades importants, si és un estudi 
ben fet i rigorós, perque els Grups d'aquesta Cambra 
puguem prendre després una serie de decisions que 
per a nosaltres no estan vinculades, com hem dit ja 
abans, al famós impost turístic o a una taxa turística 
que es pogués establir· al futur, sinó al funcionament 
global del siStema economic i de les prioritats econo
miques d'aquesta Comunitat. 

Al tercer punt, que el Govern adoptara les mesu
res necesaries per él la recuperació de tata la xarxa 
de monuments pre-his~orics de les Illes Balears, amb 
l'obligació, per part del propi Govern, del manteni
ment de les instaHacions perque puguin ser visitades 
i d'impedir el deteriorament deIs esmentats monu
men+s també estam d'acord amb la filosofia. Cree que 
és una proposta també constructiva, i hem d'agafar 
l'esperit de les propostes a més de la lIetra escrita, 
que és una pro posta que el primer pas possible seria 
l'aplicació de protecció del patrimoni historie, l'apli
cació d'aquesta Uei que preveu que aquest patrimoni 
pugui ser visitat alguns dies per se~man'a, com a 
mínim, que estigui protegit per les institucions públi
ques, etc. I aixo, en principi, no costaria res, altra 
cosa, és evident si hem de protegir-lo amb tancats, si 
hem de pro!egirlo amb vigilancia, amb restauracions 
i la resta, de totes maneres creim que aquesta pro
posta, una vegada feta, hagués pogut ser ampliable 
en moJtes coses, perque, per exemple, el Sr. Ricci aquí 
ha parlat de museus, pero és que aquí no en parla, 
de museus, i seria interessant per al sec10r turístic 
que hi hagués, almanco, una informació global sobre 
tots els temes culturals, sobre tots els monuments 
que hi ha a la nostra Comunitat, que tenguessin accés 
a quines són les coses més importants historicament 
i culturalment de la nostra Comunitat. Cree que seria 

una proposta millor i que seria, arnés, facil de com
plir dins el debat que es produeix avui, que és un 
debat sobre materia turística. 

Respecte a la c uarta, que és l'accés a les platges, 
en primer lIoc (er una reflexió i dir que direm que sí, 
i diré per qt.I(~, sobreto t per que, perque el Grup 
Socialista enlén que les p latges són un espai públic, 
un espai del qual tothom n'ha de poder gaudir amb 
igualtat de condicions, i l'accés que no posa Carrete
res, i en qualsevol cas estaríem d'acord amb la inter
pretació que en feia el PSM, d'aquest tema, I'accés 
ha de ser lliure per a tothom, ara, també hem de ser 
conscients del cost efectiu que aixo suposaria si aquest 
accés vol dir tenir accés amb un camí circulable i 
to~a la resta, com ha dit, crec que el Sr. Pascual, la 
Llei de Costes preveu el sistema de dur a terme 
aquestes actuacions, són actuacions, en principi, mu
nicipals, i tenen uns costos d'indemnització per a tots, 
pero per clamunt d'aixo, destacar que per al Grup So
cialista, el més important d'aquest terna és el fet que 
tots els ciutadans d'aquestes illes i tots els que les 
visitin puguin tenir accés a espais públics de la ma
teixa Comunitat. 

Moltes de gracies, Sr. Presiden!. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr. González Ortea. 

EL SR. GONZALEZ I ORTEA: 

Gracias, Sr. Presidente. Bien, respecto de estas 
cuatro propuestas y para fijar la posición del Grupo. 
Respecto de la primera y los términos del contrato 
turístico, estamos en lo que el Conseller de Turismo 
decía, y nosotros pensamos que el marco general del 
que nos hablaba el Sr. Tuells es un marco que ya está 
construído en las leyes mercantiles y de comercio, tal 
vez alguna modificación en ellas que efectivamente no 
es competencia del Gobierno de la Comunidad Autó
noma pudiera ser posible tratar de alguna modifica
ción en concreto, pero no nos parece propio ni opor
tuno introducirnos en el mundo de una contratacÍón 
turística específica. 

Respecto de la segunda propuesta de resolución 
estamos de acuerdo, ya se ha justificado aquí suficien
temente por todos los demás Grupos Parlamentarios. 
Es bueno el estudio de deseconomías, creemos que 
efectivamente es bueno, puede ser interesante e inclu
so puede sorprendernos a todos con algunos de sus 
resultados. 

La tercera propuesta, en cuanto a las medidas ne
cesarias para la recuperación de la red de monumen
tos prehis 1óricos, bueno yo aquí tendría que decir dos 
cosas, la primera es que esto, cosa que ya se ha dicho, 
es caro, lento. laborioso, bueno, sobre todo la segunda 
parte de la obligación, que es el mantenimiento de las 
instcllaciones, esto sería realmente carísimo, esto su
pondría bastante más, desde luego, que unos inspecto
res más de instalaciones turísticas, esto supondría una 
carga impresionante hay que tener en cuenta que la 
Comunidad Autónoma de Baleares es la de mayor den
sidad en monumentos prehistóricos de España, la d~ 
mayor densidad, hay una cantidad enorme, y esto el 
Sr. Ricci lo sabe muy bien, porque en su isla, de ta
maño relativamente pequeña, de una superficie peque
ña. hay una eDorme, una infinidad de monumentos 
prehistóricos, pero yo, además, es que creo que aquí 
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tropezamo~ con otro problema, y es un problema que 
la Ccmunidad Científica Arqueológica no sé si estaría 
de acuerdo CO!'. nosotros si aprobamos esto, lo de la 
visita a los monumentos prehistóricos es sumamente 
delicado, los monumentos prehistóricos, generalmente, 
son excavados o están casi todos por excavar, hay una 
gran cantidad de monumentos prehistóricos, monu
mentos arqueológicos, en definitiva, en la Comunidad, 
que están todavía por completar la excavación, la ex
cavación arqueológica es una cosa lenta, muy laborio
sa, muy propia de especialistas y que requiere, ade
más, un períod0 de excavación relativamente pequeño, 
un período de actividad in situ relativamente peque
ño, quince días, un mes, a lo sumo dos meses, y des
pués un período muy largo, generalmente durante todo 
el curso, porque esto suelen ser gentes procedentes de 
la Universidad, universiLarios y desde luego profesores 
los que lo hacen, entonces, como digo, esto requiere 
un proceso de$pués, durante todo el invierno, de es
tudio, clasificación, dibujo, etc., de todos los materia
les sacados. Todo esto es, bueno, hay una labor in
gente a hacer, en tanto que esta labor se está haciendo 
'Y en Menorca hay, en este momento creo que hay dos 
o tres taulas en las que se están haciendo estas exca
vaciones incluso por la Universidad de Madrid, vienen 
expertos de la Universidad de Madrid, pues, como 
digo, en tanto se están haciendo estas excavaciones 
los expertos son absolutamente contrarios que esto se~ 
visitable, y ello es lógico porque, en general, los que 
somos legos en la materia tenemos una gran ten den-

• cia a pisotear o a maltratar estos restos ° monumen
tos arqueológicos que, muchas veces, pues un peque
ño fragmento de cerámica, con el que podemos jugar 
o darle una patada, pues precisamente en una situa
ción determinada y en un momento determinado pue
de diferenciar un nivel de otro, etc. Bien, por consi
guiente, como digo, .. yo creo que la Comunidad Cientí
fica no estaría de acuerdo, en cambio sí que estaría de 
acuerdo y se volcaría, y en este sentido se han mani
festado antes Unión Mallorquina y el Grupo Socialista 
también, probablemente estuviéramos de acuerdo en el 
sentido de acabar el inventario, porque no está com
pleto, o completarlo, porque no esta completo, hay di
versos inventarios pero no están completos, y, desde 
luego, potenciar el estudio, la excavación, el estudio 
realmente científico de estos monumentos. Indepen
dientemen!e que haya algunos que ya están excavados 
y sean perfectamente visitables, como, en Menorca te
nemos ejemplos bien claros como la Naveta deIs Tu
dons, etc. 

Bien, y finalmente, en cuanto a la última propues
ta, la de las playas, también se ha dicho aquí lo que 
en nombre del Grupo yo quería decir, la propuesta 
parece un poco exagerada en cuanto a su contenido, 
y realmente el problema a que se refiere sin duda el 
Grupo del Centro Democrático :Y Social es una serie 
de problemas concretos, que están en la mente de to
dos, que incluso se vienen repitiendo, salen en los me
dios de comunicación cada verano, la falta de accesO 
de algunas playas, de algunas playas que debieran de 
ser accesibles y que no corren riesgos de degradación 
por una afluencia masiva de personas, pero eso, efec
tivamente, está regulado en la Ley de Costas, es una 
compe~encia claramente municipal, que debe solicitar 
la declaración de utilidad pública y la imposición de 
servidumbre. de paso, debe solicitarla el Ministerio de 
Obras Públicas, no el Gobierno de la Comunidad, ya 

que es una competencia no transferida, de Costas. Por 
consiguiente, cargaríamos de una forma un poco in
congruente con una competencia de la que no dispone 
el Gobrierno, en este sentido, nosotros nos vamos a 
pronunciar en contra, bien que estemos también de 
acuerdo con el espíritu con que creemos que está re
dactada la propuesta. 

Nada más. Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
El Diputat Sr. Tuells té la paraula. 

EL SR. TUELLS 1 JUAN: 
Muchas gracias, Sr. Presidente. Bueno, en mI ID

tervención, al principio, yo recordaba que hay dos ma
terias, una la d~l turismo, fomento, ordenación, pro
mOClOn de comp.etencia exclusiva de la Comunidad, 
conforme al artículo 10 apartado 9 del Estatuto y de 
acuerd? con la Constitución, y otro apartado en lo que 
se refIere a protección al consumidor, artículo 12, 
apartado 6, en que la competencia de la Comunidad 
es la función ejecutiva, de acuerdo también con la 
~onstitución, y que la competencia de legislación, efec
tIvamente, pertenece al poder central. Pero yo insisto 
en que vamos en la línea del derecho comunitario, me 
remito una vez más al derecho comparado, me remito 
al «Libro Blanco de Turismo», donde constan las re
ferencias, concretamente en la Comunidad de Murcia 
y en Canarias ya van leyes que van configurando en 
cierta medida un estatuto de protección al turista con
sumidor. En cuanto al proyecto de ley que yo les pro
pongo, naturalmente, no les doy el texto, yo simple
mente hago una sugerencia muy amplia, muy general 
y el texto se puede redactar conforme a los criterios 
del Gobierno, incluyendo aquello que deba ser incluído 
y no incluyendo aquello que no pueda ser inculído, 
después habrá toda la tramitación, con presentación 
de enm~endas, etc. Yo no creo que esto sea óbice, por
que qUIzás haya tenido algo más de lo que estricta
mente se pueda pedir, para que este proyecto de ley 
no pueda ser presentado, es decir, que si somos gene
rales, se nos critica a veces de que somos ambiguos, 
y si somos muy precisos se nos critica de que constre
ñimos las cosas, evidentemente esto es no quererse 
poner la camisa, si me viene ancha, porque me viene 
ancha, si me viene justa porque me viene estrecha. 
Evidentemente, cuando uno quiere votar una cosa, en
cuentra motivos más que suficientes. Insisto en que 
ahí está 1". propuesta, tómenla en sus términos gené
ricos, redacten, si quieren, un proyecto de ley confor
me deba ser redactado, y después ya lo discutire
mos, presentaremos las enmiendas correspondientes y 
punto. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, el Diputat Sr. Ricci té la paraula. 

EL SR. RICCI 1 FEBRER: 
Moltes gracies , Sr. President. Sobre el 2 no hi ha 

r es a dir, tots estam d'acor d, en el segon pu~t tots es
tam d'acord, solament els socialistes em r ecorden sa
bre el de la compr a, que no saben bó on vaig, Ji asse
gur Sr. Diputat que la compra, la senalla de la compra 
t ambé és important, i també té importancia a l'hora 
de marcar les pautes del cost que pagui aquí el nos
t re poble, li assegur que també compta. 
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El tercer punt, també voste m'ha dit, Sr. Diputat, 
que havia parlat deIs museus, no voldra que tot ho fa
cem tots nosaltres, faci alguna cosa, voste també pot fer 
alguna cosa algun dia. En el tercer punt veig que tots 
coincidim i en el quart també coincidim tots, o sigui, 
anem a creure·ho, i ho he dit una i dues vega des, i no ho 
diré més que aquesta que és la tercera, la reali~at és 
que deixam la porta oberta, deim que volem que el 
Govem governi, no volem marcar pautes, em diuen 
vostes que estan d'acord amb el tercer punt perque 
a partir d'aquí hi ha una feina afer i la volen comen
c;ar ja, molt bé, és que el que diu aquí no impedeix 
que aquest any, vostcs l'únic que facin no sigui altra 
cosa que refer, perque ja tenen fets tots els detalls 
que hi ha, o la majoria, els més importants deis mo
numents que hi. ha, ja ho tenen controlat, o sigui que 
vostes poden fer alguna cosa més, no facin el que ja 
hi ha fet, perque així no han fet res, pero vull dir que 
ja han comenc;at, si vos tes aquest any, a més a més 
del que hi ha fet, fan algunes coses més i suficients 
es::udis perque al final d'any, amb el nou pressupost 
de l'any que ve em diguin hem vist tot aixo, ara pro
jectam tot aixo altre. Hauran fet exactament el que jo 
deman que faci aquí, per tant, jo no els dic com ha 
han de fer, jo no parlo del cost, ja ho sé, que és un 
gran cos t, pero el que no podem fer mai del món, mai 
del món és deixar de comenc;ar fer aixo, aleshores, si 
bé és veri~at que aquí tenim molts monuments, com 
deia el Sr. Ortea, també és veritat que jo no veig mai 
la televisió, des que som polític, no tenc temps, pero 
hi ha un programa que crec que es diu «La ruta de 
la seda» o alguna cosa així, i alla es veu com els japo
nesos s'entretenen a nar a arreu del món, alla on po
den, a descobrir actes prehistorics que hagin pogut 
passar, van a palsos sub-desenvolupats, perque els pal
sos desenvolupats són els únics que no saben ben bé 
quina és la seva riquesa i la deixen alla tirada. Tal 
vegada, f'.osaltres si deim que som un país subdes'envo
lupat, potser que els japonesos venguin aquí i ens ho 
solucionin. 

, Bé, en definitiva insisteíxo, i en el 4t punt, el ma
teix, han de defensar les costes, han de donar possibi
litat que el nostre poble pugui visitar aquestes costes 
facilment, jo no marc carreteres de cinc metres ni 
autopistes, jo no marc que la possibilitat no pugui 
esser, tal com deia el PSM abans, que siguin camins 
que la gent pugui anal' a peu, jo dic que el nostre po
ble té pIe dret a aconseguir arribar a les nostres pla1. 

ges, a aconseguir veure la nostra bellesa, crec que té 
aquest dret i nosaltres li hem de donar, tampoc no dic 
Com ho han de fer, no li marc a voste que es dediqui a 
comprar totes les carreteres, amplii"n vostes deu me
tres cada carretera per anar alla i fer autopistes que 
després, indiscutiblement farem vivendes, alla, arnés 
a més, no, senzillament dic que han de poder, el nos
tre poble i els que venguin, a més a més, arribar alla. 
Sr. President d'aquest Govern, senzilIament li deman 
que \'oste posi en marxa aquesta possibilitat, que tam
bé és ver que és cosa deIs Ajuntaments, pero dic que 
vosbe, com a persona maxima quant a govemació, avui, 
aquí, a Balears, és qui ha de fer la possibilitat d'aju
dar, d'orientar i fer possible feines, encara que per
tanyin dircctament a qualscvol ajuntament. 

Gracies . 

EL SR. PRESIDENT: 
Per defensar les propostes de resolució del Grup 

Parlam entari Socialista, té la paraula el Diputat 
Sr. J oan Nada!' 

EL SR. NADAL 1 AGUIRRE: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats, d'acord amb 

el debat que es va celebrar els passats dies en materia 
turística, el Grup Parlamentari Socialista presenta 
unes resolucions que creu que són adients al resultat 
d'aquest debat, que creu que són positives per al tu
risme a les nos tres IHes, que no només creu que són 
positives, sinó que creu que són necessaris i que creim 
que afavoriran el desenvolupament tant legislatiu com 
de funcionament del sector turístico El Grup Parlamen
tari Socialista es troba en la situació d'haver de pre
sentar 13 esmenes, alguna d'elles semblant a les pre
sentades per al tres Grups, pero que, en principi, crelm 
que no tenen un reflex exacte en el seu esperit, mal
grat puguin tocar temes semblants. 

És el cas de la primera proposta de resolució, on 
nosalLres demanam al Govern de la Comunitat AUTO
noma que en el. termini maxim de dos mesas presenti 
un projecte de llei d'inspecció i de sancions d'infrac
ciol1s en materia turística, que, arnés, estableixi me
sures positives de protecció del consumidor turístico 
Bé, el project~ de llei d'inspecció i regim sancionador 
en materia turística, el President s'hi va referir, nos
altres creim que és un projecte, no és un projecte, 
hauria de ser una Hei que hauria de ser aquí des de 
fa anys, altres Comunitats amb molta manco tradició 
turística gue -la nos!ra el tenen des de les primeres 
Lcgislatures, és una obligació de tota Comunitat i so
bretot amb la importancia de la nostra en materia 
turística reglamentar, fer una normativa jurídica que 
permeti l'ordenació del sector amb aquest sentit, que 
permeti regular la qualitat de l'oferta d'allotjaments, 
principalment deIs hotels, pero també deis al tres allot
jaments, con sén els apartaments o el nou tipus d'a
llotjaments que s'adequen a una nova demanda que 
canvia dia a día, l'ordenació de les activitats de les 
agencies de viatges en relació amb els c1ients, de les 
cmpreses de serveis de totes empreses turístiques d'o
ferta complementaria, tot aixo és evident que és res
ponsabilitat de la Conselleria, del Govern de la Comu
nitat Autonoma reglamentar-ho. I és evident que bona 
part de l'cxecució de la política turística es tara amb 
la potenciació elel roment de l'activitat turística, pero, 
juntament amb el foment de l'activitat turística, hi ha 
una altra part important que s'ha de confiar a unes 
funcions de policia, i aixo implica necessariament la 
promulga ció d'una normativa, una normativa necessa
ria per a la l'adequació d'aquest sector turístic a la 
lcgalitat, la vigil~\llcia del compliment d'aques t a norma
tiva i la previsió deIs mecanismes correctors de con
ductes infractores. Creim que és urgent la promulgació 
d'aquesta lIei, d'inspecció i regim sancionador en ma
teria turística, que fixi el marc legal en el qual s'ba de 
regir tot el sector turístic, on els agents turístics sa
piguen quin és el seu marc, el seu marc de relació en
tre <,lis, de relació entre ells i I'administració i de 
relac~ó entre ells i els c1ients. Creim que aixo és total
ment necessari i que, endemés, aquesta llei que nosal
tres demanam que es dugui rapidament, ha de tenir 
un caire de protecció, sobretot del consumidor turís
tic, del client, del turista, no ha de ser només una llei 
que ordeni el sector per ell mateix, sinó que protegei
xi principalment també el consumidor. Crec que dona
rem una passa important, una passa que és la neces-
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sana qualitat que el Conseller tants ens ha repetit, 
que és la fita principal dins la seva política turística. 

El segon punt que nosaltres presentam, el Govern 
de la Comunitat AUlonoma, durant la temporada balxa 
87 i 88 següents, promoura, juntament amb j'Adminis
tració Central, les Central s Sindicals i les Agrupacions 
Empresarials, cursos de formació i reciclatge pro fes
sional per als treballadors del sector turÍstico Bé, el 
Govern ha previst, amb diverses actuacions, potenciar, 
promocionar els nostres directius en materia turística, 
es parla d'una Escola de Turisme, que ja es troba en 
un pacte amb la Universitat, es parla d'una futura Es
cola Internacional de Turisme, pero no es parla en ab
solut dels treballadors. AIs directius, als futurs direc
tiuo;, a1s futurs em¡:¡resaris se'ls vol donar tít01 de grau 
mitja, Llicenciatures, dins i tot Doctorats, pero trobam 
una mancan<;a total i absoluta en la reconversió, en la 
professionalització deIs treballadors del sector de 
l'hostaleria, no ens serveix que ens diguin que s'han 
donat subvencions a centrals sindicals per a cursets 
que duren normalment una o dues setmanes, i que 
aquesta és la labor que fa la Conselleria, aixo no ser
veix per a res, aixo és com si en lloc de fer una Escola 
de Turisme o una Escola d'Hostaleria, a les organit
zacions empresaríals els donas sin una subvenció per 
fer un curset de rer.ovació de tecniques empresarials 
o qualsevol tipus d'altra actuació. La importancia de 
la r elació directa deis treballadors amb el turista, amb 
e( consumidor turístic, és evidentment primordial, 
principal, és la primera conclusió a que arriba el tu
rista si hi ha una qualitat o no a les nostres illes, és 
pel traete que rep del treballador de l'hostaleria , del 
cambrer, del barman, del mestre de menjador, del re
cepcionista, de gent que no té una qualificació profes
sional d'escola, d'escola d'hostaleria perque no n'hi ha 
hagut, d'escola de turisme, perque no és el seu camÍ. 
És gent, molta, sense una preparació professional, que 
s'ha fet a ella mateixa, que moHes vega des es passa 
sis mesos sense fer res, que durant molts d'anys s'ha 
allélt a cercar aquesta gent a la península, per dur-la, 
perque era més barata, que no se'ls ha donat cap for
mació, i crec que si realment volem el que el Conse
ller i el President han repetit tantes vegades al llarg 
del debat, tenir una qualitat d'oferta, augmentar la 
qualitat de l'oferta, hem de, realment, fer una feina 
important, una tasca important en aquest camp hem 
d'aconseguir que totes les entitats, tots els agents, 
sindicats, organitzacions empresarials, administracions 
autonomiques i centrals, es posin d'acord perque, a les 
temporades baixes, es puguin fer aquests cursos de re
ciclatge professional, cursos de formació que han de 
durar practicament el que és la temporada baixa, no 
s'ha de deixar que l'esfon;: que es fa per aItres caires, 
en materia d'augment de la qualitat, es perdi durant 
tots aquests mesos a les nostres illes. Aixo no és difí
cil, hi ha fins i tot empresaris que ho fan pel seu 
compte, els hotel s estan tancats, es poden organitzar 
perfectament als hotels, a cada zona, creim que és una 
labor que perfectament podria fer la Conselleria, l'Ad
ministració Central, per mediació de l'INEM té fons 
més que suficients per coHaborar en aquest tema, i, 
per tant, jo crec que és una labor que s'ha de pren
dre, és una resolució que s'ha d'aprovar, que s'ha d'a
provar i s'ha de posar en marxa, ja. 

La tercera resolució, creim que és una resolució 
necessaria perque és la constatació d'un fet, la consta
tació del fracas del Decret 103/8 sobre Mesures Tran-

sitories d'Ordenació d'Allotjaments Turístics, que, de
gut al seu procés d'aprovació i elaboració ha provocál 
una negativa acceleració del reixcment lunstic que 
hipoteca, a mitjan termini, la neeessaria ad quació de 
l'oferta a les previsions de la dcmand . Realmenl, le ' 
xifres són les que són, en un mes i mig s'han presen
tal 48.793 soHicituds de places, el Conseller dm que 
realment se n'aprovaran poques, jo no ho cree, jo no 
ho crec, Conseller, perque no crec que ni la tramitació 
del Decret es faci bé, hi ha una Llei d'Allotjaments 
Extrahotclers que no s'aplica, quan en molts de casos 
són allotjaments extraholelers el que es demana, són 
apartaments turístics, voste sap que la Disposició Ad
dicional Segona diu qu~ <des oficines insulars que 
efec!uin el registre d'entrada de documentació abans 
esmcnacla comprovaran que sigui completa i remetran 
l'expedient a la Secretaria General T,ecnica, a la Con
seHena ele Turisme de la Comunítat Autónoma, i aques
ta elaborara un úriic expedient i actuara segons el que 
estableix l'artic1e 39 de la Llei de Procediment Admi
nistratiu». L'article 39 de la Llei de Procediment Ad
ministraüu, voste sap que parla d'un expedient únic, 
que sera el propi organisme que rep aquest expedient 
qui haura de sol-licitar elels altres organismes de l'Ad
ministració les certificacions, el que cregui que és ne
cessnri per a aquest expedient, que no es pot remetre 
al par~icular que vagi d'una Conselleria a una altra du
rant deu dies perque eompleti un expedient, en fi, 
creim que administrativament aquests expedients no 
s'han dut bé, creim que si s'obrin contenciosos la Con
selleria les perdra, i creim que al final el'aquestes 48.793 
places, practicament se n'aprovaran la gran majoria, 
s'aprovaran per vosues o s'aprovaran pel Tribunal Con
tenciós-Administratiu i que les que no s'aprovin sera 
perque rcalment qui ha .presentat l'expedient no en 
sabia res de res o perque I'ha presentat a. un- terreny 
rústec o a un terrer.y que no té cap servei o a un 
terreny que, indubtablement, ni vos tes ni el Tribunal 
ni ningú no ho poelia aprovar. Nosaltres no estam en 
contra d'aquest Decret, com a tal, creim que és una 
suspensió total de llioencies, de fet, com va dir ahir el 
Portaveu del Grup Socialista, Sr. Triay, fer aparta
ments amb 180 m., limita, no soIs limita, creim que 
impedeix que se'n puguin fer més, i creim que fer ho
tels <1 60 m_ també limita el'una forma quasi total la 
possible creació de noves places. Pero, així i tot, nos
altres no estam en contra el'aquest Decret, creim que 
s'havien de prendre unes mesures, pentura no aques
tes, pero s'havien de prendre unes mesures fermes, 
unes mesures dures, unes mesures terminants, en 
aquest tema, pero voste tenia un altre camí, la legis
lació Ji permitia un altre camí, que era, quan vost.e- va 
gestar la idea del Decret, quan voste va comunicar als 
seus companys de Govern que volía dur endavant 
aque t Decrel, voste podia haver uspe llicencies, no 
hagués passat res de tot aixo, voste bagués tret el De
cret coro vos te hagués volgut, sense que Ji haguessjn 
entrat aquestes 48 .793 places, nosal1.res creim qu e aixo 
és el. que s'havia d'haver feto Nosaltres creim que aixo 
és el que volia fer, j Dosaltres creim que ajxo é el 
que els seus companys de govern no 1i varen deixar 
fer. Pero, Sr. Conseller, els fets són els que S6D, i el 
Decrct que vostJe va aprovar ha ten gut unes conseqüim
cie , creim, negatives, el Decret ha accelerat a tot el 
sector turístic, ha accelerat a tots els propietaris de 
terrenys, ha accelerat a tots els inversos i en un ter
mini d'un mes i mig s'ban presentat 48.000 places. 
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Aquest Decret, gestat com ha estat, en lloc de tenir un 
efecte positiu. ha tengut un efec!e negatiu, el creixe
rnent que tendrem en un any, un any i mig, dos anys, 
tres anys, jo cree que és molt superior al que, si no 
s'hagués fet aquest Decret, haguéssim tengut en 
aquests tres anys, ha tengut la virtut d'accelerar, de 
provocar el p~mic, perque realment ha provocat p~mic, 
aquest Decret, en el sector de propietaris de terrenys 
i ha fet que passas el que ha passat. 

La quarta resolució que presentam és una nova 
classificació d'establiments hotelers i extrahotelers 
adequada a la nostra realitat, que tengui en compte no 
tan sois condicÍons arquitectoniques, sinó també de 
quantitat i qualitat deis serveis, per aixó, Sr. Conseller, 
li donam un termini de cinc mesos, perque voste la 
presenti. Creim que és un termini suficient, és un ter
mini que agafa el nou període legislatiu, creim que no 
tendra di ficultats a fer-ho, perque, segons les notícies 
que voste mateix ens ha donat, aixo s'ha de fer i aixo 
ho té ja en un avantprojecte o en un projecte bastant 
avanc;at, creim que aquest projecte, les condicions han 
de ser de cobertura, no només arquitectónica, com 
moltes vegades passava fins ara, no només són els 
metrcs de cada habitació o de passadís o de saló, sinó 
que creim que els serveis que es donen a l'hotel, el 
personal que ocupa l'hotel, si hi ha un servei de perso
nal o uns altres serveis, quins serveis de tota dasse 
hi ha a un hotel per arribar a una calificació d'a
ques! establiment, tant hotelers com d'apartaments, 
adequada a la realitat actual. 

El punt núm. S, és que el Govenl de la Comunitat, 
en el termini maxim de 5 mesos regulara el caracter 
turÍstic deIs allotjaments extrahotelers en regim de 
multi-propietat o «time-sharing». Nosaltres li demanam 
només que ho reguli, sabem que és difícil, sabem que 
és UIl tema complex, Sr. Conseller, pere creim que s'ha 
de regular, creim que s'ha de fer un esfon; per concre
tar el carcter turístic o no d'aquesta multipropietat i 
arribar a establir una legislació que obligui tots els 
agenLs que vulguin introduir-se dins aquest camp nou, 
que vosue sap que és delicat, de la multi-propietat. 
Creim que és un tema complex, pero que és un tema 
que s'esta obrinl pas a fon ritme, i creim que és el 
moment de regular-lo. 

El punt núm. 6 que presentam, que el Govem de 
la Comunitat Autonoma, en el termini maxim de vuit 
mesos, enviara al Parlament per al seu debat, d'acord 
amb l'article 172 del Reglament, un informe sobre les 
conseqüencies per al sector turístic de la plena in te
gració d'Espanya a la Comunitat Economica Europea, 
al 1992 i l'entrada en vigor de l'Acta Unica, tant des 
del punt de vista juríclic i académic com sócio-laboral, 
així com les mesures d'actuació pertinents. Creim que 
dins el sector turístic s'han de prendre mesures, ja, 
per l'adhesió plena d'Espanya a la Comunitat Econo
mica Europea, a finals del 1992, l'artide 55 i següents 
de les condicions d'adhesió d'Espanya i Portugal a la 
Comunitat Economica éuropea marquen la lliure cir
culació de persones a partir d'aquesta data, creim que 
aixo pot distorsionar d'una forma important el sector 
turísic de les nostres illes, hi ha professions, .ia avui 
confilctives, com la de Guia Turístic, que en l'entrada 
en vigur plena del Tractac d'adhesió encara ho seron 
rn'~<; e! marc ele reguJació del títol. la convalidació deIs 
títols europeus que tendran vigencia a Espanya, creim 
que tot 3ixo és important, sabem que el Presielent ha 
pI-es part, fa poc, a forums europeus en aquest tema, 

per tant creim que no és gaire dificultó s per a Govern, 
que ens dugui un informe sobre aquest tema, que 
creim que és necessari. 

Els punts núms. 7, 8 i 9, practicament es poden 
englobar. El 7 diu que el Govern de la Comunitat AutO
noma en un termini maxim de 3 mesos dictara les nor
mes reg!amentaries precises per al desplegament de la 
Llei 2/84, de 12 eI'abril, sobre allotjaments extra-hote
lers . E l 8, que derogui el Decret 3787/1970, sobre Re
quisits Mínims d'Infraestructura en Allotjamencs Tu
-ístics i ·1 sibstitueix per una legisJació adequada. 1 el 
punt 9, que també derogui o adequ"i, en el seu cas, el 
Dccret 2482/1974, de Me ure d'Ordenació d'Ofer-a Tu
rística i el Decret 1077/77 sobre territoris de preferent 
ús turístico Aixo, Sr. Conseller, cree que tothom esta 
d'acord que s'ha de fer una legislació adequaela a la 
nostra Comunitat, s'ha de fer una legislació d'avui, no 
una legislació deIs anys 70, que no tenia, ni és adequa
da a la resta de la legislació ja aprovada per aquesta 
Comunitat, ni és adequada a la realitat ele! sector tu
rístic e1'avui en dia. 

Sr. President, li prec un momento 
El punt núm. lO, el Govern de la Comunitat, abans 

del dia J 5 d'abril e1el 88 informaa al Parlamcnt sobre 
el compliment de la normativa de seguretat i protec
ció d'incendis en establiments i aIlotjaments turístics. 
Sr. Conseller, hi ha .hagut molts de Decrets que s'han 
substitu"it uns als aItres, no sabem avui dia com es:a 
el tema. només Ji demanam que quinze dies després 
de la data final que voste ha donat perque es compki
xi la normativa contra incendis, vos te comparegúi, ja 
estarem en período parlamentari, voste comparegui 
perque ens doní compte de quin és el resultat d'aques
ta aplicació. Creim que sera la darrera vega da que 
s'allargara el compl!ment del Decret, per tant, li de
manam que quinze die s després vengui i ens ho ex
pliqui. 

P.l ount 11 creim que és important, el Govern ele la 
Comunitat Autonoma, en el termini maxim de tres 
mesos, presentara al Parlament per al seu debat, d'a
cord amb l'articIe 172 del Reglament, un estudi de 
camps de golf que incIogui una avaluació de la deman
da per illes i per zones turístiques i una proposta de 
localització, tant en funció de criteris de localització 
urbanística i terri:orial com d'aprofitament d'aigües 
residuals depurades. Sr. Conseller, voste sap que el 
Govern i el Grup que sustenta el Govern va ser mo
ralment derrotat quan vostes varen presentar un llei 
de camps de golf, va ser aprovada la lIei de camps de 
golf perque un company del Grup Socialista estava i 
esta encara malalt, per tant, voste sap que la majoria 
d'aquesta Cambra no volia aquella lIei. Jo ja no entro 
en si normes de costum parIamentari fan que en 
aquests casos els resultats de la vo~ació no hagués es
ta~ el que va ser, sinó un altre, pero sí li demanam que 
ens dugui l'avaluación de la demanda per illes i zones 
turístiques. quina demanda hi ha, quants de camps de 
f'olf volen fer. quina localització els volen donar, si 
estaran a prop de nudis turístics, si estaran a l'inte
rior ele les illes, on vol en coHocar aquests camps de 
golf, quina relació hi haura d'aquests camps de golf 
amb l'ordenació urbcmÍstica í territorial del lloc on el 
volen col·Jocar, i sobretot quin aprofitament d'aigües 
residuals, com es re¡2:aran aquests terrenys, si sera un 
camp de golf que anira cobert per una quantitat d'ai
gua residual suficient a la zona per poder regar aquest 
camp de golf o s'hauran de cercar aigües necessaries 



434 DIARI DE SESSIONS / Núm. 13 / 24, 25 26 de novernbre del 1987 

per altres temes, com poden ser el consum huma per 
'oder regar aquest camp de golf i poder elur endavant 

la política que vostes volen. Li elemanam que, per tant, 
comparegui en el termini de tres mesos per presentar 
aixo. 

Els elos punts darrers. El punt 12, que davant el 
Govern de la Nació, aixo ens adherim a la seva política 
que el Parlament es dirigeix al Govern de la Nació per 
l'agilització deIs tramits que perrnetin el pIe funciona
ment i oficialització de l'Escola ele Turisme. Sr. Con
seller, nosaltres Ji donam suport, elemanam que tot el 
Parlament es elirigiexi al Govern de la Nació. 

1 el punt 13 és que el Govern de la CQmunitat faci 
alguna cosa sobre aquest turisme que tenim, ja impor
tant, de la tercera edat, aquest turisme subvencionat 
per INSERSO, que necessitam que continu'i, és una ele 
les passes bones que s'han donat per l'allargament de 
l'estacionalitat, creim que el Govern de la Comunitat 
Autonoma li ha de donar suport, ha de ter coses per
que, no només continu'i, sinó per la seva ampliació, i, 
a ser possible, ha d'intentar aconseguir dur aquest ma
teix turisme de tercera edat, aquest mateix turisme de 
la Seguretat Social de paIsos de la Comunitat Econo
mica Europea amb els quals puguem firmar convenis 
en el mateix caire. 

Moltes gracies, Sra. Presidenta. Moltes gracies. 

(La IHustre Sra. Vicepresident Primera M.a Anto
ma Aleñar i Pujadas, pren la direcció del debat). 

LA SRA. VICEPRESIDENTA PRIMERA: 

Tiene la palabra el Sr. Conseller de Turismo. 

EL SR. CONSELLER DE TURISME 

(Jaume Cladera i Cladera): 
Sres. i Srs. Diputats. Sr. Nadal. De les 13 propos

tes que vostes tan, jo m'he permes prendre unes no
tes i fer una classificació resumida. Hi ha unes pro
postes on nos~ltres demanaríem que la Cambra es pro
nuncias negativament, unes altrr.:s positivament, i dues 
que io cree que són don cavalls de batalla estrictament 
polítics i que ja no té res a veure el sí o el no, sinó 
que són la base, tal vegada, d'aquest debat. 

Respecte de les proposicions 1, 2, 4, 7 i 13, nosal
tres demanam a aquesta Cambra que no els doni su
port, per una raó ~enzia. No és que no hi estiguem 
d'acord, hi estam completament d'acord, pel que diré, 
perque totes aquestes propostes estan anunciades dins 
el discurs del President de la Comunitat Autonoma, 
cl;lr a nosaltres ens comenr;:a a preocupar que ven
guem aquí, cada vegada, a fer un debat, i cada vegada 
que hi ha proposicions, ens robin les nostres inicia!i
ves i les facin seves i a través de propostes de reso1u
ció, diguin, nosaltres proposam que faein aixo, li diré, 
el President va dir, durem una llei d'inspecció i de 
saneió en infraceions en materia turística, aixo ho va 
dir aixÍ de claro i vostes, com a punt núm. 1, ho recu
lleno El President va dir que és el punt núm. 4, que 
es faria una c1assificació d'establiments hotelers i ex
trahotelers, i voste ho agafa aquí. Pero, si no valen que 
em referixi a aixo, em referiré a una cosa més anecdb
tica, em referiré al seu programa electoral. El seu pro
grama electoral é el fmit del que varen sentir aquí du
rant quatre anys, el que succeeix és que varen ser su
ficientment habils que, en lloc de posar «zona turística 
ideal», varen posar «ciudades de ocio», i a base de can-

vial' els qualificatius, varen fer un programa electoral, 
que jo compartes e en gran mesura, perque etic orgu
llós que va ser fmit del que tots vostes varen coUabo
rar il la Legislatura anterior i que tot aixo els va do
nar motiu per poder confeccionar aquest programa. 
1 si comparam el nivell, i ho die amb tota seriositat, 
reunint tota la Cambra, si comparam el nivell turístic, 
de preparació turística que tenim tots, jo m'hi incloc, 
en aquesta Cambra, amb el de fa quatre anys, la dife
rencia és abismal, i tots n'hem d'estar molt satisfets. 
1 cree que en.', hem d'alegrar, i cree que tots vostes 
estan d'acord, i no ens n'hem d'empegueir, perquc 
varem comcn{,:ar fa quatre anys i tots érem una mica 
verds, faltats de preparació en aquests temes, uns més 
i uns manco, a posta els felicito Pero clar, des del punt 
de vis!a d'estrategia no en han de mirar tan simples 
que nosaltres admetem les proposicions 1, 2, 4, 7 i 13 
que és el que anuncia el President, perque és entrar 
a una dinamica un tant ridícula per part del compor
tament del Govern. Per tant, a aquestes proposicions, 
1, 2, 4, 7 i 13 repetesc que deman a la Cambra que s'hi 
oposi, perque són propostes que ha fet el Govern i que 
pensa dur endavant i que, per tant, no vol el Govern 
que ningú no E esmeni la plana ni vol el Govern que 
des del Parlament li diguin el que ha de fer en temes 
que ja ha iniciat, en temes en els quals agra'im la seva 
coJ.Jaboració, perQu:~ nensam QUE' miilonl la gestió del 
Govern, les proposicions S, 6, 8, 9, 10 i 12. 

Les proposicions S, 6, 8, 9. 10 i 12, són proposi
cions, totes, que pensam que milloren la gestió que tal 
vegada ha fet el Govern fins ara, i al~res que donen 
suport indirecte a gestion que ara fa el Govern, per 
exemple, la proposta núm. S, és una proposta compli
cada per al Govern, perque hi ha poca experi'encia en 
aquests temes de legislació, pero reconeixem que s'ha 

-de legislar sobre el <<time-sharing», perque ha produi't 
molts ele desastres, fraus sobretot economics a Estats 
Units. i aquÍ haurÍem de procurar que si aixo s'implan
ta, no tengués aquests efectes negatius. 

El punt núm. 6, votes_ saben que Balears és dele
gació permanent de turisme, per unes gestions, es va 
aconseguir a través de la Presidencia i que constant
ment estan en reunions les regions europees, les re
rions E'fl1inentlT'cnt turístiques. j Que el President dE' la 
Comunitat Au!onoma, a la darrera reunió, precisament 
va anunciar la necessitat de determinats estudis per
que les regions turístiques en el futur estiguin el mÍ
nim preocupades o almanco esti~in ben informades 
del que pot passar 8.mb la lliure circulació de capitals, 
de persones i de mercaderies que és el que vendra l'any 
92 i en alires temes, com és la regularització ahia que 
transformara sensiblement el turisme, com deiem ahir. 

Les propostes núms. 8 i 9, hi estam completament 
d'acord, són decrets obsolets, vells, antics, farragosos, 
que s'han de canviar i han de fer l'administraci6 més 
activa i més moderna. 

El punt núm. ID, estic d'acord que informa el Par
lament de la situació, quan acabi el termini que s'ha 
donat als establiments turístics per adoptar la seva 
normativa contra incendis. 

1 al punt núm. 12, els agraesc que si el Parlament 
pren un acord unanime per demanar al Govern de la 
Nació que en concedeixin una Escola Oficial de Turis
me, seria millor per a tots, perque la situació actual, 
tal com l'hem comem;ada és realment ridícula. Ens 
trobam que la Comunitat Autonoma té una es cola pri-
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vada de turisme, i la Comunitat Autonoma també és 
l'Estat i l'Estat no pot tenir escales privades, és una 
cosa obvia i, per tant, li agraesc. 

1 deix dos temes, perque són dos temes, jo crec 
que estrictament de debat, ja no turístic, sinó de debat 
polític, el punt núm. 11, que és el tema del camp de 
golf. Amb el tema del camp de golf, jo crec que no, 
com que vostes han dit distintes vegades que volen 
camps de golf, jo ha crec, i si volen camps de golf, 
l'únic que ens separa és la forma de la consecució de 
la promoció d'aquests camps de golf. Vostes ens varen 
anunciar l'altre dia que no es tractava de presentar 
textos alternatius a la Llei de Camp de Golf, sinó que 
no volien una llei de camps de golf, crec recordar, si 
ho dic malament, em restifiquin. Pero crec recordar 
que aixo era així. 1 per que és que vostes no volen una 
Ilei de camps de golf? Perque votes tenen una altra 
concepció, i el que volen és que a través deIs planeja
ments urbanístics es disseny on han d'anar coHocats 
els camps de golf, i es digui que un tras de 600.000 m2 

sigui un urbanitzable programat per fer-hi un camp de 
golf, amb una construcció turística. Nosaltres tenim un 
altre enfocamellt més obert, més liberal i creim que 
més modern, i és dur una llei al Parlament, que sigui 
més oberta i que es puguin fer camps de golf alla on 
no sigui paisatge protegit, alla on hi hagi reserves d'ai
gües suficients, alla on s'aprofiti la depura ció d'aigües, 
i alla on no hi hagi cap tipus d'impacte ambiental. 
Aixo és un punt notable de diferenciació de l'actuació 
del Govern' amb el que pensa el Partit Socialista, i cree 
que ja no és part d'un simple debat eminentment tu~ 
rístic, és una concepció d'unes idees molt respectables 
que tenen vost'es, i d'unes altres que, amb aquest tema 
del camp de golf, nosaltres volem dur endavant. 

1 deix pel darrer el punt núm, 3, que no és el mo
tíu d'aquesta discussió amable que intentam tenir en
tre nosaltres, sinó el motiu que estem aquests tres dies 
aquí. A vostes, el Decret els ha agafat despistats, els 
ha entrat per l'esquerra, i vos tes han quedat desbor
dats amb aquest Decret i necessiten, com sigui, resca
tar el protagonisme, perque diuen, aquesta gent, que 
era "la derecha ultran10ntana y montaraz», ens fuig per 
l'esquerra, ens fa política turística-urbanística interven
cionista, i si continuam així, no sabrem que haurem de 
fer, no tendrem alternatives, 1 com a primera mesura, 
vostes fan el següent, fan una proposició de congelació 
de llioencies, perque és la primera mesura que han de 
prendre, milIor d¡t la primera que fan és demanar la 
transformació del Decret en lIei, com urgencia, neces
siten poder posar al programa electoral futur que s'ha 
fet una lId. d'ordenació turística, propasada pel Partit 
Socialista, després, com que aixo pareix que no acaba 
d'anar bé. fan la proposició de la suspensió de nicen
cies, i ara resulta que diuen, com sempre, amb aquest 
sentit fatalista que solen tenir del futur, aquest Decret 
és un desastre, aquest Decret ha arribat mort, aquest 
Decret no serveix per a res. Aixo és una altra diferen
cia notable que hi ha entre vos tes i nasal tres, els deia 
ahir que la societat és més forta que els Parits Polí
tics, que la societat no té res irreversible, que la socie
tat és capac; de recuperar i de refer totes les seves 
equivocacions, vas tes no ha veuen així, vos tes veuen 
que tot esta perdut, no hi ha res afer, aixo és el caos. 
i aquesta és una diferencia notable que cada dia ens 
diferencia més, i que cada vegada hi ha partits i idees 
que evolucionen i aItres que queden afcrrats als seus 

dogmatismes, fa que aquests enfrontaments amables 
es produeixin. Moltes gracies. 

(El Molt lHustre Sr. President, Jeroni Albertí Pi
comell, repren la direcció del debat). 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, té la paraula el Diputat Sr. Nada!' 

EL SR. NADAL 1 AGUIRRE: 
Sr. President, Sr. Conseller, enhorabona, jo cree 

que els seuse companys no havien d'haver tengut ver
gonya a aplaudir-li, han comen<;at pero s'han returat 
de cop, s'ha convertit voste en l'ideoleg del Govern, 
ens ha fet avui un discurs, no turístic, ens ha fet el 
discurs polític de la justificación del liberalisme a ul
tranc;a, ja el tenim aquí, ja sabem que és el que vostes 
valen, pero el més estrany és que no ens quadra res 
del que voste ens diu, volen el liberalisme més total 
en els camps de golf i volen l'encotillament més total 
en e! tema de les llicencies. Regulen una cosa i en des
regulen cl'altres. Diuen que 180 m., per fer un aparta
ment de tres places, pero poden utilitzar tot el terreny 
rústic q1le vulguin per fer camps de golf, sense cap 
limitació, perque no diuen si hauran de ser aigües 
residuals, no diuen on han de ser, no diuen com, alla 
on es vulgui. Sí, hi haura qualque pacte, al Puig Majar 
no es podra fer cap camp de golf, suposam que no, 
no ha sabem, alla diuen que no ha sabem, són capa::;:os 
de fer-l'hi, el seu liberalisme pot arribar a aixo, a 
capolar el-Puig Major. Pere bé, nosaltres ens hi oposa
rem, Sr. Conseller, ens hi oposarem. 

(Murmuris) 
Voste diu que nosaltres li robam el seu discurs, 

que el cliscurs del President el robam i el convertim 
en proposicions. No, Sr. Conseller, vas te, veig que ha 
llegit el nostre programa i diu - ara que el nostre 
programa és el resultat del que hem apr~s de vost~s 
durant 4 anys. Si fas axí, Sr. Conseller, encara seria 
voste més culpable, perque durant quatre anys ha fet 
discursos i no ha fet res. Perque si aquest discurs 
que nosaltres hem apres durant 4 anys, voste l'hagués 
dut a la practica, no haguessin pogut copiar el discurs, 
e! chscurs hagués estat realitzat, i voste té un discurs, 
un discurs molt bo, un discurs molt acceptable per a 
to:a la societat, pero que queda com a discurs, després 
no es du a la practica, ver qU-2 és Que arrafam 
p.araules el President i les duim a resolucions?, perque 
SI no els posam una data, aquí no es fa res. Perque 
estam cansats de debats de la Comunitat on s'han dit 
moltes frases grandiloqüents, on s'han promes moltes 
coses, i després no s'han complides mai. que aquí no 
té res a veure el discurs amb la practica. 1 voste ens 
vol venir aquí a dir que el discurs que nosaItres feim, 
e! copiam perqu~ no tenim res més afer. 

Les ciutats de l'oci és una frase de l'any 70, d'un 
esludi deIs anys 70, d'un socioleg d'esquerres, Mario 
Cabilla, sí, Sr. Conseller, no l'hem copiat a voste, hem 
cODiat a un altre. Tothom té pares, nosaltres dei m els 
nos tres. 

Sr. Conseller, nasal tres Ji demanam que \loste 
aprovi el que ha dit el President, nosal~res ho duim 
a rcsolucions, estam d'acord amb el discurs del Presi
dent, en part del discurs del President la part amb 
la qual estam d'acord, del discurs del President. per 
que no l'aprovam per unanimitat? Nosaltres renun-
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ciam al protagonisme, miri, ara li deix que les firmi 
a les nostres, si hi posa les mateixes dates de compli
ment, ens és igual el protagonisme, si no li posam 
una data, vostes no les duran fetes, perque així hem 
tengut molts de discursos de molts de Consellers, ens 
ho han prom es moltes vegades, i, Sr. Conseller, fins 
ara no s'ha fet res. 

Sr. Conseller, nosaltres demanarem que el Decret 
es convertís en llei, cree que és la nostra obligació. 
Com a norma, no es pot governar per decret, voste ho 
sap, i voste ho ha intentat justificar diverses vegades 
davant la premsa, és la segona vega da que fa un ciecret 
en eis mateixos termes, també podia haver suspes lli
cencies i dur aquí una llei a debat al Parlament, amb 
una suspensió de llicencies, li haguéssim donat tota 
la prioritat que voste hagués volgut, mai no ens hi 
hem oposat, a res que voste hagi dut, que hagi estat 
en bé del turisme. Voste ha tengut quatre anys de 
cera del Corpus i ho sapo 

El tema turístic s'ha tractat aquí sempre com a 
tema d'Estat, sempre ens ha dit que hem d'anar alerta 
amb el turisme, hi hem anat, no tenim cap concepció 
negativa del turisme. Sr. Conseller, i voste ho sap, a 
més, el que li va bé per al seu discurs liberal, ara ja 
sabem que és liberal, li va bé per al seu discurs dir 
que nosaltres som dogmatics, que tenim una visió 
negativa del turisme, no, no, tenim una visita total
ment positiva, tenim una visió tan positiva que volem 
que duri, tenim una visió tan positiva que no volem 
una aItra crisi deIs anys 70, tenim una visió tan 
positiva que volem adequar l'oferta a la demanda, que 
no volem que es dispari l'oferta com s'ha disparat a 
cotes del 20 i busques per cent, com enguany, del 15 % 
com 1'any que ve, quan voste sap que el «Llibre del 
turisme», que voste també _té com a llibre de cap¡;ale
ra, com quasi tots nosaltres, ja, bé, diu que el creixe
ment de l'oferta en els proxims anys, no sera més 
enlla d'un 3 'Yo. Nosaltres volem que duri el turisme, 
Sr. Conseller, nosaltres tenim una visió positiva del 
turisme, perque creim que és la riquesa principal de 
les nostres illes, i per aixo n'hem de tenir cura, voste 
sap, perque va viure, perque és del sector, que hi va 
haver una crisi molt important en els anys 70 per un 
creixement desordenat. Avui tenim mesures, podem 
prendre mesures suficients perque aquesta crisi no es 
repeteixi, i aixo no és tenir una visió negativa, aixo 
és complir amb l'obligació de cada polític d'aquest 
Parlament, denunciar si creu que estam en aquest 
perill, i creim que és la responsabilitat del Govem i 
és el deure del Govem prendre també les mesures 
necessaries perque aquesta crisi no es doni. I voste 
podia haver pres unes aItres mesures, i voste ha sapo 
El Decret, el Decret deIs 60 m., ha estat una passa 
envant i dues enrera, la passa envant ha estat fer el 
Decret, les dues pases enrera han estat no fer la sus
pensió de les llicencies. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr. Conseller de Turisme. 

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

Sr. President. Miri, quan em referesc al tema del 
seu fatalisme, és perque diuen que amb aquest Decret 
es faran tants de llits, etc., etc. Ahir vaig intentar 

explicar-los els expeelients que hi havla aprovats i que 
hi havia elenegats, i n'hi havia desset d'aprovats ah ir 
i 63 ele denegats, és una xifra eloqüent. Per tant, per 
que és que si tenen un sentiment eI'optimisme del 
futur, han ele pensar que es faran aquests 48.000 llits? 
Hi ha un munt de llits, d'aquests presentats, que són 
merament especulatius, i que tot d'una que es troben 
amb l'expedient elecaigut i que han ele presentar un 
recurs, no el presentaran perque tenen un munt de 
eleficiencies, perque hi ha un munt de coses fetes aviat 
i fetes a elarrera hora, que hi havia un munt d'arqui
tectes que feien feina els dissabtes i els diumenges, i 
tots ha sabem, aixo, i aquestes feines fetes amb via 
no salen donar rendiments. 

El Decret es va fer perque es veia, i ens hem 
intentat avan¡;:ar, el gran problema del elesequilibri ele 
l'oferta i la demanda, perque, tom a repetir, la crisi 
encara no ha arribat al sector turístic, el que és ben 
cert és que si no comen¡;am a prendre mesures, pot 
ser ben clar que en un temps més o manco breu, 
arribi, per tant, si prenim una iniciativa eI'avan¡;:ar-nos 
que no arribi la crisi, vostes ens ajuelin amb aquest 
Decret, no ens eliguin, aixo no té solució, aixo esta 
perdut, aixo és una guerra perduda, necessitam el seu 
suport, pero no el seu suport a través de resolucions 
que eliuen el que ha dit el Presielent, sinó el seu suport 
amb aquestes mesures " "transcendentals, que li torn a 
dir que són la base de la discussió i que hagim estat 
reunits aquí tres elies, si segurament no hagués sortit 
aquest Decret, no haguéssim estat reunits tres dies, 
perque amb el debat del President de l'altra vegada, 
tal vegaela n'hi hagués hagut prou, perque moltes més 
coses no s'han aportades. 

Respecte del tema que no hem fet res, bé, ja Ji 
vaig dir al meu admirat Sr. Triay que aixo ja és un 
tema classic dins el seu partit, vostes no han fet res, 
vos tes prediquen, no fan res, i vaig treure un resum 
de simples coses que hem anat fent i que són bastants, 
i que jo els agrairia que no es fixassin amb les coses 
més espectaculars i amb les coses que surten més aIs 
diaris, per exemple, l'Escola ele Turisme que s'ha fet 
en aquests moments, degut al elitxós Decret, quasi 
quasi ha passat desapercebuda, i la majoria de l'opinió 
pública té desconeixement que s'ha fet una escala 
pública, de moment privada, pero pública al futur, i 
en té desconeixement a causa d'aquestes circumst~m
cies, igual que aixo, li podria posar un munt d'exem
pIes que vaig posar ahir. 

1 quant al tema de camp de golf, ningú no té 
ganes de fer mal a la natura, ha hem repetit un munt 
de vegades, l'únic que passa és que si nosaltres mar
cam una estrategia del turisme de qualitat i per cercar 
aquest turisme de qualitat sabem que no tenim atrac
tiu suficient, sabem que hem de crear artificialment 
aquests tipus d'oferta, i vostes ens remeten afer plans 
d'ordenació urbana, cada vegada que es revisi en els 
municipis, no tendrem temps d'arribar al tema dels 
camps de golf, perque li vull fer a saber que, per 
exemple, a Fran¡;a hi ha un pla per fer 250 camps de 
~olf, al sud de Fram;:a, crein que si ens descuidam, 
hi arribarem una mica tardo 

En resum, el que li vull dir, el darrer, és que a 
cap moment, i aixo li die amb tata modestia, he inten
tat dir que vostes havien apres de jo, i li ha die amb 
tata seriositat, he intentat dir que s'havia apres de 
coses que s'havien discutit dins aquesta Cambra i que 
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cap de vestes no em pot negar que avui, la prepara
ció, el nivell i la cultura turística que tenim aquí dins 
és infinitament superior de la que tenÍem fa quatre 
anys, i la prova és que avui, en aquest debat i en el 
debat de l'aItre dia, de política general, encara que la 
columna vertebral era el turisme, els conceptes que 
es manejaren, comparats amb els que es menajaven fa 
quatre anys, eren infinitament superiors. 

Res més, moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula, per part del Grup PSM-Entesa de 

l'Esquerra de Menorca, el Diputat Sr. Mayol. 

EL SR. MA YOL I SERRA: 
Gracies, Sr. President. Molt breument per fixar pos

tura davant les propostes de resolució presentades pel 
Grup Parlamentari Sociailsta. Hem de dir que nosaltres 
votarem afirmativament la majaria d'aquestes propos
tes, i ho farem malgrat la petició que ha expressat el 
Conseller de Turisme que no es faci amb algunes d'elles, 
perquc recullen les afirmacions del discurs del Presi
dent, i ho farem. evidentment, per un doble motiu, un 
per desconfianr;:a, perque estam avesats que fins i tot 
propostes de resolució no es compleixin, de manera que, 
propostes expressadcs simplement· elins un discurs, pen
sam que és molt millor que tenguin un termini fix i 
que, d'aquesta manera tenguem, com a mínim, la tran
quiHitat que la Cambra ha fet tot el possible perquc 
aques tes propostes arribin a port, en cas contrari, la 
cosa queda molt més disfressadá, i més quan veim que 
un Govern que esta sustentat per dos Grups Polítics no 
recull aquestes propostes, més o manco indefinides del 
discurs, a través de propostes de resolució de la Cam
bra, de manera que es veu obligada, si és així l'oposi
ció a fer-ho, la cosa no pot ser més pintoresca, pero 
així cns la presen ten, de manera que, de qualque ma
nera, per donar suport i solidari-tzar-nos amb el Govern 
amb alguns deIs temes, votarem que sí a les propostes 
del Grup Parlamentari Socialista. Pero hem de posar 
algunes matisacions. 

La proposta núm. 11, la deIs camps de golf, temm 
por que efectivament tengui raó el Conseller de Turis
me i que hi hagi una excessiva proximitat de postures, 
nosaltres, el mes ele marr;: d'enguany, del 1987, varem 
demanar, el Grup Parlamentari PSM-Esquerra Naciona
lista, en aquell moment, va demanar que es fes aques
ta planificació deIs camps de golf, planificació que, per 
cert, veim que han fet a Fraw;:a, 250 a un pla fet al 
sud de Franr.;:a, pero t enim por que amb la formulació 
que es recull avui amb aquesta proposta de resolució, 
ens quede m subjectes, d'una manera estricta a la de
manda que bi hagi ele camps de golf, quan nosaltres 
p:::nsam que les limitacions de les nos tres illes haurien 
de ser tengucles en compte el'una manera més explíci
ta en aquesta formula ció, p er la qual cosa, en aquest 
punt concret ens veim obligats a abstenir-nos. 

Quant .al punt núm. 5, oferim refondre'l, és el que 
fa refer~ncia al «time-sharing», oferim refondre'l amb 
el del nostre Grup, perque pensam que són complemen
taris i podem arribar a un text únic i més aclaridor. 

Per ventura també lamentar que el punt núm. 12 
no hagi tengut l'elegancia de trabar una fórmula més 
acceptable per a tothom, i en !loc de parlar del Go
\'ern de la Nació que per a nosaltres és, com a mínim, 
una miqueta inconcret, es parlas del Govern de l'Estat 
que no hi ha cap dubte de quin éso 

I finalment lamentar, lamentar que, per una vega
da que, una proposició que no podrem votar, i nosal
tres havíem entes que estava previst al discurs del Sr. 
Triay i que no varen presentar per no trepitjar una 
possible iniciativa d'un altre Grup, que era la presen
tació deIs principis o directrius del futur Pla d'Orde
nació Turística que la Llei d'Ordenació del Territori 
exigeix que es presentin abans del Pla, com que no 
s'ha presentada, no la podrem votar, pero ens hagués 
agradat. 

Moltes gracies. 

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

EL SR. PASCUAL I AMORóS: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. En primer lloc, 

jo vull felicitar al Partit Socialista, al Grup Parlamen
tari Socialista, perdó, perque ens ha dut aquí una pro
posta d'instar el Govern Central per fer l'Escola de 
!urisme. Jo crec que aixo val la pena remarcar-ho, com 
Ja ha fet el Conseller, i jo em vull sumar a les mani
fes tacions del ConseUer. Normalment, no són tan re
ceptius quan l10saltres proposam coses que faci el Go· 
vern Cen tral aquí. Enhorabona. 

En segon lloc, he de dir que sí, m'he d'adherir tam
bé a la proposta del Sr. Mayol. i que es canvil el Go
vern ele I'Estat, que es llevi el Govern de la Nació i 
que es posi el Govern de I'Estat, perque així no hi hau
ra problemes de cap classe. 

I, en tercer lloc, jo només parlaré d'un altre tema, 
millor dit, de dos. El primer, és que, bé, ja passa de 
rosca la temptació de dur propostes de resolució aquí 
de coses que ja fa el Govern, l'altre dia, no que fa, 
sinó que ja esta feta, l'altre dia aquest Parlament va 
aprovar una proposta que ja estava realitzada. El Sr. 
Saiz va compareixer a Comissió sobre Cala Estellencs 
i va dir que havia enviat a la Comissió del Patrimoni' 
l'expedient de les obres de Cala Estellencs, mitja hor~ 
més tard es vota, i el Parlament insta el Govern que 
envil, al Sr. Saiz, no me'n record que diu la proposta, 
que envi! el projecte de Cala Estellencs a la Conselle
ria de Cultura, a Patrimonio Bé, molt bé, enhorabona, 
enhorabona, pero nosaltres tumbé votarem que no, na
turalment, com ha dit el Sr. Cladera, a totes les pro
postes de resolució de coses que ja fa el Govern i que 
ha anunciat aquí públicament el President. 

I, en darrer terme, parlaré deis camps ele golf. Bé, 
en primer 1I0c, el que diu la proposta de resolució i 
el ~ue ha dit el Sr. Naelal no s'ajusta exactament, per
que el Sr. Nadal, bé la proposta de resolució diu que 
s'ha de fer un estudi de camps de golf, no diu com ha 
d'acabar aquest estudi, no, no ho sabem, que inclogui 
una avaluació de la demanda per illes, bé, aquesta ava
luació de la demanda és molt difícil, perque si tenim 
cc:mps de golf vendran jugadors, i sabrem si en neces
sitam més o no, mentre no tenguem camps de golf i 
no venguin jugadors, com s'avalua aquesta demanda? 
1 una propostu de localització, diu, tant en funció de 
cri teris d 'ordenació urbanistica i territorial com d'a
profitament d'aigües residuals depurades. Bé, aquesta 
proposta és més suavitzada. Jo, del Sr. Nadal, he en
tes que ha dit que per haver-hi un camp de golf hi 
h av ia d'haver aigües depurades, i jo vull dir, comen¡;:ant 
per aquí, que si un camp de golf té un consum d'aigua 
entre 1.500 i 2.000 m3, dia, aixo vol dir una població 
entre 8 i 10.000 habitants, aixo vol dir que els camps 
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de golf s'hauran de situar devora les grans poblacions, 
com, per exemple Alcúdia, com per exemple Cala Rat
jada, com per exemple, tal, i, en canvi, tot l'interior 
de l'ill a , tal vegada Manacor n'és una excepció, Inca 
tal vegada n'és una altra, no ho sé, pero tot l'interior 
de l'illa quedaria fora. Aix:), per una banda. Per una al
tra banda, devora les grans poblacions, que és alla on 
hi ha les depuradores, normalment, la propietat esta 
molt dividida, esta molt dividida, que hem de fer, una 
concentració parceHaria per fer golfs, o que? En ter
cer lloc, i aquí hi ha la gran diferencia entre la seva 
visió i la nostra, es tracta d'ordenar el territori i s'han 
de fixar localitzacions quan no ens queda més remei, 
pero si una cosa pot ser flexible i realment hi ha la 
iniciativa privada que pot situar, té diverses alterna ti
ves per anal' i pot triar, perque fa igual de bé o igual 
de mal a un lloc que a l'altre, per qu·e no l'hem de dei
xar triar? Efectivament, quan parHlvem deIs camps de 
golf, ja varem dir l'aItre di a, que s'ha d'acotar que no 
es puguin fer camps de golf sobre el paisatge prote
git, com ha e1it, en pla generic, en caracter generic , el 
Sr. Conseller, efectivament, sobre el que són arees e1'es
pecial protecció, sobre el que són paisatges preservats, 
sobre el que són zones humieles i tot aixo, és evident 
que no hi ha d'haver camps ele golf, és claríssim, i so
bre el sol urba, tampoc no n'hi ha d'haver, ha d'estar 
sobre el sol no urbanitzable. Llavors, queela el e1ubte 
de veure si ens carregarem l'agricultura per fer camps 
de golf, i jo e1ic que no, perque senzillament amb camps 
de golf no ocuparem més de 1'1 % del sol agrícola, no 
I'ocuparem, facin números i se'n temeran. 1, en quart 
lloc, o sigui, que passaria per exemple si ara ubicavem 
un camp de golf a un determinat lloc i els propietaris 
no el volen, que hem de fer, hem d'expropiar per fer 
camps de golf? O hem de fer, si hi ha diversos pro
pietaris hem de fer una gestió a base e1'una compensa
ció com es fa una urbanització amb el 60 % que s'im
posa sobre el 40 %, no és molt més facil donar lliber
tat e1'actuació, que a unes determinades arees, amples, 
amples, es pugui triar el lloc del camp de golf, sem
pre donant preferencia a les aigües residuals, donant 
preferencia , pero, si hi ha aigua que no és residual i 
que sobra, també es pugui fer servir? No és molt mi
llor, aixo? I darrerament, darrerament, l'estudi no diu 
si s'ha de posar un camp de E..Qlf aquí, que s'ha de fer, 
així per les braves, s'han de gastar 300, 400 milions ele 
pessetes j s'han de tenir 30 milions de pessetes o 40 mi
lions de pessetes de manteniment anual, cosa que no és 
rendible, sense cap classe de contrapartides, és aixo el 
que es vol? Si és aixo, aquest és un sistema. L'altre 
sistema, que és, que els Ajuntaments han de continuar 
donant urbanitzacions als senyors que fan camps de 
golf com ha passat fins ara en la gran majoria de co
ses? O sigui que, efectivament, jo pens que aquesta pro
posta no millora el projecte de llei que és a Comissió, 
i jo crec que a Comissió es pot modificar, es pot es
menar i es pot fer una llei més o manco bona, i si un 
dia resulta que hi ha massa camps ele golf, es pot de
rogar la llei. I punt. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la p araula el Diputat Sr. Ricci. 

EL SR. RICCI I FEBRER: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs . Diputats. Aques

tes r esolucions que demana el Partit Socialista, en prin
cipi, t enen el n9stre vist-í-plau, i puntualitzarem. 

Al primer cas, no hi veim més condicionants que 
els de senzillament que ens haurem ele posar d'acord, 
perque són diversos els Partits, almanco, el nostre, que 
tenim coses molt semblants, i pagara la pena que fa
cem una mica de xerrada. 

En el segon, sí, pero hi ha un detall que voldria 
puntuaJitzar aquí sobre aquests cursos de formació i 
r eciclatge de professionals . No n'estic content pas, ni 
crec que ningú no estigui massa content de com funcio
nen aquests cursets. Jo puc veure ele prop com funcio
na i li he de dir que la quaJitat té molt a desitjar, par
lo el e qualitat e1els cursets, i tal vegada parlaria més 
bé de la qualitat deis professors, jo he vist com un se
nyor qualscvol, i dic un senyor qualsevol amb el sen
tit bo de la paraula, amb el nivel! de preparació que 
dóna un curset per les bones, cobra uns doblers per 
les bones, paga uns doblers per uns altres i, en defini
tiva, el que fan és aprofitar una circumstancia deter
minada, pero no surten bé . Direm que sí a aquest punt, 
pero l'únic que demanam és que aquests cursets siguin 
de qualitat, demanam quaJitat a aquests cursets. 

En el tercer, no hi ha res a e1ir, més que sí creim 
que, en definitiva, aquesta lIei, aquesta lIei no esta tan 
bé com hauria d'haver estat, i la reaJitat és que el Go
vern no ha estat capar,: tampoc ele trabar alguna forma, 
alguna forma ele frenar, de frenar, perque ell ha dit 
no, i punto Nosaltres ben bé esperavem que no fos un 
no i punt, sinó que fos un no cercant alguna solució. 
Aquesta solució que e1óna aquí, que voste ha donat, no 
la veim massa segura, és molt possible que tenguin raó 
els socialistes, la qual cosa em sabria molt de greu, 
per tant, votarem que sí, a favor e1els socialistes, pero 
amb el desig complert, Sr. Claelera, que voste tengui la 
capacitat de demostrar que no era necessari, i creim 
que és a les seves mans, efectivament, la veritat, estic 
convenc;:ut que voste sera capac;:, perque és una perso
na molt inteHigent, de frenar i de demostrar-ne a tots 
nosaltres que anam equivocats, ele la qual cosa me n'a
legraré molt. 

En el quart punt hi ha un problema de temps, per 
a mi, només. Pero jo només voldria aclarir un sol punt 
e1el punt mateix, que és quan parlen també de qualitat 
i quantitat de serveis, voldria aclarir especialment la 
paraula qualitat ele serveis, la quantitat a vega eles pro
voca la mala qualitat, és molt filcil trobar propagandes 
hoteleres on hi ha 40.000 signets que diuen que ho te
nen tot, i quan vas alla tan soIs no tenen res, o sigui 
que a mi no em preocupa massa la quantitat, si no va 
acompanyada de aquella quantitat tengui el mínim de 
qualitat que avui, Sr. Cladera, voste i jo ho sabem ben 
bé, no tenen les qualitats que marquen de vegades sen
zillament, aquelles creudetes Que marquen les quantitats 
de serveis que tenen els hotels. 

El cinque punt és un punt molt delicat, jo no sé 
com s'ho fara voste, Sr. Cladera, en cinc mesas per tro
bar unes normes, alguna cosa que li solucioni el pro
blema. Aquest problema, com voste ja crec que sap, és 
un problema molt greu, i els americans ja en saben 
una estona d'aixo, que a Menorca ja fa quatre o cinc 
anys que intenta funcionar aquest sistema i no acaba 
de cuallar, pero, alerta!, a mi em preocupa molí que 
funcioni, em preocupa perque vertaderament estam 
veient ja, a l'horitzó, un problema d'unes compet;~ncies 
deslleials amb assumptes extrahotelers que és massa, 
voste sap que hi ha uns clubs, dirigits des de centres 
com Nova York mateix, en els quals fan uns intercan
vis increibles, ells han comprat una setmana o deu dies 
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'o quinze dies, i després l'intercanvi és com que no 
passi res. O sigui, la realitat és que els ingressos, si vin
gués aixo, i vingués amb for~a, la problematica turÍs
tica d'aquí, de Balears, no seria la d'avui, sinó que se 
'Ji ampliaria amb un aItre problema que avui és total
ment desconegut per nosaltres. 

El punt sis no tenim res en especial a dir, vota
rem que sí, igual que el 7, igual que el 8, igual que el 
9, igual que ellO. 1 som a 1'11, els camps de golf. Efecti
vament, hi torna haver avui aquí el problema deIs camps 
de golf de fons, com diu molt bé el Sr. CIad era, ens 
fa estar aquí durant diversos dies. 1 és veritat, de fons, 
els problemes surten ja a la llum. Jo crec que, verta
derament , i estic conven~ut que el Govern, quan va fer 
aque -ta lIei, intenta a fer una bona lIeí, faltaria més, 
pero vel"Laderament, que malameIlt que li ha sortida!, 
perq ue van donar prous molius a lols, perque ningú no 
estas convenc;u t que havia de volar-la, a pesar de qual
sevol cosa que volguessin fer-ho, amb tota la bona in
tenció, i dic fins i tot el CDS, de donar-los suport en 
el que puguem, pero, caraIl!, ha fan imposs iblc de ve-
gades, i acaba ser ............ , perque voste no pot fer una 
Dei on deixi així a l'aire la quantitat d'hospcdatge que 
hi va, voste no pot fer una llei alla on no em digui 1'as
sumpte de les aigües clares, perque és la realitat que 
per a nosa!tres 1'aigua és or, i de cada dia ha sera més, 
i a una illa ha sera sempre, que ha diguin els d'Eivis
sa, que ha diguin els ele Formentera, i tal vegada, tard 
o prest, ha haurem de dir e ls de Menorca, que veim 
com les nostres aigües potables, de cisterna de tata la 
vicia, percló, de pous de tata la vida, estan desformant
se en aigua salada, l'aígua és molt important a unes 
illes per no tenir-la molt en compte, i no ha van tenir 
en compte, tampoc .... .... .... , la reaJitat és que, efecti-
vament, i en ac;:o dono tota la raó al PSOE, que és preo
cupant aquesta llei de golf. lnsisteix que estic conven
c;:ut que no hi ha cap intenció dolenta per part de vos
tes, faltaria més, vostes estan governant pel poble i per 
al poble, per tant, indiscutiblement, no han pensat ben 
bé el que era aquesta llei. Nosaltres la varem veure i 
no ens estranya que avui hi hagi aixo, no ens estranya 
perque neix una preocupació, indiscutiblement sabem 
que la seva bona voluntat i la de tots nosaltres, acon
seguiran arreglar les esmenes necessaries perquc tiri 
endavant correctament. 

Sobre el 12 i el 13 no tenim res a dir, pero sí he 
de f'er un petit incís que vertaderament vos tes, Srs. Di
putats, ens ha fan facil, jo veig clar que, com deia Suá
rez una vegada, que va' dir que l'esquerra passava per 
la dreta, ara la dreta passa per l'esquerra, en definiti
va, en molt poc temps, veim facil que vos puguem go
vernar a tots, perque farem una forma de convivencia. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula, a continuació, e l Diputat Sr. Palau. 

Perdoni, té la paraula el Sr. Conseller de Turisme. 

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

Per donar suport una mica les argumentacions o 
per c1arificar-ne, també, qualcuna de les que ha fet el 
Sr. Ricci. Durant tot aquest debat he quedat amb ga
nes de poder dir una cosa, al manco que se sápiga 1'0-
pinió que té el Govern sobre aquest tema, quant al que 
s'h a parlat de la c1ass ificació d'establiments hotelers, i 
ho voldria, rerqu~ la Cambra sabés quin a és la idea 
que té e l Govern sobre la qualitat deIs establiments. 

No ens hem d'equivocar perque facem un debat sobre 
turisme i que puguem preveure que en el futur, si rom
pem l'equilibri oferta-demanda i tenguem crisi, no pG
dem oblidar les coses positives que tenim. Miri, segons 
el Govern tenim la millar oferta del món d'hotels de 
dues o tres estrelles, voldria que quedas clar. Tenim la 
pitjor oferta d'Europa de quatre estrelles, i tenim una 
oferta insuficient de cinc estrelles. Només és a títol in
formatiu, perque coneguin el criteri que té el Govern 
respecte d'aquest tema. A posta, quan parlam de turis
me de qualitat, ha feim sabent que hem de fer hotels 
o millorar els hotels de quatre estrelles, i fer-ne, i so
bretot fer-ne un parell més de cinc estrelles, i aixo esta 
completament lligat al tema de camps de golf, si nos
altres volem fer turisme de golf í volem dur turisme 
de qualitat, no tenim hospedatge per tenir-lo, no en te
nim, no vendran mai, perque l'hostaleria que tenim de 
quatr-e estrelles és impresentable i necessitam fer una 
hostaleria de qualitat, i, a posta, insistim tant, que vo
lem fer sobre e l camp de golf hotels d'aquesta qualitat. 

Respecte de les suspicacies que hi ha a la Jlei de 
camps de golf, diu clarament que hi ha una volumetria 
de 0'05 m3 per metre quadra t, entenent que un camp 
de golf té 600.000 m2, aixo suposa una volumetria de 
30.000 m3 que són aproximadament 10.000 m2, que aixo, 
per a un hotel de tres estrelles suposa, i ha varem dir 
a la presentació de la llei, )39 places aproximadament. 
És ver que la llei, tal vega da té un defecte, que no diu 
el nombre de metres quadrats que hagi de tenir un 
camp .de golf, pero aixo és una cosa tan senzilla, si hi 
ha~ voluntat de coHaboració, d'anar a la Comissió i de 
dir, senyors, els camps de golf no poden tenir més de 
600.000 m2, que és el mÍnim que necessita un camp de 
18 fora ts, aixo és si hi ha voluntat, si no hi ha volun
tat, s'hi oposen, intenten tornar-la, intenten, com vaig 
dir l'altre dia, produir una mala situació en el Govern, 
perque cada vegada que el Govern du una lIei aquí i 
se la n'ha de tornar, no és gens· agradable. També con
templa, la llei de camps de golf, perque el Sr. Ricci ha 
ha dit de passada i es pot malinterpretar, que s'ha d'u
tilitzar ¡'aigua depurada prioritariament. 

l, el que voldria repetir, és que nosaltres estam 
completament disposats a arreglar les deficiencies que 
segurament té aquesta !lei, i arreglar-les amb bona vo
luntat, pero sempre amb l'objectiu final que necessi
tam crear una oferta de més categoría. 

Quant al «time-sharing», sí li vull dir una cosa, a 
mi tampoc no m'agrada molt el «time-sharing», i estic 
preocupat, el que passa és que no ens podem oposar 
al que ve, i si hi ha empresaris que són capagos de dur
lo endavant, el més logic és atendre les suggercncies de 
proposició que ens han fet dos grups i intentar regula
ritzar-ho a través de q1Jalque !lei turística o qualque 
decret o qualque mesura que permeti que no hi hagi 
sobretot fraus, que és el que ha succe'it a Estats Units. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, té la paraula el Sr. Ricci. 

EL SR. RICCl l FEBRER: 
Només per dir-li, Sr. Cladera, que estic content que 

vost:': mateix detecti .ia els errors de la seva propia ll ei, 
sobretot en aixo de les mides del camp de golf, i estic 
cOl1\'en¡;ut, Sr. Cladera, que tant amb les aigües com 
amb l'assumpte de mides, arribare m a un acord. 

Gracies. 
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EL SR. PRESlDENT: 
Té la paremIa, ido, el Diputat Sr. Palau, per part 

del Grup AP-PL. 

EL SR. PALAU I TORRES: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Seré 

moIt breu, perque crec que les resolucions, tant a tra
vés de la intervenció per part del Sr. Cladera, com deIs 
diferents Grups Parlamentaris han estat molt debatu
des, per tant, em limitaré, únicament, i atenent una 
mica també l'hora que és, a fixar la postura a cadas
cuna. 

La núm. 1, la núm. 2 i la núm. 4, d'entrada ja hi 
direm que no, perque, hi estic parlant del primer full, 
ara, són simplement la reproducció del discurs del Pre
sident del Govern abans d'ahir. La núm. 2 diu que el 
Govern de la Comunitat durant la temporada baixa se
giient procurara, juntament amb l'Administració Cen
tral i Central s Sindicals i· Agrupacions Empresarials, 
cursos de fonnació professional. Bé, a aquesta també 
deim que no, perque creim que es presenta una resolu
ció d'una cosa que, a l'actualitat es fa, per tant, seria 
primer hem fet la cosa, després presentar la resoludó, 
seria una incoherencia. El punt núm. 5, sí, hi estam 
completament d'acord, ja ho havíem dit a la mateixa 
Proposició de Llei del PSM-Entesa de I'Esquerra de Me
norca, per tant la votarem a favor. 

El núm. 6, també hi estam completament d'acord, 
nosaltres creim que sí que és necessari, que de cara a 
l'any 1992 tenguem aquests informes i, de fet, creim 
que ja s'hi treballa perque tenim la sort de tenir la 
delegació permanent de turisme aquí, a aquestes illes 
i, per tant, ja es treballa en aquesta cosa. 

Punt núm. 7, bé, el punt núm. 7 creim que no val 
la pena aprovar aquesta reso!ució, perque la mateixa 
lIei creim que és prou clara, que ella mateixa es desen
volupa, o sigui que quan una Ilei és clara, crec que no 
hem de fer unes aItres normes perque es desenvolupi. 

Després tenim el núm . 8 i el núm. 9, al núm. 8 i al 
núm. 9 també els donarem suport, els votarem, perque 
precisament el núm. 8 i el núm. 9, en certa mesura, 
estan molt en consonancia amb una resolució que pre
senta el nostre Grup. 

El núm. 10, bé, nosaItres som els primers, igual 
que el Govern, que crec que estam d'acord amb el com
pliment de la !lei, per tant, no crec que ens obliguem 
a res, val a dir que dins x temps tendrem més o manco 
una informació de si el Decret s'ha complit o no s'ha 
complit, estam segurs que sí que es complira. 

El núm. 11, bé, al núm. 11 no hi vull entrar molt, 
cree que ja s'ha parlat moIt de golf, aquest Diputat 
que els parla, també va fixar molt bé la seva postura 
el mateix dia que es va debatre el Projecte de Llei 
de Camps de Golf, per tant, ja els die, d'entrada que 
nosaltres no donarem suport i que esperam que el 
Projecte de Llei de Camps de Golf tengui el seu 
suport i vagi endavant. 

El núm. 12, bé, sÍ, estam d'acord de dirigir-nos al 
Govern de la Nació a veure si ens ajuda i ens facilita 
com més aviat millor el reconeixement d'aquesta esco
la privada que té el Govern de la Comunitat Autbnoma 
i que es transfonni en una escola oficial, o sigui que 
nosaltres no tenim cap dubte que la Comunitat Auto
noma i que es transfonni en una escola oficial, o 
sigui, nosaItres no tenim cap dubte que la Comunitat 

Autonoma forma part de [,Estat, i com a estat creim 
que seria incoherent tenir una escala privada, que no 
fos oficial, per tant, li donarem suport. 

1 el núm. 13, la darrera, dones per la mateixa 
coherencia que hem dit amb algunes de les aItres, no 
li donarem suport, perque tenim pIe coneixement que 
tant per part del Govern de la Comunitat Autonoma 
ja es desenvolupan aquestes tasques, concretament 
tenim coneixement que es gastaren uns 22 milions de 
pes se tes sobre aixb i fins i tot alguns Consells Insulars 
també es!an en aixo, per tant creim que no val la pena 
votar-la afirmativament. 

Moltes de gracies, Sr. P.resident. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Diputat Sr. Nada!' 

EL SR. NADAL 1 AGUIRRE: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Se

nyors de l'Entesa de Menorca-PSM, en el punt núm 5, 
nosaltres no tenim cap inconvenient per arribar a un 
conscns en la redacció d'aquest punt, perque creim 
que són semblants, no hi haura dificultats en aquest 
tema. 

En el punt núm. 11, bé, nosaItres creim que sí que 
és necessari votar aquest punt, perque, de qualque 
forma, a alguna cosa obliga a la Comunitat, a alguna 
cosa obliga al Govern, almanco que ens dugui aquí 
un estudi deIs camps de golf, ens digui on els valen 
fer, ens digui com els volen fer, ens digui quines nor
mes urbanístiques existeixen a la zona, si les com
pleixen, a aquestes nonnes urbanístiques o no les 
compleixen, si hi haura, si sera suficient amb les 
aigües que hi ha, si no ser~ suficient, un estudi per 
illes, nos al tres creim que sí és necessario 

Sr. Pascual, no cree equivocar-me si li die que el 
Conse!ler no necessitava el seu suport, va molt més 
enlla vos:e que el mateix Conseller. En primer lloc, 
dir-li que vost(> també estava a un Partit Polític que 
en el seu dia va aprovar la Constitució Espanyola, i la 
Constitució parla del Govern de la Nació, no sé si ara 
és que ja s'han desbaratat de tal forma que ja no 
esta amb el que va aprovar, pero bé, es parla del 
Govern de la Nació. Només com a qüestió puntual. 

Després ens ha parlat voste, practicament de 
camps de golf, ens ha dit que quan tenguem els juga
dors, després podrem saber quants en necessitam, jo, 
miri, Sr. Pascual, en aquest moment tenim camps de 
golf i els tenim tancats a l'hivern, no hi ha jugadors 
practicament, són buits, per que necessitam aquesta 
llei si els tenim així?, no hi ha cap over-booking en els 
camps de golf avui. Ens diu coses completament pere
grines, que volem que estiguin a prop de nuclis ur
bans de les grans concentracions, sí senvor. sí que ho 
volem, volem que es facin devora Alcúdia, devora 
zones turístiques, alla on pugui anar la majoria de la 
gent, on hi pugli haver aigiies residuals que s'utilitzin 
per a aixo, on els planejaments urbanÍstics ho hagin 
previst, on estigui d'acord amb una nonnativa. Vosre 
ens diu que després, en aquests llocs, hi ha malta 
concentració parceHaria i que s'haura d'expropiar, na 
senyor, bé, nosaltres no volem que es facin d'iniciativa 
pública, no ha hem proposat, es faran, si s'han de 
fer, alla on els partieulars tenguin uns terrenys que 
estigui cualificat, i l'oferta privada compri aquests 
terrenys, bé, no estam en mans d'un govern liberal a 
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ultra'nc;a?, ido, b é p er que volen vostes limitar aquest 
p,un t ?, no, realment no he entes les seves exposicions. 

Sr. Pascual, aquí no sobra aigua, voste ha sap, 
vaste h a tengut responsabilitats urbanístiques, voste 
sap que s'haurien de fer devora els llocs on hi ha 
cancentracions urbanes, per poder utilitzar les aigües 
residuals . Voste diu que es facin en terreny rústic, 
que bé, que sobre aigua i que aixo no afecta. No és 
ver, afecta i afecta d'una forma important. Vostes 
valen camps de golf a qualsevol part, i nosaltres no 
volem camps de gOlf a qualsevol part, vostes volen 
una !libertat total per fer camps de golf, nosaltres no 
volem una !libertat total per fer camps de golf, vos tes 
valen aquesta llei i nosaltres no volem cap llei de 
camp de golf, ha hem cUt darament, no volem ap 
lIei de camps de golf, No ereim que sigui neeessaria, 
crcim que amb 1 ordenament u rbaní ties municipal 
és uflci nl peT pod · r t n ir e ls camps de golf necessa
ris a le no Ire illes. Se'ns ha parlar de 200 o de 150 
c3mps de go lf al sud de Franc;a, sí, pero sc'ns ha 
parlar. d'un p la de camps de go f. aquí no hem vist 
encara cap pla d~ camps de golf, hem demanaL plans 
de C' mI' l golf, com hem demanaL plan d'Íll taHa
cions sr> r lives nauliques, i encara no hem aconseguit 
mai que e'n dugui un p la, que se'ns cUgui com hem 
de créixer, com hem d créixer, quants són n ces aris, 
Nosaltres no estam en contra deIs camps de golf. que 
ens diguin quants en necessitam, que ens diguin on 
els necessitam, que ens diguin quins lIocs són els 
millors pcr tenir un camp de golf, pero tot aixo que 
hem demanat fms ara, no s'ha aconseguit. 

Al Grup del CDS només dir-li que, bé, el punt 
núm. 1, el nostre és més ampli que el que han pre
sentat altrcs Grups, és més concret, perque el nos tre 
demana una l1ei, normalment tots els Grups han de
manat una ampliació de la inspecció, aquí nosaltres 
demanam que es faci una lIei d'inspecció i sanció 
d'infraccions. En el punt 2 demanen seriositat i quali
tai, nosaltres yolem que hi hagi seriositat i qualitat, 
nasal tres creim que si la Conselleria de Turisme orga
nitza oficialment aquests cursos de reciclatge, hi haura 
seriositat i qualitat, no volem que es facin subvencio
nats sense saber qui els controla, volem que sigui la 
Conselleria amb totes les altres institucions, per aixo 
que creim que d'aquesta forma qualitat i seriositat, 
que es comprometi la Conselleria, que es comprometí 
el Govern amb aquesta tasca. En el punt 4 voste diu 
quali1.at i quantitat de serveis, bé, volem aixo, el Con
seller ha contestat un poc a la seva intervenció, pero 
en el punt núm. 1, controlarem aquesta quantitat i 
qualitat , perque també hi haura una llei d'inspecció 
i sancions, que també controlara aquesta qualitat i 
aquesta quantitat. 

Senyors d'Alianc;a Popular i PL, no és ver que el 
discurs del President parlas, en absolut, del punt 
núm. 2 no va parlar, en absolut del recic1atge pro fes
sional, no va parlar, en absolut, deIs cursos de forma
ció, és la llacuna més grossa que hi ha hagut dins 
el discurs del President, i és la !la cuna més grossa que 
hi ha en els Pressuposts de la ConselJ eria de Turisme. 
El mateix Conseller ens va reconeixer dins Comissió 
que no hi havia pressupost per a reciclatge d'aquest 
tipus. No és ver, senyors d'Aliam;:a Popular-PL que 
vosU~s hagin previst a ixo. En el punt núm. 7, voste diu 
que la mateix3 llei ha desenvolupa, senyors del Govern, 
senyors del Grup que li dóna suport, la Llei d'Allotja
ments Extrahotelers és practicament la primera llei 

que va aprovar aque t Parlament, fa practicament 
quatre anys que esta aprovada aquesta llei, i que cree 
que és a la Disposició Final que es preveu que s'au L ri lza 
al Govern a dictar els reglaments uecessaris per al 
desenvolupament d'aquesta llei, i aquesta llei no s'han 
dictat, fins ara, no s'ha fet res amb aquesta llei, per 
no fer, no s'ha aplicat, i vos tes ha saben. Nosaltres 
demanam que es desenvolupi aquesta llei, i vostes ens 
surten dient únicament que la mateixa llei es desen
volupa a ella mateixa. No enrenc res. 

El punt 11, no, el punt 11, normal que no li donin 
suport, vos tes creuen en aixo, i el punt núm, 13 tampoc 
no entenem que no li donin suport, no es va parlar 
de res, creim que si el Conseller, en aquests moments 
dóna suport a la labor del turisme de la tercera edat, 
el turisme de la Seguretat Social, el turisme subven
cionat per l'INSERSO, molt bé, ens ha diguin aquí, 
ho duguin, ha aprovarem, quedara aprovat, no passa 
res més, continuara fent la feina que fa, aixo que ens 
diguin ara, que no ens donen suport, com ha dit el 
Conseller abans, perque moltes de les resolucions són 
dins el discurs de l President, Sr. Conseller, aixo no va 
enlloc, aixo no és ver, perque el Grup d'Alianc;a Popu
lar-PL, només presenta una resolució, i presenta una 
resolució que també estava dins e l discurs del Presi
dent. Una, deu ser qu e no ha seguit les seves instruc
cions, pero només en presenta una, les al tres no les 
presenta, deu ser que les aItres no les volen complir, 
deu se¡- que les altres són, com hcm dit abans, pur 
cliscurs, nosaltres demanam que _si són al discurs del 
President i aquest discurs es vol complir, que els doniñ 
suport, no passa res, quedaran aprovades, el President 
quedara molt bé, voste quedara molt bé quan dugui 
aquí el seu compliment, i nosaltres el felicitarem. 

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

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

Només una matisació, no crec que sigui ver que 
la proposició que ha presentat el Grup Popular estigui 
dins el discurs del President, perque, per coherencia, 
com que és una de les proposicions que fan vos tes, 
tamhé haguéssim demanat que no es votas, Dins el 
discurs del President no es va parlar en cap moment 
de la refOl-ma d'aquest Decret, que quedi ciar. 

1 amb l'altre tema del qual voste parlava, és alla 
on demostren que no tenen coneixement de tot el que 
feirn, des de fa quatre anys, destinam 14, 18, 20, i en
guany, 22 milions de pessetes als programa «Un invier
no en Mallorca" del programa d'INSERSO, si voste? 
sabessin a ixo no durien aquesta proposició, el que pas: 
sa és que no hu saben, segur que no ho saben, perque, 
si no, dirien, que s'incrementi la quantitat que es des
tina a aquest programa, i com que desconeixen el que 
feim, cluen aquestes propostes de resolució, si a aques
ta 13 dcscon eixen, que és una que és facil ele coneixer, 
que faran amb totes les altres, a posta, aquesta can
<;oneta constant, no han fet res, vostes són uns inútils, 
no han fet res, escolti, ja no ens serveis, perque els 
hem passat davant, els torn a repetir, el seu progres
sisme ha qucdat des fas a t, no ho oblidin, i, a més, 
aquest és el seu problema que tenen a nivel! interna
cional. i si es tigucssin informats, els diré una paraula 
més important, moltes de les coses que hem dit dins 
aquest c!iscurs , són resolucions d'un Congrés molt im-
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por~ant, que ha fet un Partit Poltic molt important, 
que és el PD alemany, i que comen<;ava el discurs amb 
un discurs que ha comen<;at el President de la Comu
ni tat Autonoma, la seva ignorancia, en aquest tema, és 
lamentable. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr. Nadal. 

EL SR. NADAL AGUIRRE: 
Sr. Conseller, gracies per dir-nos que són vos tes 

que copien les resolucions deIs partits sociaIistes 
d'Europa, pero arriben tard, arriben tard i el pitjor d.el 
tema és que no els creim, ja. Vostes ens diuen que el 
nostre discurs és desfasat, el seu discurs no va unit a 
fets, té un discurs correcte, té un discurs, potser bri
llant, pero no té realització, Sr. Conseller. Voste pot 
tenir, la seva ConseIleria continua funcionant, indub
tablement que continua funcionant, i es duen expe
dients, i la maquinaria administrativa funciona, només 
faltaria, és que si no, se n'hagués hagut d'anar fa 
temps, només faltaria aixo, pero voste, els gran s temes 
de turisme, vost'e no hi ha anat, voste ha fugit deIs 
grans temes, és com Paco Camino, que té por al toro, 
o Curro Romero, no som massa, Curro Romero, Curro 
Romero, Curro Romero, no som massa, no som passa, 
pero té por al toro, té por que l'agafin. Voste, els te
mes importants, els diu, els indica en un gran discurs, 
pero després, realment, Sr. Conseller, no fa res. Voste 
no fa res, perque no pot o perqLUe no el deixen, no ha 
sé, pero no ho fa. 1, Sr. Conseller, voste ens diu que 
en el punt 13, fa temps que hi clonen doblers, i ens pa
reix molt bé, si voste s'hagués llegit el nostre punt, 
després, també diu que el que volen és que només 
s'institucionalitzi aquest suport, cara al turisme d~ 
I'INSERSO, sinó que s'ampli'i i es vagi a cercar aquest 
mateix turisme als paIsos europeus, m'agradaria que 
si ha han fet, també, que ens ha digués, estaríem molt 
contents, pero és que no n'estam assabentats, ni per 
la premsa, que normalment esta més informada del 
que fa la Conselleria que no nosaltres, pero 'ni per la 
premsa. 

Sr. Conseller, jo entenc que voste no ha pot reco
neixer, pero tates les proposicions que nosaltres Ji hem 
feto són proposicions positives, són proposicions per dur 
endavant el tema del turisme, no són proposicions ne
gatives, no són proposicions de gent que no creu en 
el turisme, sinó que són proposicions de gent que creu 
en e! turisme, de gent que vol que hi hagi un desenvo
lupament del turisme, pero un desenvolupament orga
nitzat i que sapiguem on anam i que realment, Sr. Con
seller, no passi el que esta passant aquí, que demanam 
un pla i no se'ns du un pI a, es fa una llei de camps de 
golf i no se sap quants de camps es valen fer, no se 
sap on es valen fer, no se sap com es valen fer, es fa 
un decret i s'aplica malament i tard, Sr. ConselIer, hi 
ha moltes coses que han fallat, hi ha moltes coses que, 
indubtablement, des del nostre punt d'oposició, indub
tablement, els Grups que li donen suport estan conten
tíssims, des del nostre punt d'oposició no hi poden es
tar contents, i supos que aixo, no sé si voste en
tén que des del punt de vista socialista no podem 
estar contents o considera que aixo és un dogmatisme 
anclat a l'antigua i que no hem evolucionat. 

Sr. ConselIer, nosaltres, consíderam que no som dog
m~lÍics i consideram que no estam anclats a l'antiga, 

pero indubtablement mai no els agafarem, és com en 
el tema d'edat, una persona jove mai no n'agafara una 
ele \/eIla, nosaltres no els agafarem, a vostes. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la parauIa el Sr. Conseller. 

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

Estic segur que en aquests moments és molt difí
cil que ens puguin agafar. Miri, a mesura que anam 
parlant, més dcsin[ormació dcmostra que tenen, la Con
selleria de Turisme amb lNSERSO ha fet reunions a 
nivel! internacional amb els INSERSOs comuns euro
peus per veure si el programa d'INSERSO que es fa 
aquí es pot fer a Europa, i INSERSO a Espanya, per 
dir-ho de qualque forma, ha arribat a la conclusió que 
no, perque hi ha hagut una oposició frontal per part 
deIs intermediaris i per no crear una guerra entre ells, 
en aquests moments, s'ha ajornat el problema. Miri, 
aquest és un tema que voste desconeix, jo no tenc 
l'oportunitat de poder-lo informar constantment, si vos
te m'ho demana en Comissió, jo li contaré aquestes co
ses, a mesura que anam parlant, com més parlem, més 
incongruencies em dira i de cada vegada més dades li 
podré subministrar. 

Del tema deIs camps de golf, jo no vull insistir en 
aixo, pel tema dccamps de golf, vaig anar dues vega des 
a Comissió, els vaig donar tot tipus d'informació, el 
nombre de camps de golf que necessitavem, el turisme 
potencial del golf, el que deia l'estudi ele la Secretaria 
d'Estat de Turisme del nombre de camps de golf que 
es necessitava, els ho varem dir tot, manco dir-los alla 
on s'havien el'ubicar els camps de golf, perque aixo no 
és el sud de Franr;:a, aixo són illes petites, i nosaltres 
consideram que dins Mallorca no hem de elir on han 
d'estar els -camps de golf, deim no han d'estar a pai
satges preservats, no han d'estar a paisatges protegits, 
ni alla on siguin paisatges que tenguin unes reserves 
ecologiques importants, i aIla On no perjudiquin les re
serves d'aigües. Punto Aquesta és la diferencia notable, 
pero no em diguin que no els hem dut un pla de camps 
de golf, perque a Comissió, si no hem dut bé un pla, 
els hem donat tot tipus d'explicacions, el que passa és 
que vos te, tal vegada no era a la Comissió o la persona 
que el substituIa, en aquests moments, no és aquí, pero 
tot aquest tipus de dades els varem donar l'any 86 dins 
la Comissió, jo li agrairia que reconegués 'aquestes co
ses., de totes formes, no ens posarem mai d'acord, al
manco amb el tema que no hem fet res. Jo crec que 
hem fet una cosa molt més important, i en aixo també 
hi han participat vostes, que ha estat mentalitzar l'opi
nió ciutadana de l'important que és el turisme, perque 
fa quatre anys, quan varem arribar aquí, no hi havia 
aquesta consciencia per part de la societat, i avui aques
ta consciéncia hi és, i jo cree que és un tema bastant, 
bastant important, avaluar bé, difícilment, pero que té 
una importancia social per damunt de moltes coses, i 
com aquestes, n'hi podria llegir una bona tirada, com 
vaig llegir al Sr. Triay, que sempre també em conta 
la mateixa historia. Deixjn el fatalisme, siguin optimis
tes, mirin el món amb optimisme i veuran com encara 
podem reconvertir fins i tot S'Arenal, que en aquests 
moments, sembla que és un lloc irrecuperable, ido amb 
idees, amb iHusió, fins S'Arenal es pot reconvertir, res 
no és irrecuperable, creguin en la societat moderna, no 
pensin en aquestes coses que els tenen anclats i que en 



DIARI DE' SESSIONS / Núm. 13 / 24, 25 i 26 de novembre del 1987 443 

aquest moment els fa tenir una crisi a nivell nacional, 
que no arriben a trobar la sortida desitjable. 

EL SR. PRESIDENT: 
Bé, acabat aquest debat, passam a la darrera pro

posta de resolució, presentada pel Grup Parlamentari 
AP-PL. Té la paraula el Diputat Sr. Palau per fer la de
fensa d'aquesta proposta de resolució. 

EL SR. PALAU I TORRES: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Nosal

tres, efectivament, només hem presentat una resolució, 
perque creim que tot el que va abordar el President 
del Govern, no havíem de voler tenir un protagonisme, 
i nosaltres fer-li un doblatge i presentar resolucions, 
perque així no n'haguéssim presentat una, sinó que tal 
vegada n'haguéssim presentades 25 o 30 o 40. 

Hem presentat aquesta que fa referencia a la subs
titució del Decret 3787, l'experiencia ens ha ensenyat 
que la tramitació d'un expedient per una autorització 
pr·áia, una instaHació turística, és molt ilarga i molt 
costosa, i creim que, ateses les expericncies, hem de 
rectificar i tota aquesta serie de certificats i papers 
que s'havieo. d'anar a e real" a direrents departament · 
(\'aqu · ·1 overo, seria bo que ho pogut!ssi m cenlralitzar 
i qu I'administrat es ves cada dia mé protegiL i que 
DO hagués d'anar d'tlna parl a I'altra i, lal vegacla., tar-
lal' 15, 20 o 30 (lies, com atgunes vegacles ha succe'it. 

Per tant, la nostra resolució va encaminada precisament 
a la substitució del Decret 3787, actualment en vigor, i 
que es faci exc!usivament des de la Conselleria de Turis
me, l'únic organisme on l'administrat haura d'acudir 
per tenir aquesta autorització previa. 

Esper de tots vos tes el suport a aquesta resolució, 
i que, almanco, si no nosaltres, alguD dia els nos tres 
administrats ens ho agraeixin. 

Moltes ele gracies. 

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

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

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Aquesta és una 
proposta que nosaltres ja hem l'econegut que millora
ria la gestió quant a la I.ramitació d'expedients i que, 
com que ens presenta una de pareguda el Partit ~ocia
lista, seria bo que s'unificassin, perque, a fi de comptes, 
diu exactament el mateix. Creim que si se substitueix 
aquest Decret, sera per bé deIs administrats i que la 
tramitació de determinats expedients es podra fer, sinó 
amb una celeritat més exagerada, sí amb molta més 
seguretat per part de }'administrat. 

MoItes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir? 
El Sr. Mayol té la paraula. 

EL SR. MA YOL 1 SERRA: 
Sí, Sr. President, molt breument, atesa l'hora, no

més per indicar que, efectivament en tant que aquesta 
proposició coincideix practicament amb la núm. 8 del 
Partit Socialista, csperam que s'unifiquin o, en cas con
trari, votaríem la des Grup Socialista, que ens pareix 
més generosa quant a possibilitat cap a l'administrat, 
que no la d'AP. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
El Diputat Sr. Pascual, té la paraula. 

EL SR. PASCUAL I AMOROS: 
Sí, Sr. President. Nosaltres per dir que votarem 

que SI, 1 si s'arriba a un acord, que s'unifiqui i, si no, 
votarem la d'AP. 

EL SR. PRESIDENT: 
El Sr. Tuells, té la paraula. 

EL SR. TUELLS I JUAN: 
Gracias, Sr. Presidente. Bueno, en el mismo senti

do, es decir, nosotros, la propuesta que se hace la po
demos apoyar, asimismo la que propone el Grupo So
cialis ta, deseamos, efectivamente que se unifiquen, no 
sabemos cuál está a la derecha y cuál está a la izquier
da, pero nos agradaría que ambas propuestas pudieran 
ser unifica das. 

Aprovecho ahora para decir sencillamente que en 
nuestra propuesta sobre la protección del turista, me 
agradaría que la Cámara nos diese la licencia de todos 
los grupos para suprimir el párrafo que va desde «las 
condiciones generales del contrato turístico». Y que la 
propuesta quedase entonces tal cual con la supresión 
de este párrafo. O bien, en todo caso, que se entienda 
que nuestra voluntad es facilitar la labor del Gobierno, 
y la presentación del proyecto de ley, que ese párrafo 
se tenga por no puesto. 

Y, por último, como se ha insistido una vez más 
que el Gobierno y el partido de la derecha, el Grupo 
Parlamentario de AP-PL, siguen acelerando y quieren 
pasarnos a todos por la izquierda, al CDS y al PSOE, 
simplemente manifestar que nos sentiríamos un tanto 
incómodos de encontrarnos en la extrema derecha del 
Parlamento, y como ya en una ocasión, cuanelo nuestro 
Presidente, Adolfo Suárez, dijo que, entonces oportuna 
y fundadamente, que adelantábamos al PSOE por la iz
quierda, eso produjo un cierto escándalo en unos y en 
algunos otros, y se aprovechó para situarnos enton
ces una labor de pinza a la izquierda del PSOE, en un 
intento de captar el voto centrista, digo sencillamente 
que ahora se deja constancia de que aquella opinión, 
aquella opinión, insisto, fue muy acertada. 

Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Diputat Sr. Josep Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLA NUEVA: 
Sí, és evic!cnt que aquesta proposició és la demos

tració més palesa, més clara, que el Grup Parlamenta
ri d'AP-PL, ho he dit bé, ara, el Grup Parlamentari el'AP
PL, escolta amb atenció el que diu el nostre Portaveu, 
perque recordaran, senyors d'AP-PL que el Sr. Triay va 
anunciar aques ta proposta en el discurs d'ahir. Per 
tant, gracies p er haver escoltat. 1 també demostra, i 
aixo ja ho sabíem, que no es tracta d'un camí cap a 
l'esquerra, que du el Grup d'AP-PL, sinó que es tracta 
d'una absoluta indigencia, han fet una proposta ele re
solució, una, sobre un tema que va parlar el Sr. Triay. 
O el Grup AP-PL troba que no val la pena, i no ho 
cree, dur propostes de resolució que obliguin el Gove m 
Central o el Govern de la Comunitat Economica Euro
pea, demanant-los qualque cosa, que també n'han ven
gut per aquí o que obliguin o instin el seu Govern a 
ter qualque cosa, resulta que no, fan una resolució d e 
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compromís, suposam que de compromís, després d'ha
ver escoltat molt atentament el nostre Portaveu. 

És que resulta també que el Partit Socialista no se 
sent en absolut passat per l'esquerra, Sr. Tuells, Déu 
ens n'alliber que qualque vegada, el Grup d'AP-PL ens 
passas per l'esquerra, senzillament per una cosa, per
que no seria que venen cap a l'esquerra, seria que han 
fe t la volta, al reyes, i que es trobarien donant-se la 
ma amb una gent que no creim que AP-PL s'hi hagi 
de trobar. Per tant, no ens situem en posicions geogra
fiqu es, que cadascú esta aquí on es ta i esta així com 
pot, amb discursos d'un altre tipus . 

És obvi, senyors·. d'AP-PL, tornant a la resolució, 
que hem de donar suport a la nostra res alució per dues 
raons, perque és practicament igual i, segona, perque 
esta molt més ben feta, i no és que l'hagin feta mala
ment, sinó que esta més ben feta . 1 jo li diré per que. 
Miri, a part que s'hagi fet en catala, que aixc>, no és 
poc important, pero bé, deixem-ho estar. Diu que «el 
Gobierno elabore, en sustitución del Decreto 3787, so
bre autorizaciones previas turísticas, actualmente en vi
gor, por otro decreto», «elabore por otro decreto»?, no 
ha entenem. «Sustituya por otro decreto», o «elabore 
un nuevo decreto», pero la resolució, diu «elabore por 
otro decreto». Per tant, gramaticalment no hi ha cap 
dubte que és millar, i tecnicament també. A posta, no 
copiam nosaltres, se'n temen?, «único organismo al que 
el administrado debe acudir», nosaltres som un poquet 
més seriosos, i els deim que se substitueixi per una 
normativa adequada a la situació urbanística, turística 
i legislativa de les Illes Balears, perque, tal vegac1a, la 
Conselleria de Turisme no és l'organisme adequat, tal 
vegada sí, tal vega da és més adequat, perque és un con
junt de condicions que han de complir, un altre orga
nisme, una altra Cons.ellería, que, perque sí, com n'ha 
creada una, vulgui crear el Govern, nOSflltres no ha sa
bem, les Conselleries van creíxent, ara n'hi ha 11, l'any 
que ve no sabem quantes n'hi haura, i tal vega da no
més se'n crea una per rebre aquests expedients, a pos
ta creim que tE:cnicament és molt millar, és una bona 
idea, segur, molt millar, molt millar, la nostra resolu
ció, perque tecnicament és millar i gramaticalment no 
hi ha cap dubte que esta ben feta, i la seva no hi esta . 

Res més. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Diputat Sr. Palau . 

EL SR. PALAU 1 TORRES: 
Gracies, Sr. President. Nosaltres pensam, con ti

nuam creient que la Conselleria de Turisme és l'apro
piada, en aquest cas, per fer de finestreta única. Ac
ceptam, sense cap dubte, aquest lapsus de redacció, ja 
sabem que aixo sol passar, l'altre dia també n'hi va ha
ver un que ens canviava totalment el sentit, i nosaltres 
fíns i tot varem ser els que el varem corregir, i fins i 
tot, també li vull dir que si diu que li hem copiat, bé, 
nosaltres acceptam quan hi ha algú que encerta, tal ve
gada d'altres no ha valen acceptar, per tant, jo propos, 
si és que ha acceptem, unificar les dues resolucions, i 
nosaltres votarem favorablement. 

EL SR. PRESIDENT: 
Bé, pareix que ha acabat el debato Procedeix haver 

de sotmetre a votació les propostes de resolució pre
sentades. Dona~ que pareix que hi ha un intent d'apro
ximació o de refondre en una sola les propostes de re-

solució, aquesta Presidencia donara un temps ele cinc 
minuts, sabent que usaran el que vulguin, per suspen
dre la sessió. 

EL SR. PRESIDENT: 
Abans ele passar a la votació, s'han rebut en aques

ta Mesa unes propostes de resolució esmcnades, que 
pareix que hi ha acord, vénen firmaeles, unes, pels cinc 
Portaveus deIs Grups Parlamentaris, no obstant aixo, 
aquesta Presidencia vol ter notar, i em diguin si és així 
o no, que, per exemple, hi ha una esmena d'adelició, a 
la pro posta de resolució núm. 1, del Grup Parlamenta
ri PSM-En1esa de l'Esquerra de Menorca que, pel seu 
contengut, s'entén que és de substitució, perque diu el 
mateix que diu l'altre, afegint un «més», ha dic perque 
es tiguem d'acord. Diu esmena d'aeldici~, quan ha de ser 
substitució, al meu entendre. S'accepta que sigui de 
su bstitució? Sí. 

EL SR. LúPEZ 1 CASASNOVAS: 
Sr. President, és una esmena que afegeix un adver

bi de quantitat. És una addició, al nostre entendre. 

EL SR. PRESIDENT: 
Doncs a l'entendre d'aquesta Presidencia, si és una 

esmena d'addició i no de substitució, l'hem d'afegir des
prés de l'altra. O sigui, voste tendra la seva interpreta
ció, pero reglamentariament, )..Ina esmena d'addició no 
és, és de substitució amb aquesta paraula «més», per
qu,:: l'altra no esta retirada. 

EL SR. LúPEZ 1 CASASNOVAS: 
Si la Mesa ha interpreta d'aquesta manera, nos al

tres no hi tenim cap inconvenient, perque el que vo
lem és que s'aprovi. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, no, jo també vull que s'aprovi, pero vull dir, no 

comencem a puntualitzar, perque el Reglament és el 
Reglament, i addició vol dir afegir al que hi ha escrit 
aquí. 

Una esmena de supressió d'un paragraf, del Gmp 
Parlamentari CDS, que ve firmada pel seu Portaveu i 
que diu: «El Grup Parlamentari CDS en relació amb la 
proposta de resolució sobre els drets del turista, pre
senta la supressió del paragraf, «Les condicions gene
rals del contracte turístic . . . », queelant la resta de la pro
posta en els mateixos termes. Aquesta Presidencia de
mana, als Srs. Portaveus, si hi ha inconvenient per part 
seva o si es pot acceptar aquesta proposta d'esmena. 

Una altra esmena acceptada i firmaela per tots els 
Portaveus també, ve com a addició a la Resolució núm. 
5, elel Grup PSM, que supos que li passa el mateix que 
a l'altra. Per no discutir, acceptarem que és d'addició 
i de substitució al mateix temps, i tots estarem d'acord. 

Aquesta Presidencia reconeix que amb la premura 
de temps, s'han deixat de posar coses aIs papers, per
que en tenc una aquí que no diu a quina substitueix, 
pero jo la cercaré, perque parla de platges, pero no diu 
que substitueixi a o., (Pausa). 

Se suposa que és la que substitueix la presentada 
amb el núm. 1307, que diu que el Govern adoptara les 
mesures escaients perque facín possible l'accés per ter
ra a totes les platges de les Illes Balears, de mode que 
si s'accepta, també anira en aquest sentit. 

Les normes de votació, si em permeten les Sres. i 
els Srs. Diputats seran les següents: primer, tocarem 



DIARI DE SESSIONS / Núm. 13 / 24, 25 i 26 de novembre del 1987 445 

la musiqueta, per dir que comen¡;a (música), i a par
tir d'aquest moment es demana als Srs. Diputats que 
no entrin ni surtin de la sala, ni entre ni durant les 
votacions. Comen¡;arem a votar les propostes, tal com 
es disposa al Reglament, per ordre de presentació. És 
fara lectura de les propostes tal com estan redactades 
inicialment, jo deman als Srs. Portaveus deIs Grups que 
diguin quin es hem de retirar, que seran substituldes al 
final per les que s'han presentades en substitució o en 
addició. 

Sres. i Srs. Diputats, comen¡;a la votació. 
Sr. Secretari, vol fer lectura de la proposta de re

solució assenyalada amb el núm. 1 del Grup Parlamen
tari PSM-Entesa de l'Esquerra de Menorca? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Sí, Sr. President, procuraré 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, per favor. 

EL SR. LOPEZ I CASASNOVAS: 
Aques ta proposta de resolució, com que ha estat 

transaccionada, quedara per al final. 

EL SR. PRESID ENT: 
Moltes gracies, Sr. Portaveu, així anam guanyant 

temps. 
La proposta segona, en vol fer lectura el Sr. Se

cretari? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Del Grup PSM-Entesa de l'Esquerra de Menorca. 
El Govern de les IHes Balears no promoura ni per

metra instaHacions de tipus recreatiu per al turisme no 
con templades en el Pla Director d'oferta turística. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor d'aquesta 

proposta, es vol en aixecar drets? 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra d'aques-

ta proposta, es volen aixecar drets? 
Abstencions? 
Resultat de la votació, per favor? 
Vots a favor, 4; vots en contra, 53; abstencions, 

cap. Queda rebutjada la proposta que hem posat a va· 
tació. 

Passam a la proposta núm. 3. Sr. Secretari Primer, 
en vol fer lectura? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
El Parlament, d'acord amb els articIes 50 i 51 del 

seu Reglament, formara en el termin'¡ de 8 dies una Co· 
missió No Permanent amb la finalitat d'examinar, ve
rificar i controlar el procediment actuat en les autorit
z8.cions pn~vies atorgades per la Conselleria de Turis
me per allotjaments hotelers i extrahotelers des de 1'1 
de Gener fins al 31 de Desembre de 1987. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen 
posar drets? 

Mol tes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es vol en 

posar drets? 
Abstencions? 

Resultat de la votació: vots a favor,28, vots en con
tra, 29; abstencions, cap. Queda, ido, rebutjada la pro
posta assenyalada amb el núm. 3. 

Passam a la lectura, per procedir a la votació pos
terior de la proposta núm. 4. Sr. Secretario 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
El Govern presentara en el termini de tres mesos 

un Projecte de Llei de Creació de l'Impost Turístic. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen ai

xecar drets? 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen 

aixecar drets? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
Resultat de la votació: a favor, 4 vots; en contra, 

53; abstencions, cap. Queda, ido, també, rebutjada la 
proposta que acabam de votar. 

La proposta assenyalada amb el núm. S, diu, Sr. 
Secretari? 

Sí, Sr. Portaveu. 

EL SR. LOPEZ I CASASNOVAS: 
Aquesta proposta núm. S, com que hi ha hagut una 

csmena d'addició, transaccionada, quedara també reti
rada en funció del text substitutori. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Portaveu. 
Passam, ido, a la sisena. Vol fer el favor de fer-ne 

lectura, Sr. Secretari? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Qualsevol revisió deIs Centres d'Interés Turístic 

Nacional es fara amb el criteri de preservar estricta
ment els valors ecologics de l'Area on estan implantats. 

EL SR. 'PRESIDENT: 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen ai
xecar drets? 

Moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen 

aixecar drets? 
A bstencions? 
Resultat de la votació: a favor, 28; en contra, 29; 

abstencions, no n'hi ha. 
Queda, ido, rebutjada aquesta proposta de resolu

ció. 
La setena, proposta de resolució del mateix Grup 

Parlamentari, diu el següent. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
El" Govern de la Comunitat Autónoma subvenciona

ra de forma adient i amb quantia Suficient els fes tivals 
de música d'estiu de totes les IlIes Balears dins el pro
grama anual de prom oció turística. 

EL SR. PRESIDENT: 
Les Sres. ¡Srs. Diputats que votcn a favor, es vo

len aixecar drets? 
Moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen 

aixecar drets? 
Abstencions? 
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Resultat de la votacíó: vots a favor, 28; vots en 
contra, 29; abstencíons, no n'hi ha. Rebutjada també la 
proposta assenyalada amb el núm. 7. 

Passam a la segiient, que esta assenyalada amb el 
núm. 8. El Sr. Secretari procedira a fer-ne lectura, per 
favor. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
El Govern de les Illes Balears promoura Marques 

de Qualitat i Denominacions d'Origen de productes de 
les Illes Balears i en fara divulgació en el mercat tu
rístic. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen ai-

xecar drets? 
Gracies. 
Vots en contra? 
A bstencions? 
Queda aprovada per unanimitat. 
Proposta de resolució assenyalada amb el núm. 9. 

Sr. Secretari, en vol fer lectura? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
El Govern de les Illes Balears controlara els canals 

de comercialització que efectuen una competencia des
leial en els productes que ofereixen als turistes í que, 
ates el sistema en que es produeixen dónen, una mala 
imatge de les Illes Balears. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Díputats que voten a favor, es volen ai-

xecar drets? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Qued.a aprovada per unanimüat de la Cambra. 
Desena proposta o proposta assenyalada amb el 

núm. 10, que el Sr. Secretari fara el favor de llegir. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
El Govern de les Ill es Balears presentara al Parla

ment per a la seva aprovació un Pla de Finam;:ament 
adequat als municipis que, bé fruit del seu planejament 
urbanístic, bé per mandat del Parlament o per actua
cions del Govem hagin conservat ecologicament millor 
la natura al seu terme municipal. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen ai

xecar drets? 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen 

aixecar drets? 
Abstencions? 
Resultat de la votació: vots a favor, 28; vots en con

tra, 29; queda, ido, rebutjada la proposta de resolució 
que acaba de ser votada. 

L'assenyalada amb el núm. 11, és de l'ordre segiient, 
Sr. Secretari, en vol fer lectura? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
El Govern de les Illes Balears presentara al Parla

ment en el termini de tres mesos, un informe sobre les 
condicions d'habitatge i de treball deIs treballadors 
d'hostaleria i restauració, amb especial referencia al 
treball submergit en el sector, i en funció d'aquest in
forme un pla de lluita contra les deficiencies que s'hi 
constatin. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen 

aixecar drets? 
Moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra? 
Abstencions? No n'hi ha. 
Resultat de la votació: vots a favor, 28, vots en 

contra, 29; abstencions, no n'hi ha. Queda, ido, rebut
jada aquesta proposta de resolució. 

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
La núm. 12, Sr. President, ha estat també objecte 

ele transacció i es veura conjuntament amb la núm. 5 
del Grup Socialista. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Passam a votació les propostes de resolució presen

tades pel Grup Parlamentari Socialista. Comenc.,:ant per 
la primera, Sr. Secretari Segon, en vol fer lectura? 

Sí, per favor. 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 
Sí, la primera es retira i hi ha una substitució pac

tada. 

EL SR. PRESIDENT: 
Passam, ido, a .la segona proposta de resolució del 

Grup Parlamentari Socialista. Sr. Secretari Segon, en vol 
fer lectura? 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

EL SR. PRESIDENT: 
Un momentet, Sr. Secretario 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 
Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, Sr. Portaveu. 

EL SR. TRIAY I LLOPIS: 
És que a darrera hora no s'ha arribat a un text 

transaccional i, per tant, es mantenen, tant la nostra 
com la del CDS. Per tant, la primera s'ha de sotmetre 
a votació. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Secretari, vol fer lectura, ido, de la primera pro

posta de resolució? 

EL SR. SECRETARI SEGON: 
El Govern de la Comunitat Autonoma en el tenni

ni maxim de dos (2) mesos, presentara un Projecte de 
Llei d'inspecció i de sanció d'infraccions en materia 
turística, que a més estableixi mesures positives de pro
tecció del consumidor turístico 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen 

aixecar drets? 
Moltes grades. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen 

aixecar drets? 
Grades. 
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Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
Moltes gracies. 
Resultat dt. la votadó: vots a favor, 24; vots en 

contra, 29; abstencions, 4. Queda, ido, rebutjada aques
ta proposta de resolució que acabam de votar. 

Passam a sotmetre a vota ció la proposta de reso
lució núm. 2. Sr. Secretari, vol fer el favor de fer-ne 
lectura? 

EL SR. SECRETARI SEGON: 
El Govern de la Comunitat Autonoma, durant la 

temporada baixa 1987-88 i següents, promoura junta
ment amb l'Administració Central, les Central s Sindi
cals i les Agrupacions Empresarials cursos de formació 
i recicla tge professional per als treballadors del sector 
turístico 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres i Srs . Diputats que voten a favor, es volen 

aixecar drets? 
Moltes gracies. 
Sres. i St"s. Diputats que voten en contra, es volen 

aixecar drets? 
Abstencions? 
Resultat cle la votació: vots a favor, 28; vots en 

contra, 29, abstencions , cap. Queda, iclo, rebutjada 
aquesta proposta de resolució que acabam de votar, 
la núm. 2 del Grup Parlamentari Socialista. 

La tercera proposta de resolució, diu, Sr. Secretari 
en vol fer lectura? 

EL SR. SECRETARI SEGON: 
El Parlament constata el fracas del Decret 103/87 

sobre mesures transitories d'ordenació d'allotjaments 
turístics, que degut al seu procés d'elaboració i apro
vació, ha provocat una negativa accelaració del creixe
ment turístic que hipoteca a mig termini la necessaria 
adequació de l'ofe'rta a les previsions de la demanda. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen 

aixecar drets? 
Moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten contra, es volen 

aixecar drets? 
Abstencions? 
Resultat de la votació: vots a favor, 28; vots en 

contra, 29; abstencions, cap. Queda també rebutjada 
aquesta proposta de resolució. 

Passam a sotmetre a votació la 4.a proposta de 
resolució del Grup Parlamentari Socialista. Sr. Serra, 
en vol fer lectura? 

EL SR. SECRETARI SEGON: 
El Govern de la Comunitat, en el termini maxtm 

de cinc (5) mesos, establira una nova classificació 
d'establiments hotelers i extrahotelers adequada a la 
nostra rcalitat, que tenguin en compte no tan soIs 
condicions arquitectoniques sinó també de quantitat 
i qualitat deIs serveis. 

EL SR. PRESlDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen 
aixecar drets? 

Gracies. 
Sres i Srs. Diputats que voten en contra, es volen 

aixecar drets? 

Abstencions? 
Resultat de la votació: vots a favor, 28, vots en 

contra 29; abstencions, cap. Queda també rebutjada 
aquesta proposta de resolució pels resultats que s'han 
dit. 

Sí. 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 
La cinquena se substitueix per una que esta 

pactada. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Portaveu. Passam, ido, a sotmetre a 

votació l'assenyalada amb el núm. 6. Sr. Serra, en vol 
fer lectura? 

EL SR. SECRETARI SEGON: 
El Govem de la Comunitat, en el termini maxim 

de vuit (8) mesos, enviara. al Parlament per al seu 
debat i d'acord amb l'article 172 del Reglament, un 
informe sobre les consequencies per al sector turístic 
de la plena integració d'Espanya a la CEE de 1992 i 
d'entrada en vigor de l'Acta Unica, tant des del punt 
de vista jurídic i academic, com socio-laboral, així com 
les mesures d'actuació pertinents. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen 

aixecar drets? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Queda aprovada aquesta proposta de resolució peÍ" 

unanimitat. 
Passam a la següent, assenyalada amb el núm. 7. 

Sr. Serra, en vol fer lectura? 

EL SR. SECRETARI SEGON: 
El Govern de la Comunitat en el termini maxtm 

de tres (3) mesos dictara les normes reglamentaries 
precises per al desplagament de la Llei 2/1984 de 12 
d'Abril sobre allotjaments extrahotelers. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor es valen 

aixecar drets? 
Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen 

aixecar drets? 
Abstencions? 
Resultat de la votació: vots a favor, 28; vots en 

contra, 29; abstencions, cap. Queda, ido, rebutjada, 
també, aquesta proposta de resolució. 

Passam, ido, a la núm. 8. Sr. Serra, en vol fer 
lectura? 

EL SR. SECRETARI SEGON: 
El Govern de la Comunitat, en el termini maXlm 

de tres(3) mesos, derogara. el Decret 3787/1970 sobre 
«reouisits mínims d'infraestructura en allotjaments tu
rístics» ieI substituira per una normativa adaptada a 
a la situació urbanística, turística i legislativa de les 
Illes Balears. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen 

aixecar drets? 
Gracies. 
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Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es vol en 
aixccar drets? 

Abstencions? 
No n'hi ha. 
Resultat de la votació: vots a favor, 28, vots en 

contra, 29, abstencions, cap. Queda rebutjada la pro
posta de resolució qua acabam de votar. 

Passam a la novena proposta de resolució. 
Sr. Serra, en vol fer lectura? 

EL SR. SECRETARI SEGON: 
El Govern de la Comunitat, en el termini maXlm 

de tres (3) mesos, derogara i adequara, en el seu cas, 
el Decret 2482/1974 de «mesures d'ordenació de roferta 
turística» i el Decret 1077/77 sobre «territoris de pre
ferent ús turístic». 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen 

aixecar drets? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Queda aprovada aquesta proposta de resoludó per 

unanimitat de la Cambra. 
Pasam a la següent, assenyalada amb el núm 10. 

ELSR. SECRETARI SEGON: 
El Govem de la Comunitat, abans de dia 15 d'abril 

del 1988, informara al Parlament sobre el compliment 
de la normativa de seguretat i protecció contra incen
dis en establiments d'allotjament turístico 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen 

aixecar drets? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Queda aprovada també per unanimitat. 
La següent és l'assenyalada amb el núm. 11. 

EL SR. SECRETARI SEGON: 
El Govem de la Comunitat, en el termini maXlm 

de tres (3) mesos, presentara al Parlament, per al seu 
debat d'acord amb l'article 172 del Reglament, un 
estudi de camps de golf que inclogui una evaluació de 
la demanda per illes i per zones turístiques, i una 
proposta de localització, tant en funció de criteris 
d'ordenació urbanística i territorial, com d'aprofita
ment d'aigues residuals depurades. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor es volen 

aixecar drets? 
Gracies. 
Sres. i Srs. Dlputats que votin en contra, es volen 

aixecar drets? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenguin? 
Moltes gracies. 
Resultat de la votació: vots a favor, 24, vots en 

contra, 29, abstencions, 4. Queda, ido, rebutjada la 
proposta de resoludó que acabam de votar. 

La següent és l'assenyalada amb el núm. 12. 

EL SR. SECRETARI SEGON: 
El Parlament sol'licita del .Govern de la Nació l'agi

lització deIs tramits que permetin el pIe funcionament 
i oficialització de l'Escola de Turisme. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen 

aixecar drets? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Queda aprovada per unanimitat. 
Passam a votar la proposta de resolució assenya

lada amb el núm. 13. 

EL SR. SECRETARI SEGON: 
El Govern de la Comunitat, posara en funciona

ment un programa d'activitats i d'atencions comple
mencaries per al turisme social de la Tercera ',Edat 
subvencionat per l'Inserso, per tal d'assegurar-ne el 
més alt grau de satisfacció. Així mateix el Govern 
dura a terme iniciatives i gestions encaminades a 
aconseguir programes similars d'altres palsos europeus. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen 

aixecar drets? 
Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen 

aixecar drets? 
Gracies. 
Abstencions? 
Resultats de la votaeió: vots a favor, 28, vots en 

contra, 29, abstencions, cap. Queda rebutjada, ido, 
aquesta proposta que hem sotmes a votació. 

Passam a sotmetre a votació, les propostes de 
resolució presentades pel Grup Parlamentari Unió 
Mallorquina. 

Sí, Sr. Pascual. 

EL SR. PASCUAL I AMOROS: 
Sr. President. La proposta núm. es retira perque 

ha estat consensuada amb de PSM. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Portaveu. 
Sotmetem a votació la proposta de resolució núm. 

2. Sr. Secretari, en vol fer lectura? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
El Govern Balear prendra, en el marc de l'Estatut 

d'Autonomia, les mesures necessaries per tal de coor
dinar les policies locals; a tal efecte, i d'acord amb 
Ajuntaments i Consells Insulars, promoura totes les 
actuacions possibles per a la millora de la seguretat 
ciutadana durant la propera temporada turística del 
1988. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Sres. Diputats ue voten a favor, es volen 

aixecar drets? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Queda aprovada per unanimitat de la Cambra. 
Proposta de Resolució núm. 3, del Grup Parlamen-

tari Unió Mallorquina, Sr. Secretari, en vol fer lectura? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
El Govern Balear, amb la finalitat de milI orar la 

coordinació entre les Policies Locals i les For<;es i 
Cosos de Seguretat de l'Estat, establira les negoci~
cions oportunes amb el Govern Central, i, en particular 
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perque s'estableixin els adients canals d'informació per 
tal d'augmentar l'eficacia d'aquelles en la lluita contra 
la delinqüencia. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen 

aixecar drets? 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contre, es volen 

aixecar drets? 
Moltes gracies. 
Abstencions? 
Resultat de la votació: vots a favor, 37, vots en 

contra, 20; abstencions, cap. Queda, ido, aprovada tam
bé aquesta proposta de resolució. 

A la proposta de resolució asserryala amb el núm. 
de Registre 1303/87, del Grup Parlamentari CDS, hi 
ha presentada una esmena de supressió que ha estat 
acceptada per tots els Grups de la Cambra. Deman, 
ido, que es faci lectura tenint en compte la supressió. 

Sí, Sr. Portaveu. 

EL SR. RICCI 1 FEBRER: 
Es vota, com havíem dit abans, amb la deguda 

correcció. Hi ha una part que s'ha eliminat. 

EL SR. PRESIDENT: 
No hi ha inconvenient que es voti al final, sense 

que aixo signifiqui ... 

EL SR. RICCI 1 FEBRER: 
Pot passar al final. 

EL SR. PRESIDENT: 
Passam a votar, ido, la proposta de resolució 

núm. 1304/87, del Grup Parlamentari CDS, que diu. 
Sr. Secretari, en vol fer lectura? 

EL SR. SECRETARI SEGON: 
El Govern elaborara un estudi quantitatiu i Terri

torialitzat deIs costos i impactes socials i mediambien
tals, així com les deseconomies externes sobre la resta 
deIs sectors economics que comporta el sector Turístic. 
El termini per a la seva elaboració sera d'un any. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen 

aixecar drcts? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Queda aprovada per unanimÍtat de la Cambra. 
Passam a sotmetre a votació la proposta de reso-

lució del Grup CDS, assenyalada amb el núm. 1306/87. 
Sr. Secretari, en vol fer lectura? 

EL SR. SECRETARI SEGON: 
El Govern adoptara les mesures necessaries per a 

la recuperació de tota la xarxa de monuments prehis
torics de les Illes Balears, amb l'obligació, per part 
del propi Govern, del manteniment de les instaHacions 
perque puguin esser visitades i d'impedir el deteriora
ment deIs esmcntats monuments. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen 
aixecar drets, per favor? 

MoItes gracies. 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen 
aixecar drts? 

MoItes gracies. 
Abstencions? 
Iesultat de la votació: vots a favor, 28; vots en 

contra, 29, abstencions, cap. Queda, ido, rebutjada 
aquesta proposta que acabam de sotmetre a votació. 

La proposta de resolució núm. de Registre 1307/87, 
del Grup Parlamentari CDS. 

EL SR. RICCI 1 FEBRER: 
Aquesta resolució ha estat modificada, la podem 

passar al final, si vol. 

EL SR. PRESIDENT: 
Passam, ido, a sotmetre a votació la proposta de 

resolució, presentada pel Grup Parlamentari AP-PL, 
que diu, Sr. Secretari Primer? 

EL SR. GONZALEZ 1 ORTEA: 
Decir, efectivamente, aquí, como antes ya se señaló, 

hay un error gramatical, puesto que sobre la proposi
ción «por», simplemente apuntar que naturalmente 
esta proposición está de más, no sé si es un error 
gramatical o mecanográfico, pero supongo que se pue
de retirar la proposición «pon, y que los demás Gru
pos estarán de acuerdo con esta retirada, ya que no 
altera el sentido lógico de nuestra propuesta. 

EL SR. PRESIDENT: 

Hi ha cap objecció per part deIs Srs-. Parlamen
taris? 

Té la paraula, ido, el Sr. Secretari Primer, que 
esper del seu bon sentít que sabra retirar la paraula 
«por». 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 

Ho procurarem, Sr. President: 
Que el Gobierno elabore en sustitución del Decreto 

3787/70 sobre autorizaciones previas turísticas actual
mente en vigor otro Decreto en el que la tramitación 
se haga exclusivamente desde la Conselleria de Turis
mo, único Organismo al que el administrado debe 
acudir, para obtener esas autorizaciones previas. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen 
aixecar d rets? 

Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

aixecar drets? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es .. volen aixe

car drets? 
Resultat de la votació: vots a favor, 33; vots en 

contra, 20; abstencions, 4. Queda, ido, aprovada aques
ta proposta de resolució. 

Passarem a sotmetre a votació les propostes de 
resolució que han estat esmenades o consensuades 
pels distints Grups Polítics d'aquesta Cambra. Co
mem;am per la primera, Sr. Secretari, en vol fer 
lectura tal com queda després de les propostes de 
fusió, addició o supressió? 

EL ~R. SECRETARI PRIMER: 
Esmena de substitució a la resolució núm. 1, del 

Grup Parlamentari PSM-Entesa de l'Esquerra de Me-
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norca. El Govern le les IHes Balears incrementara el 
nombre de funcionaris a la ConseHeria de Turisme, 
dedicals a funcions d'inspecció turística, per tal que 
aque ta es pugui desenvolupar amb més eficacia. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen 

aixecar el re ts? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Queda aprovada per unanimitat. 
Segona proposta de resolució, Sr. Secretari en vol 

fer lectura? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Esmena d'addició a la proposta de resolució núm. 

5, presentada pel Grup Parlamentari PSM-Entesa de 
l'Esquerra de Menorca. El Govern de les Illes Balears 
presentar un projecte de refonna de la legislació 
administrativa en materia cinegetica per evitar el de
senvolupament del turisme cinegetic que pugui incidir 
sobre la fauna balear. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen 

aixecar drets? 
Vots en centra? 
Abstencions? 
Queda aprovada, també, per unanimitat aquesta 

proposta de resolució. 
La següent, Sr. Secretari, en vol fer lectura? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
És del Grup Parlamentari CDS a la proposta de 

reso1ució núm. 1303/87. 
El Govern remetra al Parlament un projecte de 

Llei que reguli els drets del turista i les seves garan
ties, el regim de reclamacions i sancions, de la publi
citat, la legítimació a efectes de reclamacions, el 
procediment i el regim sancionador i d'aItres aspectes 
reladonats amb el regim jurídic del Turisme. 

El termini per a l'admissió d'aquest projecte sera 
de sis mesos. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen 

aixecar drets? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Queda aprovada per unanimitat. 
La següent, Sr. Secretario En vol fer lectura per 

poder-la sotmetra a votació? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Sí, també és del Grup Parlamentari CDS, a la pro

posta de res alució 1307/87. 
El Govern, a instancies deIs Ajuntaments i d'acord 

amb els seus planejaments urbanístics, adoptara les 
mesures escaicnts que facin possible l'ús públic deIs 
accessos terrestres existents a tates les platges de les 
Illes Balears, sempre que no es comprometí la conser
vació del patrimoní natural. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen 

aixecar drets? 

Vots en centra? 
Abstencions? 
Resultat de la votació: unanimitat de la Cambra. 

queda aprovada, ido, per unanimitat. 
Si, Sr. Portaveu. 

ELSR. LOPEZ I CASASNOVAS: 
r. Presi dent, només demanarí m que la Mesa es 

fixés en la votació, si es procede ix per aix car de la 
caelira, p rqut: 110Sallres hem ob ervat j ha estaL paHes 
que hj ha hagut Diputats que no s 'han aixecat quan 
ba estal el momenl ele dir que sí, ni que no, ni 

'. absl nció. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part d'aquesta Presidencia no hi ha cap incon

venient per repetir la votadó, si hi ha dubtes. 
EL SR. LOPEZ I CASASNOVAS: 

Sr. President, dubtes no n'hi pot haver, perque ha 
estat ampliament majoritaria, pero no hi ha hagut 
unanimitat. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, Sr. Portaveu. 

EL SR. GONZALEZ I ORTEA: 
Sr. Presidente, en caso de que h aya la menor duda, 

yo creo que lo que procede es una nueva votación, 
sugiero que se haga esto. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Secretari Primer, vol fer lectura, altra vegada, 

de la proposta de resolució que hem de votar? 

EL SR. SECRETARI-PRIMER: 
E l overo. a instancia de Is AjullLament i d'acord 

amb Is u p lancjamcnts urbanísl ics, adopLara les 
escaieots que facin possible I'ús públic del 

acces e lerre tre existen ts a totes les pla ge de les 
pla~ges de le lIles Ba lea r , sempre que no es compro
metí la cOl"lscrvaci6 del patrimoni na tw'al. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es valen 

aixecar drets? 
Sres. i Srs . Diputats que voten en contra? 
Abstencions? 
Queda aprovada per unanimitat. 
Sres. i Srs. Diputa ts, conc1eu, ja, amb aquesta 

votació dan'era el debat d'avui i el debat de política 
general sobre turisme. Gracies per la seva coHabora
ció, aixecam la sessió, desitjant-los ... 

No. 
Sr. Portaveu. 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 
Sr. President, no sé si s'ha perdut cap paper, pero 

hi ha d'haver una proposta firmada per tots els Porta
veus en relació al famós tema dels apartaments com
partits, a la multipropietat el «time-sharing». 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Portaveu. Sembla que sí, que s'ba 

perdut un papero 
Sr. Secretari, vol cercar el paper per sotmetre'l 

a votació? 
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EL SR. SECRETARI PRIMER: 
El Sr. Secretari no el troba, perque no el té. 

EL SR. PRESIDENT: 
El té el President. Sr . Secretari, en vol fer lectura? 
Sí, sÍ. 

EL SR. GONZALEZ I ORTEA: 
No, Sr. Presidente, que yo creo que ya está votada, 

efectivamente. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Portaveu d'AP-PL, sent dir-li que esta equivo

cat. No esta votada. 
Sr. Secretari, procedeixi a fer-ne lectura. Ho faci 

a poc a poc. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Sí, perqll'e, de vegades, no escriuen molt cIar els 

nos tres Diputats. 
Proposta de resoludó resultant de la fusió de les 

12 del PSM-Entesa de l'Esquerra de Menorca i 5 del 
Partit Socialista Obrer Espanyol, supos que vol dir 
Grup Parlamentari Socialista, que queden retirades. 

El Govern de la Comunitat Autonoma, en el termi
ni maxim de cinc mesos, regulara el caracter turístic 
deIs allotjaments extrahoteIers en regim de multipropie
tat o «time-sharing», a la 'legada que donara divulgació 
suficient de la legislació vigent a l'Estat Espanyol so
bre propietats obtingudes a través deIs «time-sharing", 
i vetllara per evitar el grau a possibles compradors 
d'aquestes ofertes. 

Sí, perdó, en lloc de «graw', és «frau». 

EL SR. HUGUET I ROTGER: 
Gracies, Sr. President. Jo només voldria demanar un 
acIariment. Si no tenc les notes preses m alament, em 
sembla que la resolució núm. 12 del PSM-Entesa de 
l'Esquerra de Menorca, sí que s'ha votat. 

EL SR. PRESIDENT: 
No, s'ha retirada . 
Sres. i Srs. Diputats, se sotmet a vota ció l'esmena 

consensuada, de mode que, deman als Srs. Diputats 
que atesa l'hora que és es posin tranquils, i anem a sot
metre a votació l'esmena tal com ha estat llegida. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen 
posar drets? 

Votts en contra? 
Abstencions? 
Queda aprovada per unanimitat. 
Aquesta Presidencia vol afegir i agrair la coHabo

ració del Sr. Portaveu Socialista que ha evitat que que
das sense votar una proposta de resaludó. Per tant, 
repetint .. . 

Sí, té la paraula el Conseller de Turisme. 

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

Sr. President, en nom del Govern, agrair la col'la
boració de tots els Partits polítics per les aportacions 
que han fet e aquest debat. 

MoItes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. S'aixeca la sessió. 
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