
DIARI DE SESSIONS· DEL 

PLE 

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 
D. L. P. M. 770 - 1987 11 Legislatura Any 1988 Número 35 

Presidencia 
del Molt II.lustre Sr. Jeroni Albertí i Picornell 

Sessió celebrada el dia 6 d'octubre del 1988, 
a les 10'30 hores i a les 17'30 

Lloc de celebració: Seu del Parlament 

SUMARI 

1.-) Proposició de L/ei de Declaració del Pare Nacional i Reserva Integral de Cabrera. 

lI.-) Deba! de la Cornunicació del Govern de la CA. sobre els Criteris del Pla d'Ordenació de rOferta Turlstica. 



1238 DIARI DE SESSIONS / Núm. 35 / 6 el'octubre elel 1988 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Diputats, bon dia. Comenc;am l'Ordre del Dia que 

hi ha preparat per avui, i aquesta Presidencia, reunida la Junta 
de Portaveus, vol sotmetre a aquest Plenari la inc\usió d'un 
punt a l'Ordre del Dia que, com he dit, d'acord amb la Jun
ta de Portaveus, sera una dec\aració institucional del Parla
ment sobre el fet que ha passal a Xile. Deman als Srs. Par
lamentaris si hi ha assentiment per poder incloure a l'Ordre 
del Dia aquest punt. 

Aleshores aquesta Presidencia proposa al Plenari que 
aprovi el següent comunicat o acord: «El Parlament de les 
IlIes Balears, davant· el resultat del plebiscit xile, vol expres
sar la seva solidaritat amb el poble de Xile i el felicita per 
aquests resultats, amb I'esperan¡;a que aquesta victoria po
pular significara la primera passa per a la restauració demo
cratica i deIs drets humans, tasca amb la qual el Parlament 
manifesta imanté el seu compromís». 

(Aplaudiments) 
Pareix que després d'aquest aplaudiment no fa falta de

manar si hi ha assentiment. Aprovat per assentiment, ido, 
aquest punt, passam al següent. 

Sí, Sr. López Casasnovas. Per que em de mana la 
paraula? 

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
Per una qüestio d'ordre, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, Sr. Portaveu. Digui. 

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
Sr. President, segons l'article 68 del Reglament d'aques

ta Cambra l'Ordre del Dia del PIe pot -ser álterat per acord 
del Plenari, a proposta del President o a petició d'un Grup 
Parlamentari o d'una cinquena part deIs membres de la 
Cambra. 

El nostre Grup Parlamentari demana que el PIe d'aquesta 
Cambra inc\ogui dins l'Ordre del Dia d'avui el dictamen de 
la Proposició de L1ei de declaració de Cabrera com a Pare 
Nacional Marítimo-terrestre. Motiva aquesta petició el [el que 
en un anterior Plenari s'ajornés sine die el tractament d'aquest 
punt i mentrestant han passat uns dies i no hi ha hagut cap 
raó poderosa que hagi avalat el manteniment d'aquest ajor
nament i en qualsevol cas, segons I'article 68, quan es tracti 
d'incloure un assumpte, aquest haura d'haver complert els 
tramits reglamentaris perque reuneixi les condicions necessa
ries per ser inclós, i pensam que sí, que ha passat els trarnits 
reglamentaris i podria ser inclós si la Cambra ho volgués. 

Finalment, també voldríem demanar que es tractés en 
primer lIoc, dins aquest Ordre del Dia, en el sentit de no 
desvirtuar el debat unitari sobre el tema de I'oferta turística. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, aquesta Presidencia, davant la petició feta pel Porta

veu del Grup Parlamentari PSM-EEM, creu que realment 
compleix el precepte reglamentari de l'article 68.3. No hi ha 
cap dubte que el dictamen és en condicions d'anar a PIe per
que ja va ser inclós en un Ordre del dia, o sigui que si hi 
era lIavors també hi és ara, aleshores demana als Srs. Porta
veus si volen intervenir o si volen que ho passem a votació. 

Té la paraula el President del Govern, Molt Honorable 
Sr. Gabriel Cañellas. 

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Gabriel Cañellas 
Fons): 

Sr. President, moltíssimes gracies. 
Jo voldÍla deixar ciar que respectam, com a Govern, la 

voluntat del Grup PSM-EEM d'exercir un dret que Ii corres
pon per Reglament. Es un dret que el Reglament els dóna 
i per lant som ben conscients que en qualsevol moment aixo 
podia passar, pero abans que es produeixi una votació en 
aquesta Cambra sobre si avui tractam o no tractam l'aprova
ció o no de la L1ei de Cabrera, jo voldria recordar que al 
PIe anterior, a petició d'aquest Govern, a petició meva da
vant una suggerencia de l'Administració Central de la trame
sa d'una documentació, de la tramesa d'una proposició, es 
va suspendre el tractament d'aquesta Ilei, es va llevar de l'Or
dre del Dia i es va fer per voluntat majoritaria d'aquesta Cam
bra, i es va expressar ben clarament que és donaria un ter
mini prudencial difícil de concretar, pero que jo no cr.ec que 
de cap manera pugui entendre's com a terrnini prudencial si m
plement el PIe següent, quan no han passat ni tan soIs quin
ze dies. 

Sense que suposi en absolut prejutjar quin sigui el vot 
que pugui tenir el Grup que sustenta les postures del Go
vern, si ha arribat el moment de tractar-se el tema de las 
lIei, jo si voldria demanar a aquest Grup que dóna suport 
al Govern que, defensant les postures exposades aquí pel Pre
sident del Govern, voti en contra de la inc/usió com a tema 
de l'Ordre del Dia d'avui, la qual cosa no prejutja en abso
lut les postures adoptades o que s'hagin d'adoptar en cas que 
aquesta votació fos favorable respecte de la lIei, simplement 
perque em pare ix un flac servei a aquest Parlament canviar 
d'opinió un dia sí i I'altre també, sense que encara hi hagi 
hagut ni el més mínim moriu per modificar aquesta postura. 
Si hi hagués hagut ja una pro posta, que jo hauria dut tot 
d'una aquí, si hagués passat un termini prudencial, jo ma
teix em vaig comprometre a sol·licitar, com a Govern, com 
a Grup, com el que vostes vulguin, la inc/usió del tractament 
d'aquest tema aquí. Em pareix que certs comentaris que es 
feren dies enera, quan es va prendre aquesta determinació, 
sobre la responsabilitat d'aquest ParIament, si avui preníem 
una decisió contraria aleshores pens que s'haurien de repetir 
els comentaris pero realment avui hi hauría motiu; perdo
nau, pero pareixeríem teresetes, almanco aquesta és la meya 
opinió. 

Crec que seria prudent demanar al Grup PSM-EEM que 
retirí aquesta petició, que I'ajorni un PIe o dos, són lliures 
d'acceptar-ho, i cas que no ho acceptin, demanar als matei
xos Grups que votaren en contra llavors que ho facin igual
ment avui i si passat el terrllÍni prudencial d'un o dos Plens 
més, és a dir, fins al final de mes no s'hagués rebut cap no
tícia, aleshores nosaltres mateixos sol·licitaríem que es trae
tas aquí aquesta lIei. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENl: 
Aquesta Presidencia demaoa al Porlaveu del Grup Par- , 

lamentari PSM-EEM si vol COnLestar al Sr. President en sen- · 
tit afirmatiu o negatiu 'obre la retirada de la seva proposta-
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aL SR. LOPEZ J ': ASNOVAS: 
Gracies, Sr. PreSldenL 
Amb tots els re pecles. MolL Honorable Sr. Presidcnl, 

1 Grup Parlamentari PSM-EEM tenim el gusl de n accedir 
e questa petició. Vull corregir que 00 va er a petició d'AP
~t el fet que es retirés de l'Ordre del Dia de l'anterior Ple

ario va ser a petici6 d'una majoria d'aque! la Cambra i no 
~ ~ suspendrc l'acord, es va ajornar ine die. 

NosaJlres pensam que no feirn un tlac servei a aquest 
Parlament tornant a prc enlar aquest assumpte aquí, perque 
nosaltres no callviam d'opinió ni de criteri. Pen am que cal 
restaurar I'opinió anterior d'aquesl Parlament i la sobiran.ia 
d'aquest Parlamcnt. Do anys i mig després d'haver comen
cal a parlar de la prolecci de abrera en aquest Parlarnenl, 
nO és fer teresctcs, Sr. Presidcnt, all que prolagonitzam aqu1. 
El qu ha de fer aQuCSl Parlament é. actuar amb dignilat· 
nosaltes pen am que és una. re ' tauració de la dignilaf si avui 
el Parlarnenl, en e cap aj mamenl més, dooa l'aprovaci6 
unanilllc a un tliclamcu que ja s'havia produ'it din. mis. ió. 

Gnkies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, Sr. President. Té la paraula el Sr. President del Go

vern, Molt Honorable Sr. Gabriel Cañellas. 

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Gabriel CañeIlas i 
Fons): 

Jo he dit que acceptava la seva presentació i l'exigencia 
deis seus drets. Es possible que tal vegada- hagi pogut moles-o 
tar qualcú I'expressió tereseta, dita amb la més bona volun
tal i en el millor sentit de dir, ahir deiem una cosa, avui una 
altra, per ventura no és una expressió molt acceptable. El que 
jo tampoc no podría admetre és que la votacíó majoritaria 
d'aquest Parlament del Pie passat sigui una indignitat; crec 
que la majoria absoluta que va decidir aixo no va cometre 
cap indignitat, va exercir un dret exactament igual al que avui 
exerceixen vosles, que es pot sotmetre a votació i que accep
tarem sigui quin sigui el resultat, pero jo he volgut expressar 
que ates que hi havia una petició que almanco es donas un 
ter mini prudencial, deixassin transcórrer aquest termini pru
dencial, fins i tot, si tant vol, que el fixin matematicament 
amb dia í hora, pero que no tenguem aquesta actuació en 
cada un deis Plens que hi haura d'avui endavant. 

EL SR. PRESlDENT: 
Srs. Portaveus deis Grups Parlamentaris que vulguin in

tervenir? 
Per part del Grup Parlamentari UM, té la paraula el Por

taveu Sr. Miquel Pasqual. Perdó, no havia vist el bra¡;: del 
Sr. Ricci. Té la paraula, pel Grup MIXT, el Diputat Sr. Car
Ies Ricci. 

EL SR. RICCI I FEBRER: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Avui és un dia de reclamació de drets. El Sr. López i 

Casas novas ha demanat el seu dret, i el President del Go
vern també I'ha demanat, o sigui aquí tots tenim uns drets, 
i també és un dret d'aquest Parlament dir allo que vol dir, 
i és un fet que durant molts mesos hem fet feina per aconse
guir un objectiu i és un fet molt important que tot aquest 
Plenari, tots nosaltres varem decidir el que havÍem de fer amb 
Cabrera. Es una decisió de tots, i crec que no hi ha cap mo-

tiu per ajornar-Ia. 
No és problema de dies; és problema, senzillament, que 

nosaltres, aquí, direm i farem allo que volem fer. Si després 
de tot aixo el Govern -el Govern d'Espanya- decideix al
guna cosa contraria, si vol silenciar aquesta iHusió, aquesta 
decisió d'aquest Parlament, ja ho fara, peque tal vegada tam
bé tindra dret a fer-ho, pero sera un dret seu que no pot 
trepitjar el nostre. 

Per tant, jo dernan que quedi ja definitivament que 
aquest Plenari decideix que Cabrera tengui la soludó que no
saltres li hem volgut donar. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari UM, té la parau1a el Por

taveu Sr. Miquel PasquaL 

EL SR. PASQUAL 1 AMOROS: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Per a UM, el Parc Nacional de Cabrera és irrenuncia

ble, aixo ho varem dir immediatarnent després de la votaciÓ" 
del dimecres· passat, fa quinze dies, i és el primer que s'ha 
de die. 

En segon lloc, hem de recordar que avui parlam d'una 
Proposició de Llei que ha de sortir d'aquesta Cambra com 
a Proposició de Llei a debatre per les Corts Generals i que 
a les Corts Generals i l'Administració Central hi pot intro
duir allo que consideri convenient quant a canvi, sigui en 
un sentit o en I'altre. 

Per una altra banda, UM no pot votar, que no a la in
clusió d'aquest Ordre del Dia per una raó molt senzilla, per
que posaria en entredit la sobirania d'aquest Parlament, pero 
com que el President del Govern Balear demana Olés temps, 
i UM dóna suport al President del Govern perque forma part 
d'aquest Govern, tampoc no podem votar que sí. 

Per tant, UM s'abstendra. 

EL SR. PRESlDENT: 
Per part del Grup Parlamentari CDS té la parau1a el 

Portaveu Sr. Francesc Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Moltes gracies, Sr. President. 
El nostre Grup, logicament, donara suport a la propos

ta que ha fet el Portaveu del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
arnb coherencia amb la votació nostra de I'altre dia, que va 
ser negativa a la soHicitud del President del Govern, negati
va que nosaltres mantenim, perque encara, entenem, no s'ha 
donat a aquest Parlament una explieació raonable, una ex
plicació en profunditat de quines són les raons que aconse
lIarien eventualment no traelar aquest tema, i vull repetir que 
si la proposta del Ministeri de Defensa, que pel que veig no 
té Olés formalitat que la d'una simple endada telefonica, l'úni
ca cosa que suposa és anticipar un grau de protecció a Ca
brera abans de I'entrada en vigor de la Ilei, doncs benvingu
da sigui aquesta anticipació, que es faci, pero la Ilei pot 
continuar tranquil·lament el seu camí. 

Efectivarnent, tal com ha dit el Portaveu d'UM, aquesta 
Proposició de llei ha de fer un camí a les Corts Generals, 
al Congrés i al Senat, i, per tant, els grups polítics que pu
guin mantenir una postura, que vegin la neeessilat d'adequar 
el contengut de la llei, el contengut actual, a uns nous plan-
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tejaments del Minisleri de Defensa -die els grups polítics 
i no l'Administració Central, Sr. Pasqual; l'Adminislració Cen
tral no té res a dir dins les COrlS Generals, per6 sí, els grups 
polítics que donen supon al Govern de l'Estat-, doncs ales
hores sera I'ocasió de fel-ho, en el tramit parlamentari al Con
grés, en el tramit parlamentari al Senat es poden inlroduir 
les esmenes que el grup que, a més, alla té la majoria abso
luta i dóna supor! al GOl/ern de la Nació, pugui considerar 
oportunes. 

Per tant, no observam absolutament cap raó perque 
aquesta Proposició de Llei no pugui ser ja dictaminada en 
aq uest Pie, la qual cosa, a més, no retardaria gaire el debat 
previst, perque realment aquesta lIei ve de Comissió sen se cap 
esmena ni cap vot particular. 

Molles gracies, Sr. Presiden!. 

EL SR. PRESlDENT: 
Per par! del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la pa

raula el Portaveu Sr. Francesc Triay. 

EL SR. TRIAY 1 LLOPIS: 
Moltes gracies, Sr. President. 
El Grup del PSM-EEM ens obliga a prendre una deci

sió que realment ens hagués agradat que s'hagués ajornat una 
mica més. Ara bé, davant la necessitat de definir-nos, vull 
dir que els socialistes, des del mateix día que aquí es va pren
dre la decisió, a petició del President. de la Comunitat Aut6-
noma, d'ajornar la consideració de la Proposició de Llei, des 
de I'endema mateix, com és notori, hem esgotat totes les fonts 
d'informació per coneixer exactament quin és el projecte que 
motivava aquesta petició d'ajornament, i conegut aquest pro
jecte, conegudes les informacions suficients sobre el que es 
pensa fer, tenim un criteri ja format i suficient que avui ens 
permet dir que sí, que s'inclogui a l'Ordre del Dia i que es 
resolgui, per tant, favorablement la petició al Congrés de Di
putats de declarar Cabrera com a Pare Nacional Marítimo
terrestre, perque les nostres informacions en relació a un con
veni entre el Ministeri de Defensa i el Consell Superior d'ln
vestigacions Científiques, al qual eventualment s'hi podria su
mar el Govern de la Comunitat Aut6noma o fins i tot 
l'Ajuntament de Palma, realment creim que no és una alter
nativa a la declaració de Cabrera com a Pare Nacional. Creim 
que és una actuació merit6ria, que és una actuació que se 
suma a les merit6ries actuacions del Ministeri de Defensa per 
mantenir Cabrera, que aix6 ja s'ha reconegut aquí en varies 
ocasions, per6 que ve a suplir durant el termini de dos anys 
que probablement pugui dur la tramitació, aprovació i posa
da en marxa d'aquesta llei, ve a cobrir una absencia i per 
tant tot aixo hi guanyarem que hi hagi un seguiment biolo
gic, que hi hagi un compromís de l'Exercit de seguir les indi
cacions i directrius deis científics del Consell Superior, tot 
aixo no pot ser més que objecte de felicitació, i, per tant, 
com més prest es [irmi aquest conveni, molt millar per tots. 

Ara bé, la definició futura, estable i definitiva de Ca
brera dins el conjunt deIs espais naturals, creim que ha de 
ser la de Parc Nacional i, per tant, un cap obtinguda aques
ta informació, contrastada per tots els canals possibles i as
sequibles al nostre partit, creim que davant la urgencia i la 
situació en que ens posa el Grup del PSM-EEM, nosaltres 
hem de dir que sí, que s'inclogui a l'Ordre del Dia, perque 
creim que ja tenim tots els eIements de judici. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari ... Perdó, té la paraula 

el Sr. President del Govern. 

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Gabriel Cañellas 1 

Fans): 
Jo, Sr. Presiderll, simplement voldria dir quc aquest Pre

sidenl del Govern, en nom del Govern, va fer una sol·licitud 
a requeriment d'un orgallisme de l'Administració Central, que 
feia una suggerencia, que el Govern sol·licitas d'aquest Par
lament un ajornament i el va fer, el va fer per rebre una in
formació que aquest GOl/ern havia de dur a aquest Parla
men!. Jo voldria quedas constancia que, pel que pareix, l'únic 
que en aquest moment té aquesta informació és el Grup SO
CIALISTA. Quan altres vegades aquest Govern s'hagi de 
queixar del tracte que es doni a l'Administració d'aquesta Co
munitat Autonoma, cree que vos tes em donaran la raó si jo 
dic que aquestes formes del Govern Central no em pareixen 
les més correctes. Si el Grup SOCIALISTA ja sap quina és 
l'oferta que es pot fer al Govern d'aquesta Comunitat i aquest 
Govern ho pugui dur aquí seguint les indicacions i les sol·li
cituds així, retes, jo li agrairia que les explicas i tal vegada 
també ho podriem debatre, pero també posaria en evidencia 
que els conductes entre les administracions no són precisa
ment d'una gran coordinació. 

EL SR. PRESlDENT: 
Per part del Grup Parlamentari AP-PL, té la paraula 

el Portaveu Sr. González i Ortea. 

EL SR. GONZALEZ 1 ORTEA: 
Sí, gracias Sr. Presidente. 
Solamente para decir que estoy pasando de una estupe

facción a otra estupefacción. Estoy material, absoluta y to
talmente estupefacto. 

Lo primero de todo tengo que decir que la propuesta 
para que se retrasarala inclusión en el Orden del Día de un 
Pleno, parte del Grupo AP-PL, como sin duda toda la Cá
mara recuerda, a instancias de la que nos hace el Presidente 
del Gobierno, que asimismo recibe una cierta declaración de 
interés en ese sentido por parte del Gobierno Central, hace
mos esa propuesta y además -y a petición de la Cámara
hacemos la propuesta también de que en la siguiente Junta 
de Portavoces elevaríamos a consideración del Presidente Y 
de la Mesa y del resto de los Portavoces un plazo concreto 
para la toma en consideración del dictamen de la Proposi
ción de Ley de Cabrera. Así lo hicimos en la primera Junta 
de Portavoces, propusimos un plazo que nos pareció pruden
cial, sensato, un plazo que desde luego era algo mayor del 
que nos había hablado el propio Presidente del Gobierno, 
nos había hablado, creo recordar, en torno a un mes, y proc 

pusimos que el tema se aplazara del orden de un par de me
ses, porque ello nos llevaba a la segunda quinzena de no
viembre, todavía en pleno legislativo, y nos permitiría sin duda 
entrar o tener ya un conocimiento concreto y formal de la 
propuesta que el Gobierno Central hacía. 

Resulta que hoy se trae aquí esta propuesta del PSM
EEM, que nosotros desde luego respetamos, y nuestro pri'
mer asombro es que resulta que hay una serie de Grupos 
que hace escasamente quince días, como ha dicho el PresiJ 

dente, mantuvieron como aceptable y lógico este retraso Y 
que desde luego no se habían pronunciado respecto al plazo; 

< 
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~Ó(QJJ.isieron pronunciarse en la Junta de Portavoces, pues, 
- roo digo, estos Grupo, algunos de estos Grupos han cam

:aélo de opinión, pero lo que .desde lueg? .cau a verdadera 
estupefacción es que han cambIado de opinIón porque ellos 
ya tienen conocimiento de cuales son las propuestas de 

Madrid. 
Nosotros, desde luego, no tenemos absolutamente nin-

guno. Ei Presidente del Gobierno acaba de decir que el Go
bierno no lo conoce. Desde luego el Grupo de AP-PL no 
tiene la menor noticia de cual es la propuesta que Madrid 
hace. Por consiguiente, repito, causa verdadero asombro que 
un grupo político concreto que responde precisamente a los 
mismos intereses del que gobierna la Nación y del que ha 
pedido, ha solicitado a esta Cámara, vía el Presidente del Go
bierno, que retrase o aplace a una determinada decisión para 
proponernos un plan, jueguen con la buena fe de los que 
en la creencia de que con eso no solamente hacíamos posi
ble una coordinación tantas veces criticada o dificultada en
tre Administración de la Comunidad Autónoma y Adminis
tración Central, sino que además hacíamos un verdadero favor 
político a los intereses de nuestras islas y desde luego de Ca
brera, digo, pues, que lamento profundamente que se nos 
haya tomado el pelo, porque no encuentro ninguna otra ex
presión que sea más gráfica y más clara que ésa. 

Nada más. Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
Esgotat el torn d'intervencions, passam a la votació de 

la proposta del Portaveu del Grup Parlamentari PSM-EEM. 
Per tant, aquesta Presidencia demana a les Sres. i Srs. 

Diputats que votin afirmativament a la incIusió a l'Ordre del 
Dia d'avui del punt que s'ha dit del Dictamen de la Comis
sió d'Ordenació Territorial sobre la Proposició de Llei n? 
965/ 87, presentada pel Grup Parlamentari PSM-EEM, rela
tiva a la decIaració de I'arxipelag de Cabrera i aigües territo
rials adjacents com a Parc Natural Marítimo-terrestre, si es 
volen posar drets. Gracies. 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen posar 
drets? 

Sres. ¡Srs. Diputats que s'abstenen, es valen posar drets? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 30. Vots en contra, 

22. Abstencions, 4. Queda, ido, aprovada la inelusió a l'Or
dre del Dia del punt que acabam de sotmetre a votació. 

Aquesta Presidencia, amb el fi de no trastocar el desen
yolupament. d'aquesta Sessió en relació al punt inelos a l'Or
dre del Dia, proposa al Plenari un canvi que seria que im
mediatament passaríem al punt primer, precisament tractar 
aquest punt que ara mateix hem inelós a l'Ordre del Dia, 
o sigui que si la Cambra dóna l'assentiment, debatrem en 
primer lloc el Dictamen de la Comissió d'Ordenació Territo
rial sobre la declaració de l'Arxipelag de Cabrera i aigües te
rritorials. Hi ha assentiment? Moltes gracies. 

1.-
Passam, ido, a debatre aquest punt de ¡'Ordre del Dia. 

No havent-se presentat a aquesta Presidencia el nom de cap 
Diputat de la Comissió per fer la presentació del text, proce
deix saber si algun Grup Parlamentari vol intervenir. 

Sí, per part del Grup Parlamentan PSM-EEM, té la pa
raula el Diputat Sr. Mayal. 

EL SR. MAYOL 1 SERRA: 
Gracies. Sr. President. 
Jo voldria que aquesta intervenció meya servís per tan

car un desgraciat parentesi que hi ha hagut en el tema de 
Cabrera. Fins ara, fins fa quinze o setze dies, el tema de Ca
brera havia estat el tema de la unanimitat i de la concordia; 
esperam que a partir d'ara mateix torni a ser el tema de la 
unanimitat i de la concordia i facem deis minuts que segui
ran els moments per ventura més interessants arnés satisfac
toris de la nostra tasca en aquesta institució. 

Cabrera, l'illa deis pirates i deis contrabandistes, com deia 
el Diputat Triay qua n fa un any proposarem el text que avui 
veurem, no ha estat objecte de batalles ni a Ponencia ni a 
Comissió; ha estat objecte d'altres batalles o d'altres manio
bres que tant de bo poguéssim oblidar el més prest possible. 

Avui, amb el debat i, esperem, aprovació unanime 
d'aquesta Ilei, el Parlament torna a I'altura que ti correspon, 
i aportarem als habitants d'aquestes illes un element absolu
tament singular per al seu patrimoni, tot un conjunt d'illes 
a preservar amb I'eina que dóna les maximes garanties, la 
maxima eficacia i el maxim compromís: el parc nacional i 
la reserva integral. 

Vull destacar que el parc nacional i la reserva integral 
són eines i no finalitats, i esperam que aquesta eina que po
sam confiadament en mans de dos Executius, el Govern de 
la Comunitat Autonoma i el Govern de l'Estat, tenim l'espe
ran<;a que en facin un bon ús i assumin el compromís de 
mantenir un seguiment cdtic del futur de Cabrera. 

La decism d'avui transcendeix naturalment aquest Par
lament i fins i tot transcendeix aquestes iIles. Tractarn un tema 
ben nostre, ben pro pi del poble de les Illes Balears, com és 
Cabrera, i no decidim contra ningu ni exeloem ningú. fins 
ara, mils de persones que no són ciutadanes d'aquestes iIles 
han visitat Cabrera i n'han gaudit. I.:única cosa que volem 
és garantitzar que aixo sigui possible i incrementat amb ga
ranties per a la conservació de l'arxipelag. 

Pero més que aquesta transcendencia geografica, vull 
destacar també una transcendencia temporal. Es obligat fer 
una referencia als hereus, als fills. Manifestar que en una oca
sió com la d'avui, Sres. i Srs. Diputats, no votam la conser
vació de Cabrera per als qui ens han votat a nosaltres, vo
tam la conservació de Cabrera per a moltes generacions. Hi 
ha pares nacionals, al món, que ja tenen més d'un segle i 
mig d'existencia i molts pocs que s'hagin abollt. Quan la nos
tra memoria ja no existeixi, Cabrera continuara com és ara 
o per ventura millor. Jo no sé si aquest Parlament pot pas
sar a la historia com el que ha conservat Cabrera, pero com 
a minim Cabrera passara a la historia com és ara gracies a 
aquest Parlamento 

La llei ha d'anar a Madrid "perque així ha estipula el 
marc jurídic actual i perque necessitam també per a Cabrera 
la solidaritat i els mitjans de l'Estat Central. Cabrera és nos
tra, pero generosament el poble de les illes demana avui per 
a ella l'esfor<; i l'ajut de tot l'Estat, i em costa imaginar que 
no el trobem, perque els Grups majoritaris d'áquesta Cam
bra són alla els mateixos i han anunciat que tendrien alla 
i aquí la mateixa actitud, pero sobretot no vull i no puc creure 
que el Parlament de l'Estat pugui ignorar el desig que avui 
expressam aquí, no els 59 Diputats, sinó els 600.000 ciuta
dans que representam. Certament, d'aquests 600.000 n'hi ha 
hagut alguns, molt pocs, que no hi han estat d'acord i que 
no ha han vist claro Crec senzillament que la ignorancia o 

--------
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l'ultra-reaccionarisme no són representats en aquesta Cam
bra i que els arguments que Cabrera seria millor urbanitza
da -algú ho ha dit-- o que seguira els pass os del Trenc i 
la llei és una amenac,:a, són simplement mostres d'extremis
me i de miseria intel·lectual. 

No tot poden ser tlors ¡violes, i desgraciadament els 
darrers esdeveniments han estat molt amargs per a molts de 
nosaltres. Veure com un acord general, un pacte constructiu 
s'ha bombardejat, ha estat objecte de maniobres, haver de 
sentir o lJegir que el projecte de Parc Nacional pot ser ob
jecte d'intercanvis economics, veure com hi ha un intent de 
manipulació deIs científics per part deIs militars, com alguns 
grups intenten difondre rumors que impliquen manipular el 
cap de I'Estat, tot aixo, Sres. i Srs. Diputats no ha estat gens 
positiu per a les institucions ni per a ningú de nosaltres. Jo 
els propos, si encara cal, una reflexió crítica i que qui té la 
responsabilitat i el poder sigui eonseqüent i assumeixi aquesta 
responsabilitat. 

Sois queda esperar el resultat de la votació d'avui, de
manar als partits que poden fer-ho, i moIt especialment al 
Partit Socialista, que facin arribar prest a port i de manera 
definitiva l'eina de la Llei del Parc Nacional de Cabrera. Cree 
que pot ajudar a restaurar la nostra imatge i a saldar part 
del deute que tots havíem contret amb ella. 

EL SR. PRESIDENl: 
Per part del Grup Parlamentari UM, té la parauIa el Por

taveu Sr. Miquel Pasqual. 

EL SR. PASQUAL 1 AMOROS: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
El sub-arxipelag de Cabera no podia ser declarat Pare 

Natural i havia de ser declarat Pare Nacional per raons im
portants. En primer lloc, el problema ecologie que tenim en 
el sub-arxipelag de Cabrera té una vessant terrestre i una ves
sant marítima, i la més greu, indiseutiblement, és la vessant 
marítima. Tots tenim coneixement deIs expolis que hi ha ha
gut de pecís, de restes arqueologiques que hi ha per alla al 
fons de la mar. Sabem que la riquesa faunística de la mar 
de Cabrera també s'ha empobrit darrerament. 1 la Llei d'Es
pais Naturals del 75 reserva la fórmula de Reíal Oeeret per 
als pares natural s i reserva la fórmula de Llei per als pares 
nacíonals i es discuteix si a través d'aquesta llei es pot entrar 
a la mar o si senzillament només es va fer aquesta llei pen
sant en la superfícíe terrestre. Aleshores, si nosaltres volem 
un Pare Nacional Marítimo-terrestre no ens queda més re
mei que tenir una Uei de les Corts que ho digui i, per tant, 
pugui esmenar els possibles defeetes que tengui la Llei d'Es
pais Naturals del 75. 

Aquest Pare Marítimo-terrestre del sub-arxipelag de Ca
brera sera el més important de la Mediterrarua Occidental, 
i aixo ens ha de fer sentir orgullosos, que des d'aquest Par
lament Balear s'hagi dut la iniciativa de la declaracíó d'aquest 
pare. 

Un altre aspecte molt important que surt de la Proposi
ció de Llei d'aquest Parlament és l'elevada participació de 
la Comunitat Autonoma en la gestió del futur pare. Cap de 
les lleis que hi ha hagut fins ara deis pares nacionals decla
rats fins avui no ha donat a les Comunitats Autonomes el 
nivell de participació que du aquesta Proposició de LJei. Es
perem que a les Corts Generals, al Congrés i al Senat es res
pecti el que demanam. Nosaltres hem rebaixat pretensions, 

i hem rebaixat pretensions per fer possible que ens diguin 
que sí al maxim que permet la !leí vigent. Sabem que per 
¡'Estatut d'Autoncmia nosaltres no tenim competencies i a 
posta hem hagut de limitar al contengut estatutario 

Com a altra nota important s'ha de dir que en aquest 
Plenari arriba un informe de Comissió per unanimitat. Que 
pot haver-hi més grat que aprovar per unanimitat el conten
gut de la Proposició de L1ei de declaració de Cabrera com 
a Parc Nacional? Per tant, aquesta unanimitat, si bé hi ha 
hagut aquests incidents que tots coneixem darrerament, aques
ta unanimitat, repetesc, ha de ser la més gran esperanc,:a que 
les Corts Generals aprovaran la Llei de declaraeió de Cabre
ra com a Parc N~ional Marítimo-terrestre. 

Moltes graeies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari COS, té la paraula el 

Portaveu Sr. Franeesc Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Moltes gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Oiputats. 
Es més difícil trabar arguments per defensar aIlo que 

és obvi i no te controversia que per a debats oposats, on les 
postures propies topen de front amb les postures d'altres 
grups. Aquest és, per descomptat, un d'aquests casos en que 
és mes mal de fer trabar paraules i arguments que no s'ha
gin repetit. 

La unanimitat que va obtenir la Praposició de L1ei que 
avui aprovarem en el debat de presa en consideració, el con
sens amb que es va produir la tramitació parlamentaria tant 
en Ponencia eom en Comissió i la previsible unanimitat amb 
que avui quedara apravada, ha demostren. Jo vull destacar 
el gran avantatge que aixo uposa, per tal d'augurar a aquesta 
Proposició de Llei · una feLir; lravessia -i una no meny fd ie 
arri bada a bon port en Ja eva lrarnüació parlamemaria. 

fectivament, un projecte de Llei assumit per tols els 
Grups Parlamentaris sense esmenes ni vots partieuIars, té una 
fon;a moral i política molt més gran que una praposicíó sim
plement avalada pel Govern de la ComUnj(al Autbnoma o 
per una estreta majoria d'aquest Parlament. Així, aqucsl Par
lament es eonverteix avui en la pacífica i assossegada veu una
nime del poble de les Illes Balears en demanda a les Corts 
Generals que l'arxipeIag de Cabrera sigui declarat el primer 
Pare Nacional Marítimo-terrestre d'Espanya. 

En el debat de presa en consideració d'aquesta proposi
ció de Llei em vaig referir que eria presumptuós per part 
meYa glosar eLs valors ecologic , patrimonials, histories i pai
satgístics de la flora i fauna terrestre i marítima de I'arxipe
lag, deis seus jaciments, deis seus monumeots o deis espec
tacuIars impactes d'una geografi a desafiant i atrevida i al 
mateix temps reposada, prófundament mediterritnia. En 
aquest sentjt no podem sinó assumir el que han expressat 

eJs altres Grups Parlamentaris, tant al debat de presa en con
sideració com -en aquest debat d'avui. 

El Grup Parlamentari del CDS va felicitar per aquesta 
iniciativa el Grup Proponent PSM-EEM i especialment el Di
putat Joan Mayol per la seva defensa. Avui, toti reiterant 

aquesta felicitació, la feim extensiva a tota la Cambra al ma~ 
teix temps que tornam a comprometre el suport deis Oipu. 
tats i Senadors del COS a aquesta Proposició. 

Moltes gracies, Sr. President. 
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~ SR. pRESIDENT: 
B }Jer part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la pa-
raUla el portaveu Sr. Francesc Triay. 

EL· SR. TRIAY I Ll.DPIS: 
Moltes gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Molt breurnent, unes consideracions preparades fa quinze 

dies i que les circumstancies i I'espera d'una informació avui 
suficienl, com deia en la meya primera intervenció. ens per
roet ja prendre posició, ratificar ¡corroborar practicament 
en la seva integritat. 

En primer lJoc, és obligat expressar la satisfacció i agralr 
J'actitud deIs Grups Parlamentaris, del Grup proponent i deIs 
altres Grups Parlamentaris que han permes que al trebalI de 
Ponencia la major part de les esmenes -totes les que s'han 
volgut mantenir i moltes eren del Grup Parlamentari 
SOCIALlSTA- s'hagin pogut incorporar al Dictamen que 
avui es debat. 

En segon 1I0c, valorar molt positivament que aquesta de
c1aració, de la qual avui iniciam la tramitació parlamentario
estatal, una vegada aconseguida vengui a cobrir una doble 
mancam;a dins el sistema deIs parcs nacionals d'Espanya: una, 
primer Parc Nacional de les Illes Balears, i segona, primer 
Pare Nacional Marítimo-terrestre mediterrani, una de les grans 
llacunes del sistema d'Espais Naturals d'ambit nacional. 

S'ha d'insistir una mica en aquest caracter marítim del 
Pare Nacional de Cabrera. El medi marítím és absolutament 
inseparable del medi terrestre. Cabrera només pot ser prote
gida incloent tot 1'es¡)ai marítim que aq ~í es proposa perque 
és un ecosistema conjunt, perque els valors dd medí marí 
són fins i tot superiors als valors de la terra, del medi terres
tre, i perque, arnés, aquest medi marí és sotmes a una pres
sió de degradació a causa d'una navegació excessiva, a uns 
impactes negatius que és necessari controlar, dirigir i cana
litzar. 

Nosaltres entenem que és precisament aquesta voluntat 
de rnaxim rigor en la protecció marítima i terrestre la que 
va fer que el Govern, basant-se en informes com els d'ICO
NA i d'INESE que no prejutjaven especialment la figura de 
Pare Nacional Marítimo-terrestre per a Cabrera, establís en 
la proposta que va enviar al Parlament, a I'inventari d'espais 
a protegir, establís precisament la figura de Parc Nacional 
Marítimo-terrestre per a l'arxipeJag de Cabrera. Sens dubte, 
els organs rectors del parc que en aquest articulat es propo
sen i es regulen han de tenir autoritat i capacitat per prohi
bir, per autoritzar, per limitar o per permetre, segons la real 
evolució de l'ecosistema, la utilització per a embarcacions, 
per a la pesca, per a les visites de l'espai que avui protegim, 
i per poder fer una actuació d'aquest tipus i per poder-la fer 
amb el suport jurídic necessari í amb I'autoritat precisa no
més ho permet la figura de Pare Nacional. 

Per altra part, també vull destacar, com ja han fet al
guns deis Portaveus que han intervengut, que en aquesta Llei 
es proposa una comissió paritaria, un sistema de gestió com
partít clarament entre la Comunitat Autonorna í l'Adminis
tració Central que és una innovació en tata la legislació de 
parcs nacionals vigent fins en aquest moment, que ve a re
flectir ja en una Ilei el que fins ara no era més que la bona 
voluntat de cooperació existent i plasmada a la practica en 
el Conveni entre el Govern de la Nació i la Comunitat Ca
naria per a la gestió i protecció dels pares nacional s d'aque
lla Comunitat. 

Per l'últim, també vull destacar, encara que sigui una 
cosa suficientment sabuda, que la propietat pública deis te
rrenys que avui es protegeixen permet assegurar la maxima 
efectivitat de la gestió de protecció. Tot aixo són arguments 
que corroboren i ratifiquen la nostra posició en tot moment 
favorable a la declaració de Cabrera corn a Parc Nacional 
Marítimo-terrestre. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari AP-PL, té la paraula 

el Portaveu Sr. González i Ortea. 

EL SR. GONZALEZ IORTEA: 
Gracias, Sr. Presidente. Sras. i Sres. Diputados. 
Unas notas apresuradas simplemente para decir que la 

satisfacción, la gran satisfacción, la felicidad diría yo que nos 
proporcionó el trabajo en la Comisión y en la Ponencia en 
la elaboración de esta Proposición de Ley, en la que se ha 
conseguido la unanimidad general de todos los grupos polí
ticos, se haya visto empañada lamentablemente, a última hora, 
por el incidente de las extrañas piruetas de quienes están obli
gados a servir simultaneamente a dos señores yo creo que 
difícilmente compatibles en muchas ocasiones: el interés de 
nuestra Comunidad y el de sus jefes de Madrid. 

Pero en fin, incidente pasado. Respecto al contenido de 
la Proposición, poco voy a añadir con relación a lo que ya 
han dicho aquí los Portavoces de los otros Grupos que han 
intervenido. Quiero resaltar simplemente y por coherencia con 
lo que recuerdo que mantuvo nuestro Grupo cuando se pre
sentó la Proposición de Ley en el debate de la toma en con
sideración, y era una preocupación por tres puntos. Algunos 
de ellos se han tratado aquí, pero quiero insistir que esas 
preocupaciones han quedado absolutamente disipadas. El pri
mer punto se refería a una decidida y clara protección del 
entorno marítimo y terrestre de la isla, practicamente único 
e irrepetible, sobre el que en ningún momento ha habido la 
menor discusión en el tratamiento que todos hemos hecho; 
el segundo, una participación importante -se ha destacado 
ya en esta tribuna- tanto técnica como política de nuestra 
Comunidad; que queda reflejada con la creación de dos ór
ganos, el Patronato y la Comisión Mixta, con funciones dis
tintas y que se consagran en el texto y que afectan no sola
mente a órganos políticos como el Gobierno de la Comunidad 
Autónoma, el ConselI Insular de Mallorca, que creemos que 
queda bien representado, y una serie de ayuntamientos afec
tados, los ayuntamientos próximos a la isla, sino también 
otras instituciones científicas locales. Y finalmente, el tercer 
punto -en el que insistimos mucho, creo recordar, en el de
bate de toma en consideración- que era evitar que las car
gas económicas que necesariamente han de disponerse ven
gan a gravar aún más los magros presupuestos de nuestra 
Comunidad. Creo que esto queda suficientemente claro y 
transparente en el texto que da lugar al dictamen de la Co
misión. 

Por consiguiente, insisto una vez más, muchas gracias 
también a la colaboración de todos y felicitarnos por el buen 
puerto que el dictamen, en lo que se refiere exclusivamente 
al dictamen, ha tenido en la tramitación de esta Cámara. 

Muchas gracias. 
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EL SR. PRESIDENT: 
Acabat el debat, procedirem a la votació del Dictamen 

de la Comissió d'Ordenació Territorial sobre la Proposició 
de L1ei n? 965/87. 

D'acord amb I'article 132 del Reglament, es p;'ocedira 
a una votació final conjunta que es fara pública per crida 
i a aquest efecte procedirem a treure per sort el nom del Di
putat pel qua! comenc,:ara la votació, votant a! final els mem
bres del Govern que sigui n Diputats, així com la Mesa. 

Comenc,:arem pel Diputat o Diputada assenyalat amb el 
n? 36, que és el Diputat Sr. Antoni Salgado i Gomila. Per 
tant, el Sr. Secretari procedira a fer lectura del nom, i el Sr. 
Diputat s'aixecara i dira sí, no o abstenció. 

Sr. Secretari, pot comenc,:ar la lectura. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Salgado i Gomila, Antoni. 
Saurea i Manuel de Villena, Fernando. 

EL SR. SAURA I MANUEL DE VILLENA: 
Sí. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Serra i Ferrer, Vic,:ent. 

EL SR. SERRA I FERRER: 
Sí. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Serra i Vich, Pere. 
Torres ¡Cardona, Isidor. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Trias i Arbós. Bernat. 

EL SR. TRIES I ARBOS: 
Sí. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Triay i LIopis, J oan Francesc. 

EL SR. TRIAY 1 LlDPIS: 
Sí. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Thdurí i Marí, NarCÍs. 

EL SR. TUDURI 1 MARI: 
Sí. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
TheIls i Juan, Andreu. 

EL SR. TUELLS 1 JUAN: 
Sí. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Tur i Serra, Josep. 

EL SR. TUR 1 SERRA: 
Sí. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Valenciano i López, Valentí. 

EL SR. VALENCIANO Y LDPEZ: 
Sí. 

EL SR. SECRETAR! PRIMER: 
Verger i Pocoví, Juan. 
Vidal i Bibiloni, Guillem 

EL SR. VIDAL I BIBILONI: 
Sí. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Vidal i Burguera, Joana Aína. 

LA SRA VIDAL 1 BURGUERA: 
Sí. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Adrover i Obrador, Cosme. 
Alfonso i Villanueva, Josep. 

EL SR. ALFONSO I VILLANUEVA: 
Sí. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Bonet i Ribas, Neus. 

LA SRA. BONET 1 RIBAS: 
Sí. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Capó i Galmés, Miquel. 

EL SR. CAPO I GALMES: 
Sí. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Carbonero i Malbertí, Jaume. 

EL SR. CARBONERO I MALBERTl : 
Sí. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Carreras i Font, Benjarní. 

EL SR. CARRERAS I FONl: 
Sí. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Coll i Al ·lés, LIuÍs. 

EL SR. COLL I AL·LES: 
Sí. 

EL SR. COSTA I COSTA: 
Sí. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Febrer i Gener, Antoni. 

·í'l 

JJ 
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SR. FEBRER 1 GENER: 

'SI. 

eL. SR. SECRETARI PRIM~R: 
e ~ Óómez i Arbona, Antoru. 

EL SR. GOMEZ 1 ARBONA: 
Sí. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
González i Ortea, José María. 

EL SR. GONZALEZ I ORTEA: 
Sí. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Guasch i Guasch, Pere. 
Guillem i Ripoll, Paula. 
Jaén i Palacios, Manuel. 

EL SR. JAEN 1 PALACIOS: 
Sí. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Juan i Marí, Ildefons. 

U 
EL SR. JjAN I MARI: 

Sí. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
López i Casasnovas, Joan. 

EL SR. WPEZ 1 CASASNOVAS: 
Sí. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Marí i Calbet, Antoni. 

EL SR. MARI 1 CALBET. 
Sí. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Marí i Ferrer, Antoni. 

EL SR. MARI 1 FERRER: 
Sí. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Martín i Peregrín, José Luis. 

EL SR. MARTIN I PEREGRIN: 
Sí. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Mayol i Serra, Joan. 

EL SR. MAYOL I SERRA: 
Sí. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Mesquida i Galmés, Andreu. 

EL SR. MESQUIDA 1 GALMES: 
Sí. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Moragues i Gornila, Albert. 

EL SR. MORAGUES I GOMILA: 
Sí. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Nada! i Aguirre, Joan. 

EL SR. NADAL I AGUIRRE: 
Sí. 

EL SR. SECRETARl PRIMER: 
Oliver i Massutí, Miquel. 

EL SR. OLIVER I MASSUTI: 
Sí. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Orfila i Pons, Ramon. 

EL SR. ORFILA I PONS: 
Sí. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Palaú i Torres, Pere. 

EL SR. PALAU 1 lDRRES: 
Sí. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Pasqual i Amorós, Miquel. 

EL SR. PASQUAL 1 AMOROS: 
Sí. 

EL SR, SECRETARI PRIMER: 
Planells i Planells, Bartomeu. 

EL SR. PLANELLS I PLANELLS: 
Sí. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Pons i Pons, Darniél. 

EL SR. PON S I PONS (Damüi):. 
Sí. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Pons i Pons, Tirs. 

EL SR. PONS I PONS (Tirs): 
Sí. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Cañellas i Fons, Gabriel. 

EL SR. CAÑELLAS 1 FONS: 
Sí. 
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EL SR. SECRETARI PRIMER: EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Gilet i Girart, Francesc. Quetglas i Rosanes, Francesc. 

EL SR. GILET 1 GIRAR1: EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Sí. Sí. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: EL SR. SECRETARl PRIMER: 
Sr. Huguet i Rotger, loan Ribas i De Reyna, Joaquim. 

EL SR. HUGUET I RarGER: 
Sí. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Munar i Riutort, Maria Antonia. 

LA SRA. MUNAR I RIUlDR1: 
Sí. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Oliver i Mut, Gaspar. 

EL SR. OUVER 1 MU1: 
Sí. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Serra i Busquets, Sebastül. 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 
Sí. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Godino i Busquets, Gabriel. 

EL SR. GODINO I BUSQUETS: 
Sí. 

EL SR. SECRETARI PRIMER; 
Moll i Marques, Josep. 

EL SR. MOLL 1 MARQUES; 
Sí. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Aleñar i Pujadas, Maria Antonia. 
Albertí i Picornell, leroni. 

EL SR. ALBERTI I PICORNELL: 
Sí. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, Sr. No l'han cridat? 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 
Cree que m'han passat, Sr. President. 

EL SR. PRESIDEN1: 
Pareix que hi ha hagut un error en el sorteig. Hem dei

xat del trenta no sé quants fins al 46. El Sr. Secretari proce
dira a continuar anomenant i diran sí o no. El Sr. Secretari 
té la paraula. 

Ricci i Febrer, Carles. 

EL SR. RICCl I FEBRER: 
Sí. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Riera i Bennasar, Andreu. 
Rus i laume, Lloren~. 

EL SR. RUS 1 lAUME: 
Sí. 

EL SR. PRESIDENT: 
Han votat tots els Srs. Diputats que són dins la sala de 

Plens? Algú no na votat? Procedirem al recompte. 
Resultats de la Votació: Vots a favor, 53. Vots en con

tra, cap. Abstencions, cap. Queda, ido, aprovada per unani
mitat la Proposició de Llei n~ 965/87, relativa a la declara 
ció de l'arxipelag de Cabrera i aigües territorials adjacents, 
Parc Nacional Marítimo-terrestre. 

11.-
Passam al següent punt de l'Ordre del dia, que és el de

bat de la Comunicació del Govern de la Comunitat Autono
ma sobre els criteris del Pla d'Ordenació de-I'Oferta Turística. 

D'acord amb el que preveu el Reglament de la Cambra, 
procedeix a iniciar el debat amb la intervenció d'un membre 
del Govern, i, per tant, té la paraula el Conseller de Turisme, 
Sr. J aume CIad era. 

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Jaume Cladera 
Cladera); 

Gracies Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
La presentació en aquesta Cambra deIs Criteris Gene

rals del Pla d'Ordenació d'Oferta Thrística demana, en la nos
Ira opinjó, una reflexió global sobre el turisme a les nostres 
illes, cncara que de manera distinta a com s'ha pIantejat al
treS vegades a lravés del debal de Política General o del de
bat de Política Turística. 

Com era previsible, l'any 88 ha posat de manifest que 
el desenvolupament turístic deIs anys anteriors ha produ)1 una 
preocupació serios a i responsasble que, en tol cas, el Govem 
ja havia advertit i que planeja de cara al fulur sobre I'aclivi
tat turística. lbl aixó ens ha de fer arribar a unes concIu
sioos possibles, que també volem incloure en aques! criterio 

Plantejam aquesta presentació deIs Griteris basant-nos en 
tres punts que pretenem desenvolupar a continuació, que són 
eJs que han inspirat la seva redacció j concreció i seguramenl 
seran discutits j fíos i tot miJlorats peJs posteriors debats 
d'aquesta Cambra. 

El primer punt podria ser un examen j baLan~ de la si
tuació turística actual, el segon, com á conclusi6 de J'ante
rior, marcar el grau optim del nostre futur desenvolupament• 
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1 forma d'aconseguir-ho a través del comentari 
i" " ':5 crlteris d'aquest Pla. 
dds ~.de la situació. ~urística. act~al, punto de partida 

. ~~~~quaisevol actuacIO postenor, s ha de dir que qual
b8sJC RF. 'ó que es pugui fer derivada d'eUa sempre pot con
seY?' =: disparitats ~e criterio ' p~rque el sector turisti és 
1eD/!. ~ ' a unes innuenc¡> extenors Importants que no sem
SoUll troJa aquest matei.x sector, com són el preu del como 
pre :;:~ que fa que el trallsport "encareixi ° disminueix.j de 
bUSU ,. l ' d d d I les paritals monetanes, e s m ex .e preus e 5 mercats 
pre~~ors o e]s mateixo problemes inlernaci nal'i. al qual 
CllllS , . 
. tan sensible el món r.unstlc. 
es Per tant, fcr previsions de rutur semprc pOI donar lloc 

córrer un risc que pOl fer eq ui vocar el diagnositc, pero de 
a ualque manera és relalivantent enrill fer-ho . i es parteix 
~'uncs hlpOlCSis de feina racional ' j que partcixill de ¡'actual 

situació real. 
Hem de partir d'un coneixement de la demanda actual 

del món turÍstic per no prendre decisions equivocades. El mer
cat natural turÍstic de les llles Balears és ubicat a Europa 
i de moment, per molts d'esfon;:os que es puguin fer, no hi 
ha mercats alternatius més que al mate ix merca! europeu. 
Jo els voldria explicar, en síntesi, unes xifres que jo cree im
portants perque poden conduir a veure per que el creixement 
lurístic ha de ser condicionat o no. Els grans mercats submi
nistradors de turistes són el mercat britaruc, com vostes sa
ben, que submirustra 2.800.000 turistes a Balears, sobre un 
potencial de 12 milions de turistes que viatgen a I'estranger, 
encara que és un país de 60 milions d'habitants. Aixo supo
sa que Balears té una participació aproximada del 22070 dins 
aquest mercat. Es una xifra que jo crec que' fins i tot po
dríem dir que excedeix les nostres possibilitats, fins i tot els 
experts diuen que les xifres del mercat britaruc cap a les Illes 
Balears sobrepassen les seves propie~ possibilitats i que si en 
un moment determinat el marges comercials deis intermedia
ris, deIs tour-operadors, s'equiparen als marges comercials d'al
tres palsos, com els Palsos Escandinaus o els Alemanys 
Centro-europeus, segurament aquest nombre de visitants a 
a1lotjaments turístics podra fins i tot disminuir. Per tant, par
tim d'un mercat on pareix que hem arribat al sotil maxim 
quant a la captació d'allotjaments turístics. Una altra cosa 
és la possibilitat deis turistes de segones residencies, que des
prés també comentaré. 

Al mercat alemany, també un país molt gran, de devers 
6() milions d'habitants, deis quals en viatgen aproximadament 
10 milions en avió, tenim una participació d'1.650.ooo turis
tes. Es un mercat molt estabilitzat i on els increments que 
es poden obterur, segons totes les informacions que terum, 
van sobre xifres molt petites d'un 2 o un 3070 anuals. Un al
tre mercat important en nombre d'habitants és Fran¡;a, tam
bé proper als 60 milions d'habitants i en el qual tenim una 
participació realment petita -enguany hi ha hagut un aug
ment bastant espectacular de turistes fracesos-, i és un dels 
mercats on s'hi pot millorar la penetració, per bé que el mer
cal frances és molt addicte a viatjar en cotxe, i les nostres 
possibilitats de captació de turisme de cotxe són limitad es 
a causa de la insularitat. 

Al mercat itaM, també un altre país de prop de 60 mi
lions d'habitants, terum una participació de 150.000 turistes, 
1 encara que sigui petita no és fkil pensar que es pot aug
mentar, perque les motivacions deIs viatgers itaJians no són 
les mateixes que les deIs centro-europeus o deis nordics. Un 

altre mercat d'un nombre important és Espanya, que envia 
aproximadament a les Illes un milió de visitants, en el qual 
podem terur un petit increment. 

Tota la resta dels possibles mercats europeus com són 
els mercats nórdics, Noruega, Suecia, Dinamarca, Bélgica, 
Holanda, SUIssa i Austria, tots junts no arriben a 50 milions 
d'habitants, és a dir, no constitueixen un potencial similar 
a Anglaterra, Alemanya o Franc;a, i són una mica superiors 
a Espanya. En aquest mercat, entre tots aquests paIsos, te
rum una participació aproximadament d'un milió de perso
nes i es poden fer petits augments, pero tampoc no es pot 
aspirar que a mercats com Noruega, que té 4 milions d'ha
bitants, que hi tenim 150.000 visitants, es puguin augmentar 
en gran mesura, o a Bélgica, o a Holanda, etc. 

Per tant, som davant una demanda potencial limitada, 
aquest és un punt de partida molt important. La demanda 
no és il·limitada i, com a conseqüencia immediata, aixo ens 
ha de fer reflexionar sobre el creixement. 

Un altre punt important és el tema del transport. Tots 
vostes saben que enguany Balears ha atravessat un moment 
realment difícil en el tema del transport per problemes de 
coordinació general europeus, pero també s'ha de reconeixer 
que no és només per aquesta falta de control, sinó per pro
blemes reals. Un aeroport com qualsevol de les nostres illes 
no pot donar més servei que 30 moviments cada hora i s'ha 
de tenir en compte que hi ha molts de palsos que no viatgen 
durant la rut. Per tant, el nombre de turistes que poden en
trar per un aeroport també té unes limitacions. Ciar _que té 
unes característiques que es poden substituir, com és la uti
litzaci~ d'avions més grossos i que segurament sera una cosa 
que en el futur, amb l'alliberament del transport, s'implantara. 

Parlant de I'alliberament del transport, és important dir 
que si es produeix un descens de preus en el transport com 
a conseqüencia d'aquest alliberament i del que va passar a 
Estats Units fa quinze anys, és molt probable que hi hagi 
un increment potencial de turistes que viatgin, pero que ja 
no seran turistes d'allotjaments, sinó que la demanda tendi
ra més sobretot a turistes de segones residencies. Sense cap 
tipus de dubte, és bo d'entendre que avui qualsevol viatger 
necessita el canal del tour-operador perque és l'única forma 
per tenir un transport assequible, i dins el canal del tour
operador té obligació de comprar tot el paquet turístico En 
el futur, amb l'alliberament del transpor:t, hi haura distintes 
companyies aeries que s'instauraran als graos paisos i hi haura 
una fluldesa de transit important, i tot aixo és el que justifi
ca que la segona residencia sigui una de les fórmules de va
cances de futur i d'utilització més periodica i, per tant, fins 
i tot de millora de I'estacionalitat, parcialment. Per tant, to
tes aquestes coses que convé coneixer bé, tant de la deman
da com del transport, són temes que condicionen el model 
de creixement. 

En tota activitat turística basada en els recursos natu
rals i culturals que fan atractiva per a determinats palsos la 
seva visita, és basica la utilització racional d'aquests matei
xos recursos i passar a abusar-ne constitueix un auttmtic pe
rill. Tot aixo fa que hagim de parlar de quin és el grau de 
desenvolupament optim que no impliqui perjudicis irreversi
bles per als recursos, ja que no podem oblidar que les nos
tres illes són el patrimoru turístic fonamental i jo diria mol
tes vegades quasi úruc. 

Aquest grau de desenvolupament optim ha de contem
plar també distintes coses, com són els beneficis que es ge-
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neren tant per als turistes com els que es generen per a la 
població local. Es facil fer un inventari deis efectes positius 
i negatius que genera la freqüentació turística. Els efectes po
sitius per als turistes són l'oportunitat de practicar les seves 
activitats preferides en el temps !liure i d'augmentar els seus 
coneixements de tipus cultural, social, etc. Per a la població 
local, els efectes positius són que poden tenir derivats una 
mili ora de les infrastructures públiques, uns beneficis econo
mies derivats de l'activitat turística i una conservació de de
terminats recursos naturals per a profit de tots. 

Els efectes negatius són els immediats contraris als al
tres. Quan es sobrepassa la capacitat d'acollida, el turista té 
una insatisfacció respecte de les expectativ~s de vacances que 
s'havia plantejat i sobretot quan hi ha una decaiguda de la 
qualitat del medi ambient, que és un deIs objectius priorita
ris que persegueixen els nostres visitants. La part negativa 
per a la nostra població és quan les infrastructures públiques 
es troben massa carregades, quan es produeixen inquietuds 
socials i económiques, quan es produeix deterioració de les 
tradicions o de qualsevol cosa que formi part del patrimoni 
cultural. 

EIs factors negatius es fan predominants quan, com hem 
dit abans, el nombre de visitants arriba a un nivell determi
nat a partir del qual els beneficis ja no augmenten, és a dir, 
la despesa per turista diaria no augmenta. Aixo no vol dir 
que tenint més turistes no ingressem més divises a la Comu
nitat, sinó que el que vol dir exactament és que els turistes 
que ens visiten tenen menys capacitat de despesa i per tant, 
globalment, són turistes que cada vegada interessen menys 
a la nostra Comunitat, i aquest és el punt crític del grau de 
desenvolupament optim que de qualque forma hem d'inten
tar definir. 

Quins són els elements que poden det.erminar el llindar 
d'aquest grau de desenvolupament optim? Per una banda ja -
he dit i voldria que quedas ciar que si l'atractiu basic per 
als nostres visitants són el sol, les platges, el paisatge i el 
clima, una de les coses basiques és conservar aquestes coses, 
conservar aquests recursos naturals. Passant al medi econo
mic i social, aquest grau de desenvolupament optim passa 
per coneixer el volum de turisme que proporcioni uns ma
xims beneficis economics a la societat i que produeixi un ni
vell d'ocupació adequat a les comunitats que el reb~n. En 
el medi socio-cultural, aquest grau de desenvolupament op
tim el produeix aquell volum de turisme que pot ser absor
bit sense detriment de la vida social tradicional i cultural. de 
la comunitat, i en la part infrastructural, aquell volum de 
turisme que pot utilitzar els serveis públics disponibles al ma
teix nivell que en els seus paisos. 

Quina és la situació actual respecte d'aquestes hipotesis 
teoriques que acabam de dir? A qualcuna de les nostres illes 
i a qualcuna de les nostres zones turístiques l'augment del 
turisme s'aconsegueix a canvi d'una política primaria d'espi
ral de preus a la baixa, la qual cosa fa disminuir quantitati
vament la despesa turística, és a dir, cada any ingressam 
menys doblers per turista. Des d'un punt de vista empresa
rial, i no d'empresa privada, sinó d'empresa pública, és una 
situació completarnent ¡¡·logica i insostenible, perque de con
tinuar així podria arribar un moment que subvencionassim 
el turisme que ens visita, i no deixaria de ser una situació 
paradoxal, que es produeix quan el benefici niínim que dei
xa un turista és insuficient per pagar les des peses d'infras
tructura pública que ell mateix utilitza o consumeix. 

Quant al medi social i nivel! d'ocupació, s'ha de dir que 
la situació és positiva en el sector turístico Quant al medi cul
tural o socio-cultural, fins al moment la comunicació entre 
turistes i població autóctona no ha produ"it mai problemes 
relevants de cap tipus, més bé al revés, hi ha hagut una par
ticipació conjunta per par! de les dues bandes que ha per
mes aixecar el nivell cultural i de coneixements tant deis nos
tres visitants com deis nos tres ciutad ans. 

Quant al tema de la infrastructura, s'ha de dir que en 
gran mesura part de la infrastructura pública es totalment 
defi citaria i no correspon a la importancia que tenen les nos
tres illes com a destí tUfÍstic. 

En resu m, podríem dir que en aquest moment ens tro
bam amb una activitat turística que ha generat una serie de 
desequilibris, amb un creixement de demanda molt inferior 
al creixement de I'oferta i no facil de reequilibrar, amb una 
disponibilitat de recursos naturals limitada i amb un fort de
ficit infrastructural. Aquestes són les reflexions que ens han 
dut a elaborar i a argumentar el::; criteris generals del Pla d'Or
denació Turística. Com que tots vostes coneixen aquests cri
teris, jo em limitaré a ser breu i afer només una referencia 
sobre cada un. 

S'exposa un criteri fonamental de manera que quedi ben 
reflectida aquesta cosa que tots sabem pero moltes vegades 
no s'aplica, que el turisme és el motor principal de la nostra 
economia i que, per tant, en qualsevol planejament territo
rial que es dugui endavant, tant urbanístic com infrastructu
ral , com d'equipament com de serveis ha de ser tengut en 
compte. En aquests criteris es posa de manifest que hi ha, 
sobretot a I'illa de Mallorca i no a les i\les menors per qües
tions obvies, un desequilibri molt accentuat entre els munici 
pis de I'interior i els municipis costers. Aleshores, amb aquest 
criteri, es vol que deterntinades formes alternatives de turis-

- me siguin condui'des a aquests municipis de I'interior per evi
tar aquest desequilibri cada dia més accentuat. 

Es parla de quantificar les necessitats de sol públic en 
dos aspectes completament distints, no només la part de sol 
públic que és necessari protegir perque té uns valors ecolo
S-ics uelerminalS inó que, per nec~ ilalS u'equilibri, devora 
pre si n urbanil zadore ' lo aLilzadcs en delerminals Ilocs. 
acanseguir un eq uilibri amb I'adquisició de 61 públic devora 
aquc tes zone lLlrísliques mas a de envolupade ; fer unes li
mitacions erioses i decidide bre el creixemenl. ba. ade , 
scgons la situació de les zone , quam a infrastructura. egui
paments i erveis i sobrerol re pecte d una referencia, que és 
la dotació de platges, és a dir, que i on ideram que un deis 
matius prioritaris pel qua! el noSlJes luri le! vénen a les JIIes 
són les platges, hem de tenir en compte quina utilització e'n 
pOI fer i per tant, coneixcnt I'oferta luristi a que hi ha a cada 
una d'aquestes zones. i les dimensions que teneo aque les pLat
ge , que aixo cns serveix.i d'element regulador de cara al fu
tur creixement, és a dir, que les exigencies en aquelles zones 
on ja s'ha arribat a un grau d'utilització de la platja tan in- ; 
tensiu han de ser molt superiors comparades amb les zones 
que no es troben en aquesta situació. 

La classificació de zones i sub-zones segons les seves qua-, 
litats, pareix bastant cIar que cada dia es tendeix més a fet$ 
ofertes de més qualitat, pero el problema que tenim és que 
molts deIs promotors exposen que aquest tipus d'oferta no l 

es pot mes cIar amb una oferta de baixa qualitat. Per tant,! 
hem de fer una classificació de zones i sub-zones, intentant 

incentivar el creixement d'hotels i d'allotjaments de delermi" 
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aCI .· ¡cstegories en unes i no en les altres. 
esUn punt important és el tema de la millora de l'oferta 

. de la reconversió. Aquest tema el consideram tan prioritari, 
.1 e encara que es trobi reflectit dins els criteris generals, pen-
qu . d' D . d sam ;que ha de ser motlU un. , ~cret a part l. e ~,anera 
urgent, destinat a la remodelaclO 1 a la modermtzaclO deIs 
alIotjaments turístics actuals, i, quant al creixement, ten ir en 
compte les categories mínimes, com deiem abans. 

En els temes de les dimensions de solars que actualment 
existeixen a la Llei aprovada per aquest Parlament, la idea 
és reconduir el lema rLO quanl a no ser tan exig nts, sinó 
que, concixenl (a siLU ació de cada una d'aqucsles zones, 
adeQuar-la in · 11 mé obligar al complime11l d'aqucsts cri
teris els a llolja mc/1t lurístics, ¡nó que queda ben rcflccÚl 
a I'article 18 que aquelles edificacions destinades a vivendes 
no turístiques, i no ens referim a vivendes individuals, sinó 
a vivendes d'apartaments no turístics, que també s'adaptin 
a les exigencies deIs criteris que decidim per a I'oferta turísti
ca. El que es persegueix sobretot a través d'aquests criteris 
és una limitació al creixement quantitatiu. Nosaltres, avui, 
amb I'oferta turística que tenim, necessitam a les Illes 8 mi
!ion s de turistes perque aquest negoci funcioni i amb menys 
de 8 milions ja no podem funcionar i enguany ho demos
tren les xifres que globalment, als aeroports, no seran do len
tes, arribarem aproximadament a 7 milions de turistes a les 
Illes Balears, una mica més o una mica menys, pero la xifra 
sera sobre aquests 7 milions, i resulta que aquests 7 milions 
ja no basten per donar resultats economics notables a les em
preses turístiques. Segons I'oferta que s'ha creat, pensam que 
necessitam aproximadament 8 milions de turistes, i tot el que 
he explicat abans del tema de la demanda a Europa, es veu 
clarament que augmentar la participació a la majoria deIs 
mercats és un tema francament difícil; per tant, aixo justifi
ca la Iimitació del creixement quantitatiu. Ara bé, aixo no 
vol dir que no hi hagi unes alternatives a aquest creixement 
quantitatiu i que siguin aquestes que avui són tan de moda 
a Europa, com els temes de les clíniques geriiltriques, la ta
lassoten'lpia, els camps de golf, etc., etc. Per tant, un deIs 
punts prioritaris ésque el creixement quantitatiu cada vega
da ha de ser mésregulat, i quant al creixement qualitatiu, cada 
vegada s'han de trobar fórmules més' favorables al desenvo
lupament d'aquests nous tipus d'ofertes. 

Un altre tema que ha ocasionat moltes discusions en 
aquesta Cambra és el deIs usos, perque si aconseguim que 
a través deis plans municipals quedin ben definits e1s temes 
deIs usos quant al que són allotjaments turístics i no ho són, 
és molt probable que puguem sortir d'aquesta gran discussió 
eterna que tenim deis apartaments il·legals. 

1 finalment, com en tot projecte, la necessitat d'un estu
di economic financer per fer front a les ineludibles necessi
tats de miUorar e1s establiments, els equipaments i la infras
tru ctura turística general de Balears. 

En síntesi, aquests són els criteris que hem presentat a 
aquest Parlament perque siguin debatuts i, si els Srs. Parla
mentaris consideren que poden ser milIorats, escoltarem les 
seves suggerencies. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Grckies, Sr. Conseller. 
Procedeix la intervenció deis Srs. Portaveus, una volta 

que el Sr. Conseller ha fet I'exposició de la Comunicació. 

Per part del Grup Parlamentari MIXT, té la paraula el 
Portaveu Sr. Caries Ricci . 

EL SR. RICCI 1 FEBRER: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Crec que vertaderament el que avui volem fer aquí, fer 

un Pla d'Ordenació Turística, és realment necessario Neces
sari fins al punt que fins i tot jo diria que ha arribat bastant 
tard, necessari fins al punt que amb el principi de les resolu
cions que hem de fer aquí, hem de comen~ar per dir que 
aquests desequilibris que avui tenim i que indiscutiblement 
la introducció a aquest Pla ens diu, hem de comenr;:ar per 
reconei.;l(er que són desequilibris que nosaltres hem provocat. 
La realitat és que ben arribat sigui, pero quina !lastima que 
ar;:o no hagués comenr;:at cinc anys enrera. 

Hem permes un desenvolupament francament dolent, 
hem permes arribar a uns punts que malgrat aquest Pla, tenc 
por que no sigui suficient i menys de la manera que s'ha 
plantejat, perque hi ha coses per a mi essencials que aquí 
no es diuen. 1 una cosa essencial que aquí no es diu, i em 
referiré als últims punts exposats pel Conseller, és que par
lam que I'oferta que necessitam és de 8 milions de turistes 
i que vertaderament avui el problema que tenim, de pas, és 
que tenim malta més oferta que no demanda. També parla 
que hem de mirar de fer uns criteris que potenciin I'interior. 
Per tant, tot a~o ens du a diferents parametres que es pe
guen bufetades, en certa manera, i m'explicaré. 

Avui deim que tenim molta més oferta, pero deim que 
tenim molta més oferta sobre la que ja tenim. Han sumat 
vostes, per ventura, l'oferta que ja hi ha e-stablerta, que és 
dins els projectes i plans generals i plans parcials? Han su
mat, tal vegada, el que ja és aprovat a molts ajuntaments? 
Han sumat, potser, fins on arribara aquesta oferta només 
d'acomplir el que ja és en marxa, a pesar del Cladera 11. 
Jo vertaderament es tic espantat perque si bé és veritat que 
aquest Pla m'agrada en molts punts, trobarem deficiencies 
que intentarem corregir amb algunes es menes, no em preo
cupa només ar;:o, sinó que vertaderament no veig res que su
posi una frenada substancial, i no solament una frenada subs
tancial que es pugui crear a partir d'ara, sinó el que ja tenim 
creat. Com podem impedir que a Menorca, per exemple -
deixau-me parlar de Menorca- hi ha ja avui una possibili
tat de demanda que arribi a 400.000 o 350.000 habitants a 
I'illa? Avui practicament no els tenim ni molt menys, som 
aproximadament la meitat, pero si tots els plans que avui 
són ja en vigor es duen a terme, resultara que el creixement 
sera increible. Coferta, com la controlam, I'oferta? A mi em 
preocupa I'oferta que ja tenim al mercat, i si a més aquí par
lam d'un altre tipus de creixement, aleshores és preocupant, 
perque feim anar sumant, una suma immediata per afegitó, 
perque no oblidem que en venir els parametres marcats basi
cament en la línia del turisme, cada dia els capitals de les 
indústries van desplar;:ant-se cap al turisme, i ac,:o no ho evi
tamo Vertaderament no evitam que avui en dia moltes indús
tries de sabates tanquin, que fins i tot algunes zones de vins 
també passin ja bastant deIs vins, o sigui que tothom inten
ta dur els doblers al Uoc més rendible i és logic. No seríem 
en un món democratic si intentassim marcar aquestes pau
tes, aquestes pautes es poden marcar per unes vies diferents. 
Esta bé el seu Pla, Sr. CIad era, és bo, pero no té en compte 
parametres generals, parametres que, més bé van dirigitsa un 
Govern, i no a la seva Conselleria directament. A mi em va 
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preocupar, i en una Comissió ja vaig parlar amb vosté sobre 
aquest tema, la seva gran capacitat en molts cassos d'empen
yer aquest carro del turisme, que indiscutiblement avui és el 
gran motor de la nostra economia, pero que mentre voste 
du a terme tot ac;o no veig que hi hagi cap tipus de fre per 
part del Govern, que és el qui té l'obligació de fer possible 
una balanc;a de diferents situacions economiques, i en canvi 
torna a partir voste una vegada més -j enhorabona per la 
seva capacitat- cap a un desenvolupament, insisteixo, que 
no té cap consideració en aquest cas, pel que veig, a la suma 
del que avui ja hi ha aprovat. M'agradaria que ens assegués
sim tranquil·lament i veiéssim tal com esta avui, a pesar, re
peteixo, del Cladera JI, on arribara la nostra oferta i no par
lem, a més, del que ja han creat, ho dic pels camps de golf 
i per al tres coses que aniran creant, vos te mateix, insisteixo, 
ha dit que hem de potenciar l'interior, en el programa poIític 
que un dia vaig defensar. També dei a el mateix, hem de fu
gir d'estibar més les costes. 

Malgrat tot, jo intentaré una vegada més que les coses 
funcionin. Per tant, no rebuig completament aquest progra
ma, sinó que intentaré ajudar a corregir les coses necessa
ries. Així i tot, crec que hauríem de tenir més imaginació 
de la que hem demostrat fins avui, hauríem de tenir més ca
pacitat de ser més drastics per intentar corregir la Iínia turís
tica que duim avui en dia. Dubto moIt que les coses que ens 
diuen aquí puguin frenar el tipus de turisme barat, més bé 
cree que la realitat sera la mateixa d'avui, que vindran els 
tour-operadors, que cada dia ens trobam en mans més limi
tades, dirigits o controlats per tres o quatre que practicament 
ho dominen tot, i passanl, com ja ha passat enguany, que 
els contractes que sempre es feien un any per l'a1tre enguany 
molts encara no s'han firmat i ja en parlare m pel febrer; que 
no hi ha hagut cap tipus d'augment de contracte, els con
tractes tenen els mateixos preus de l'any passat, passi el que 
passi amb el cost de la vida. En definitiva, que comenc;am 
a tenir la soga al coll i que tota aquesta ordenació ha arribat 
tard, per a mi, ben arribada sigui, pero haurem de tenir més 
capacitat de frenar -encara que a molta gent no li agradi 
aquesta paraula- les coses que ja són iniciades per reconduir
les, indiscutiblement, a les coses millors. Vull concentrar to
tes les seves paraules, haurem de posar la ma on avui encara 
es poden fer desastres a molts nivells, i un desastre que es 
fa i aquí no n'han parlat, i cree que també l'hem de tenir 
molt en consideració és el detriment cultural de les nostres 
illes, que el tenim, especialment en ecologia i coses d'aquests 
tipus. Hi ha d'haver una vertadera ordenació, perque avui 
en dia és un tema que, no dic que sigui per falta de la Con
selleria de Cultura, pero que és un tema oblidat, un tema 
que hauría de ser una de les coses més vitals per a un tipus 
de turisme d'un nivell de qualitat, perque no tot ha de ser 
sempre purament la materia, l'oblidam, podria ser un gran 
procés, i al mateix temps si ens plantegessim seriosament 
aquest tema, tal vegada també salvaríem moltes coses que 
avui en dia no se salven, perque ni les Conselleries no saben 
el que pass a a diferents zones. Podría ser interessant poder 
denunciar, pero a vegades és difícil fer-ho perque podriem 
caure en un món molt llenegadís, de com estan destruint part 
de la nostra cultura, perque si no ha feim rapidament i ha 
tapam rapidament, vindran i ens impediran fer obres i apar
taments, que és el que dóna profit. 

En definitiva, no dic que no sigui ben elaborat, dic que 
hauria de ser més ben elaborat, hauria de ser molt més va-

lent i més drastic per tal de frenar coses. Li podria dir cada 
un deis punts on trobo que falten més detalls, crec que amb 
les esmenes els pr)drem dur a terme i ja es discutiran les es
menes. A fi de comptes ac;o és un quadre marc general, i 
esper que quan treballem dins aquest quadre marc serem ca
pac;os de reconduir-Io a les línies que he dit abans: l'oferta 
ja és excessiva, i ac;o no frenara I'oferta, ac;o continuara aug
mentan! 1 'oferta. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari PSM-EEM, té la pa

raula el Diputat Sr. Sebastia Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. Sres i Srs. Diputats. 
El marc general d'aquest debat és important per a no

saltres, i és important perque el turisme, evidentment, és tema 
basic de I'economia d'aquestes illes, és important perque te
nim una Llei d'Ordenació Territorial aprovada en aquest Par
lament i no complida per part del Govern de la Comunitat, 
i per tant parlar d'ordenació de I'oferta turística vol dir par
lar d'Ordenació Territorial, és important,. també, ates que 
existeixen dos estudis moIt importants que la ConseIleria de 
Turisme ha patrocinat, ha induit que es fessin i que de fet 
no coneixem el fruit polític que se'n podria treure. Ens refe
rim al LJibre Blane, publicat I'any 87, i a I'estudi previ del 
Pla d'Ordenació de ['Oferta Thrístiea, també acabat dins el 
87 per una empresa contractada per la Conselleria. 

La primera decepsió del debat d'avui és que no se'ns 
anuncien cap concreció, no existeix cap compromís per part 
d'aquest Executiu respecte del que marquen les directrius fins 
i tot del Lfibre Blane, de sectors de la patronal, de sectors 
sindicals, del món ecologista. Avui per avui, el debat intro
duit pel ConseIler i el pape! de 21 punts remes a aquest Par
lament és pIe d'inconcrecions, és pIe d'ambigüitats. Evident
ment, és un document que per ventura fa deu anys hagués 
estat un document ben rebut, peró avui en dia, la veritat, 
no li acabam de veure la punta en molts deis seus aspectes, 
i el primer i fonamental és un interrogant: Per que el Go
vern de la.Comunitat no presenta aquí les Directrius d'Orde
nació Territorial, d'acord amb la Llei d'Ordenació Territorial? 
Unes directrius d'acord amb una llei aprovada que farien que 
tot el planejament quedas subordinat a unes Directrius Ge
nerals, perque en el que avui debatem ens trobam que són 
criteris molt amplis, maldament els millorem i els concretem, 
cosa que seria d'a1abar, que la majoria parlamentaria vol
gués sobretot concretar molts d'aspectes deIs 21 punts, pero 
sempre queda cIar, des d'un punt de vista de normativa, que 
la discrecionalitat del Govern és absoluta, perque darrera 
aquest debat d'avui seran Decrets de I'Executiu els que de 
fet ordenaran el que creguin que poden ordenar. 

Nosaltres creim, Sr. Cladera, i voste ha sap, perque vos
te és un tecnic i voste és un home que coneix el món empre
sarial turístiCo nosaltres no tant com voste -al món empre
sarial ens referim-, pero el que sí és ben cIar és que resulta 
decepcionant un debat en les circumstancies que es planteja 
aquesto No és que el seu parlament sigui pitjor o millar, pot
ser sigui millar en a1guns aspectes que el de fa uns anys ~i 
en alguns a1tres potser no tant, pero és decepcionat en tant 
no anam a concretar res respecte d'una problematica tan im
portant com la de I'Oferta turística. Vostes diuen en el seu 

a 
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documenl que hi ha una allau de sol·licituds, 60.()()() noves 
places en tres any ,segon els calculs fets aproximadament 
pel nosl~e Grup ~~rlamenlari; després voste diu que ~an fa~
la 18 m.ilioIls de VISllant per a les places actualment dlSpOru
bIes, sense tenir en compte l'oferta il·legal. Nosaltres, aquí, 
és quan ja deim no pot ser que el Govern de la Comunitat 
Autónoma mantengui aquestes contradiccions, una contra
diceió operativa entre dir fan falta més visitants per omplir 
rnínimament el que tenim, pero 60.()()() noves places, aproxi
madament, demanades i en previsió de construcció en tres 
anys. 

La contradicció de l'Executiu pot ser no vengui per la 
Conselleria de Turisme estrictament, sinó que ve per la pres
sió d'uns constructors, d'uns doblers negres existents dins la 
nostra Comunitat Autónoma, i sobretot per un lIum verd a 
la Comissió Provincial d'Urbanisme, benei"t pel mateix Go
vern, beneit pel mateix ConselIer d'Obres Públiques, per cert 
no present en un debat d'aq uestes característiques. 

Per tant, ens trobam amb un conjunt de contradiccions 
i sobretot ens trobam que unes esperances de I'estudi d'una 
empresa com ............. , unes esperances com el mateix L/ibre 
Blane, editat per la mateixa Conselleria, fan que en aquests 
moments ens preocupi, i jo avui crec, Sr. Cladera, que vosté 
utilitza unes formes molt adequades, una literatura correcta, 
pero queda baix com ahorne emprenedor, com a home que 
ha demostrat moltes vegades la seva capacitat en el món tu
rístic. 

Per tant, nosaltres voldríem que no hi hagués tan tes ge
neralitats i li he dit abans de comen<;:ar: ens agradaria que 
concretas al maxim que és aquest Pla d'Oferta Turística, per
que és evident, si llegim segons que podem pensar que és 
correcte, peró si després miram una mica, amb una certa des
confian<;:a, ates a la practica que hi ha ha gut de desequilibris 
territorials i la practica que molta part de l'estructura hosta
lera d'aquestes illes és obsoleta i en males condicions, evi
dentment és quan deim que no ens podem fiar. 

En aquest sentit, hi ha un primer interrogant dar: Que 
succeira amb tots aquests permisos demanats i concedits 
abans del seu primer Decret com a Govern, abans del seu 
segon Decret, entre el segon Decret i la llei que el configura? 
Que passa amb tota aquesta gent que té uns expedients apro
vats? Es diu, com a vegades, entre l'empresariat, que hi ha 
hagut parts i quarts, nosaltres aquí no hi entram excessiva
ment, pero el que és evident és que hi ha una multitud de 
gent que té uns permisos, alguns s'executen i d'altres no, peró 
que en definitiva jo crec que fa que anem contra corrent del 
que hauria de ser una vertadera ordenació del sector. 

Es evident que fan falta, creim nosaltres, uns criteris de 
directrius integrades d'Ordenadó Territorial. Pensam que hi 
ha d'haver unes normatives dares i precises sobre planifica 
ció i gestió de recursos naturals. Sempre en parlam, pero en
cara és I'hora que hi hagi una concreció real per part de la 
ConseIleria de Turisme. S'en parla al punt 14 de les Direc
trius, pero quan voste en parla, i donarem suport al punt 
14, pero li farem un afegitó: que voste revisi els centres d'in
teres turístic nacional existents en aquestes illes. He revisat 
el de Cales, pero queda el de la Canova; el revisi, Conselle
ria de Turisme, si volem complir realment en concret el que 
vos tes proposen en un punt de les seves resolucions, com per 
exemple el punt n~ 14. 

Pero cal concretar al maxim, creim nosaltres, tot aquest 
debat. El PSM-EEM entén que hi ha unes zones degradad es 

que necessiten una rehabilitaCió urgent. Quines són? Zona 
Eivissa, la Platja de Palma, Palmanova, Magaluf i Santa Pon
<;:a, d'entrada. Per tant, aquí hem de cercar doblers públics, 
els hi hem de posar, només els doblers públics dels pressu
posts de la Comunitat i de l'Estat han d'anar per a zones 
degradades; per a res més, entenem nosaltres, perque és un 
objectiu prioritari, que peI' cert criticam profundament a la 
Conselleria o al Govern el fet que quan vostes fan un pro
jecte de Decret, el coneixen primer els sectors implicats que 
els instruinents polítics que vertaderament I'haurien de co
neixer i aprovar. Creim que no és de rebut que la gent pugui 
fer els seus projectes abans que el Govern faci decrets. Ha 
passat amb el Decret primer, amb el segon i passa amb el 
darrer Decret que vostés han fet. Potser no sigui culpa de 
la Conselleria, no ho sabem, pero realment és increíble que 
els Decrets del Govern, abans de ser aprovats en el Consell 
de Govern, els coneguin els sectors empresarials. 

Per altra banda, pensam que existeixen zones saturades. 
Zones saturades que nosaltres ho veim ciar, cal dir pus, s'ha 
acabat. Quines són? CalvÍ<\, Andratx, Cala Millor, Can Pi
cafort, Alcúdia, Platja de Palma, Cales de Mallorca, Eivissa 
íntegra, Ciutadella, Maó, el Castell, Alaior i tal vegada San
tanyí, a Santanyí mantenim un dubte. Es ciar que vos tes te
nen molts d'estudis d'espais naturaJs de la Conselleria d'Obres 
Públiques, de la de Turisme, etc. Cal dir ja a quines zones 
no es toca res, zones costeres, i cal entendre l'interior d'aques
tes illes no només per satisfer el turista com es diu en un 
punt. Els punts n~ 2 i el n~ 15 de la redacció que ens han 
passat són molt perillosos psicologicament, perque pareix que 
s'entén l'interior la pagesia, el sectors de petita industria que 
hi pugui haver a I'interior d'aquestes ilIes com a gent que 
ha de satisfer el turisme que ve. En aquest cas ens preocupa 
molt la redacció, I'esperit, i és on creim que vostes encara 
no han afinat, malgrat la literatura positiva, el que pot ser 
un turisme cultural, el 9ue pot ser un turisme alternatiu. 

Per tant, entenem que en aquests moments, un Pla Di
rector d'Oferta Turística ha de tenir en compte un poc un 
aspecte crític, un aspecte autocrític. Creim que les paraules 
que deim tenen seny, perque són prop d'ecologistes, de sindi
calistes i d'empresaris lúcids, i fins i tot de paraules dites pel 
mateix Conseller de Turisme i propiament di tes al Llibre 
Blane, i suposam que als mateixos estudis que ha fet la Con
selleria. 

Nosaltres creim que en aquests moments no pot ser no 
declarar ja una moratoria a les zones saturades, no pot ser 
ja no anar a concretar la degradació, no pot ser no aturar 
ja el procés de degradació deIs espais naturals, no pot ser 
oblidar ni un moment més dues qüestions. Una, la proble
matica laboral del sector. La formació professional en el tu
risme és mínima, la qualitat és baixa, es perd ocupació a 
molts de 1I0cs i, en conseqüf:ncia, ens trobam amb uns pro
blemes laborals que fan que els sindicats reivindiquin, facin 
convenis, etc., pero pensem que, per exemple, hi ha molta 
gent d'ocupació temporal sense cap ti pus de conveni ni nor
mativa, no hi ha una formació professional de cap tipus i 
ens trobam, repetesc, amb uns problemes del mateix sector 
deis treballadors prou importants. 

El segon tema que li hem de plantejar és que no com
prenem, a un Pla Director d'Oferta Turística, com els pro
grames de turisme social no hi tenen una presencia real. No
saltres creim que és per aquí, amb aquests programes de 
turisme social, que podríem d'alguna manera entrar a con-



1252 DIARl DE SESSlONS ./ Núm. 35 / 6 d'octubre del 1988 

cretar el maxim el que pot ser reduir un poc l'estacionalitat 
i millorar una mica les estructures en termes generals. 

El nostre Grup creu que aquest debat hauria de ser un 
debat concret, un debat posant les coses damunt la taula, 
intentar arribar a un consens generalitzat, pero la veritat, ens 
trobam amb un debat, per ara, de circumstancies. El docu
ment és circumstancial; la seva intervenció, Sr. Conseller, és 
circumstancial. Creim que en aquestes illes, per al que és avui 
en dia un present vosté ha dit els milions que fan falta de 
visitants per complir una mica l'expedient del que existeix le
galitzat, pero sobretot per a un futur immediat, ens trobam 
amb una necessitat ja urgent d'un pacte globalitzat. Ho deiem 
a la passada Legislatura i ho tornam a dir aquesta: Un pacte 
globalitzat, en aquestes illes, inclou sectors empresarials, sin
dicals, ecologistes i sectors polítics. La voluntat existeix, molta 
gent ha parlat. Quan parlavem, fa dies, de saturació de zo
nes, em deien: defensau el mateix, en definitiva, que qual
que empresari ha dit als mitjans de comunicació. Pot ser ver, 
pero la veritat és que el sector necessita ja acció; No només 
paraules, sinó acció. Fins i tot ens preocupa, Sr. Conseller, 
que algun punt d'aquestes pro postes que duen, la mateixa 
Llei 7 del 88, que de fet és el Decret segon que voste va fer 
deIs 60 metres, es pot veu're dubtosament complicada si 
aquests punts no es concreten en un sentit molt més restric
tiu. Un Govern com el d'aquesta Comunitat Autonoma, que 
en principi és benei"t per diversos sectors empresarials del sec
tor turístic, benei"t públicament, creim que en aquests mo
ments ha de anar a concretar, i sin dins els sectors econo
mics que dominen aquestes iHes qualcun, el deIs constructors 
més destructors, valgui I'expressió, ha de patir una mica, creim 
que ja has guanyat massa milions i en té massa de negres 
com per poder-se sacrificar una mica per a bé de la col· lec
tivitat. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup ParJamentari d'UM, té la paraula el 

Portaveu Sr. Pasqual. 

EL SR. PASQUAL 1 AMOROS: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Si el 1987 hi ha hagut 15.768.000passatgers als aero

ports de Balears, el 1977 n'hi va haver 9.226. L;increment del 
nombre de passatgers ha estat d'un 71OJo en deu anys. Si el 
1987, també segons dades de la Conselleria de Turisme, hi 
ha 310.937 places, inclosos els apartaments legalitzats, el 1977 
hi havia 228.204 places; hi ha hagut un increment del 36%. 

Realment, si es comparassin només aquestes dues Xi
fres, el nombre de passatgers, que té una correlació bantant 
directa amb el nombre de turistes, ha crescut més que el nom
bre de places i efectivament l'any 1987 va ser un any moIt 
bo, un any turístic molt bo, en el quall'increment de passat
gers va ser sensible respecte del 1986, pero el 1988 sabem 
que hi ha hagut 24.000 places més s'han posat en marxa i 
sabem que l'any no és tan bo com el 1987. S'ha dit, fins i 
tot, que ja s'ha saturat l'oferta. 

Per tant, l'Ordenació de l'Oferta Turística hem de con
cloure que és l'assignatura més important de la política tu
rística d'aquesta Comunitat Autónoma, pero abans d'entrar 
en el problema d'Ordenació de l'Oferta en concret, facem una 
breu enumeració dels problemes del producte turístic balear. 

En primer 110c, tenim uns problemes que són de manca 
de dotacions comunitanes -depuradores, infrastructures, 

equipaments, zones esportives, zones verdes, etc., etc.- 1 en
tre aquestes dotacions, són d'especial rellevancia els greus pro
blemes aero-portuaris i també els de sanejament. Un segon 
grup de problemes estan relacionats amb l'obsolescencia de 
las planta hostalera balear, i un tercer grup de problemes són 
els d'excés d'oferta. 

El producte turístic balear no té només problemes d'ex
cés d'oferta, sinó que en té d'altres, pero avui només hem 
de debatre els criteris generals del Pla d'Ordenació de l'Ofer
ta Turística presentats pel Govern Balear. Aquest debat entra 
de pIe en el problema de la saturació i també, pel contengut 
que hem pogut llegir, entra dins la manca de dotacions co
munitaries, si bé els problemes aero-portuaris no s'han con
templat en el document, i nosaltres pensam que són objecte 
d'unes altres mesures, siguin del Govern o de l'Administració 
Central, pero que avui no seran discutits aquí, j també, pel 
ql1e fa referencia a la rcconversió de h planta existent aCIlIesla, 
sera objecte d 'un pla de J1l odcmitza ió i eqllipamem u'all L

jaments I uríslics quc és anLU1ciat al n!' 15, cree, d'aqucs l do
cumCJ1l i que abern que cxisleix un document en preparaci6 
d'aque l Govcrn Balear i per lant tampoc no sera objeclc de 
la no tra i.nlervenció. Nomé. enlrarcm, p r Lanl, en els crile
Tis d'Ordenació de rOferta Turística. 

Examinant aquest document, la primera característica 
que nosaltres volem adjudicar a aquests criteris generals és 
que es tracta d'un document general, evidentment; que aixo 
no és el Pla, pero que també comprenem i estam d'acord 
que no es pot entrar en punts més concrets deIs que s'ha 
entrat aquí perque precisament delimitar un sol, dir quina 
cubicació ha de tenir una zona determinada o una sub-zona, 
d.ir quins espais públics hi ha d'haver a Can Picafort o a 
Sant Antoni d'Eivissa o a Formentera no pot ser mai objec
te d'aquests criteris generals, han de ser objecte del Pla. La 
concreció, per tant, no pot ser objecte d'aquest document, 
i des d'aquest punt de vista, si bé entenem que és un docu
ment d'uns criteris de caracter molt general, també entenem 
que té una filosofia suficient com per orientar cJarament el 
futuro Per tant, nosaltres donam suport al grau de definició 
del que ha de contenir el Pla que esta contengut en els crite
ris generals. 

També pensam que és un document ambiciós, sobretot 
perque hi ha algun punt que causara traumatismes impor

'"tants dins la societat, i em referiré en concret al punt n? 18. 
El punt n? 18 és el més important des del punt de vista ur
banístic, perque obliga la Comisió Provincial d'Urbanisme 
-si s'aprova el P la, naturalmenL- que a les futures aprova
cions de planejamenLs urbanlstics s'hagin de respectar les cu
bicacions, uns maxims de volumelrja establerts pel Pla d'Or
denadó d'Ofcrta Turística a le zones O sub-zones turístiques. 
Aix.o té una transcendencia i molt important, i a posta jo 
m he atrevil a d ir que aqucst Pla é am bició. Si hi ha diver-
es causes prox:i:mes de I e.xcés d'ofena que lol coneixem hi 

ha una causa remota, q ue es el fons, que és la causa ctiríem 
originaria de J'excés d'oferta, q ue és u n excé de sol urbanls-. 
lie, un excés de volumetria donat pels plans aprovalS. 

Per con. egücnt, aquest Pla d'Ordenaci6 de I'Oferta 1lt
rislica pel fet de ser incardi.n,at dins la Llei d'Ordenació Th : 
rrilorial i presentar-se eom Pla Sectorial d 'obligat eompliment

¡ 

pcr als aj untarncnts, jo d ie que és una passa molt importaJlf¡' 
i cree que no. hi ha ~ap <?omunitat Autonoma d'~spanya qu~ , 

'encara s'hagl a lreVJt a te r una cosa d'aq uest u pus. 
• ' Una a1 tra cosaquc nosal tre consideram positiva d'aquesl? 
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PIs és el pun! n? 2 la filosofia del punt n!' 2. TOls sabem 
ue des de fa vint o vint-i-cinc anys hj ha hagut migrad6 

~es de I'interior de les illes, des deis nuc1is trc:tdicionals cap 
la costa. NosaJlres volem potenciar, naturalrnent. el caríic

~er tradicional del nuclis de I'interior pero per una altra ban
da no podem condemnar aque 15 nuclis a viure exclu ivament 
de ('agricullW-a, de cap manera. S'ha de potenciar ('agricul
tura. sabem que de de la Conselleria d'Agricultura es fan 
pJans i accion per potenciar aquesla agricultura. pero Lam
bé, paral·lelamem si exl teix Ulla d manda potencial d'un 
turisme alternaLlu, aquesta demanda ha de ser incentivada 
pels poders públics i des d'aquest Parlament. 

A posta consideram que és molt important la declara
ció de municipis d'interes preferent on es podran ubicar es
tabliments d'oferta turística alternativa, que aixo entenem que 
sempre sera a I'interior de l'ilIa i que sera Ull turisme nou, 
un turisme que crec que ve defirut al punt n? 15, quan parla 
de turisme rural, de turisme esportiu, de turisme geriatric, 
etc., etc., que no han de ser necessariament ubicats a la costa. 

Aixo és summament important, perque si l'aigua sem
pre va cap a la mar, I'home sempre va on hi ha feina, i per 
molt que ens hi entestem, és a dir, si nosaltres no aconse
guim crear feina a I'interior de I'illa, l'home anira cap a la 
costa; els mallorquins, els menorquins, els eivissencs i els for
menterencs continuaran I'emigració que hi ha hagut fins ara. 
No basta el voluntarisme de dir aquí que vis quin de I'agri
cultura, perque si I'agricultura no és rendible no hi viuran. 
Hem d'incentivar I'agricultura, pero els hem de donar altres 
sortides. 

Nosaltres presentarem diverses propostes de resolució que 
afecten diversos punts i que ara no hi entraré, excepte un 
punt que consideram important. Es el regim transitorio Aquest 
Pla d'Ordenació diu que s'establiran per zones i per sub-zones 
quatre nivells, on hi haura un estandards mÍnims d'infras
tructures, d'equipaments, de serveis, de sol públic, pero acon
seguir aquests mÍrums és una tasca deis poders' públics en 
una gran majoria. Fer depuradores no ho poden fer els par
ticulars o no ho haurien de fer, són els poders públics; per 
fer carreteres, exactament igual; per aconseguir espais públics, 
zones verdes públiques, també han de serels poders públics 
que els han de comprar. Aleshores fan falta unes dotacions 
pressupostaries, unes dotacions que han de ser importants 
i que possiblement requeriran l'endeutament d'aquesta Co
munitat Autonoma, pero evidentment si uns murucipis van 
més enrera que els altres en aquests nivells mÍrums d'infras
tructures, el que no podem fer és una aturada brusca. Hem 
de saber quin és I'objectiu final i hem d'aconseguir que en 
tres, quatre o cinc anys puguin arribar a aquest objectiu, pero 
sense una prohibició del cent per cent de no poder fer res, 
perque aixo seria negatiu per a aquests murucipis, i jo m'atre
viré a dir que discriminatorio 

No tenim res més a dir. Jo diria al Sr. Conseller que 
faci via a acabar aquest Pla, perque és molt important per 
a les IIles Balears, i per acabar vull recordar unes paraules 
d'un home molt prestigiós en el món turístic, que ha tengut 
diversos carrecs a l'Adrrurustació, que és Ignacio Vasallo, que 
va ser no fa gaire a Cala Millor i entre altres coses va dir: 
«El sector de la població europea que viatja, continuara viat
jant en el futur i rins i tot es doblara l'any 1995 i es multi
plicara per tres l'any 2000. Mallorca -ell parlava de Mallor
ca i jo parlaria de Balears, en aquest cas- amb la seva 
posició i amb la majoria deIs hotels amortitzats -va dir-

té condicions per rebre el turisme que necessita, pero capta
ra el sector economic mitja o continuara amb el baix. La 
veritat és que tenc serioses dubtes que s'aconsegueixi canviar, 
en aquest sentit». 

Jo també tendria seriosos dubtes si no féssim res, peró, 
com he' 'dit, aquest Pla d'Ordenació de rOferta Turística jo 
pens que és capdavanter a Espanya, vull dir que és el primer 
que es fa des del punt de vista global en una Comurutat Auto
noma i, arnés, amb una certa ambició, i jo diria que aquest 
Pla ha de ser la fita per poder rebre el turisme de l'any 2000. 

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

Portaveu Sr. Francesc Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 
Moltes gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Dipuats. 
Debatem els Criteris Generals del Pla d'Ordenació de 

l'Oferta Thrística a l'empara del que preveu la Disposició Tran
sitória de la Llei d'Ordenació del Territori. Debatem els cri
teris generals que han d'inspirar un Pla d'elaboració poste
rior per part de la Conselleria, per part del Govern de la 
Comunitat Autonoma. Jo he de dir, d'entrada, que lamenta
blement, i crec que és un error de la mateixa Disposició Tran
sitoria de la Llei d'Ordenació del Territori, que demana que 
aquesta presentació deis Criteris Generals es tramiti a través 
de I'article 170 del Reglament, cosa que em pareix sincera
ment una tramitació errada, crec que .!Jauria estat molt més 
profitós per a tota la Cambra i taÍrlbé per al mateix conten
gut deIs criteris que sortissin d'aquesta Cambra, haver-ho de
batut amb criteris de I'article 172, que hagués provocat un 
debat en Corrussió, la possibilitat de formulació d'esmenes, 
de fer transaccions, que jo cree que haguessin emiquit sensi
blement els criteris generals que hagués aprovat aquest Par
lament, perque aquesta mecanica de l'article 170 dificulta rea1-
ment un enriquiment i un debat mutu que jo crec 
imprescindible en aquest caso Pero, en fi, la interpretació li
teral de la Disposició Transitoria evidentment obliga a aquest 
debat; la llastima és que la presentació de propostes de reso
lució per part deis Grups Parlamentaris s'hagi de fer d'una 
manera jo diria un tant precipitada i després d'haver de vo
tar amb escasses possibilitats de trobar acostaments, que jo 
crec que en aquest cas n'hi hauria i molts, i per tant hagués 
estat bo trobar formules que patrocinassin trobar aquests 
acostaments. 

Passant a una primera aproximació al contengut de les 
Directrius que ens remet el Govern, en primer 1I0c jo diria 
que podem destacar un aspecte positiu en relació a la remis
sió del Pla d'Ordenació de l'Oferta Turística en el que jo cr:ec 
el seu ambit normal, el seu ambit diríem admirustrativament 
adequat, que és a les normes d'Ordenació Territorial i Urba
nisme, que pel que fa referencia als aspectes d'allotjaments 
de l'oferta és el seu ambit natural, més que -entenem no
saltres, entenc jo- a disposicions sectorials que fins ara no 
han estat un instrument escaient per a l'ordenació, per a la 
regulació o per a la restricció de l'oferta. No cal recordar 
que crec que és dins l'anim i el reconeixement de tota l'opi
ruó pública i per descomptat deIs Srs. Diputats, que el De
cret, el famós Decret Cladera 1I, el Decret deIs 60 metres, 
després convertit en llei per aquest mateix Parlament, és un 
instrument absolutament inoperant, és un instrument que no 
servid mai a la formulació d'una política restrictiva quant 
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a I'oferta d'aIlotjaments turístics per tal com les circumsUm
cies del seu anunci previ i etc., etc., varem provocar una allau, 
una al!au reconeguda pels mateixos responsables de la Con
seIleria de Turisme, que ha suposat una distorsió de tal mag
nitud en el creixement de I'oferta que realment fa que, tant 
la mateixa llei de mesures transitóries com molt previsible
ment aquest mateix Pla, hagin amenac,:at la consecució deIs 
seus objectius a causa que en aquests moments les possibili
tats del creixement de l'oferta, a través d'aquella allau de sol·li
cituds previes -es parla de 45.000 places, es parla de 
6O.00Cl- suposen el creixement turístic que raonablement hau
ria de tenir aquesta Comunitat Autónoma per ventura al llarg 
de deu anys. 

En conseqüencia, ja feim una mica retxes damunt l'aigua, 
peró de totes maneres hem d'atendre el contengut del PI a, 
estudiar-lo en profunditat i donar la nostra opinió. Jo crec 
que els Criteris Generals constitueixen un cataleg de coses 
sensates, s'ha de reconeixer així, que qualsevol persona in
formada i qualsevol persona preocupada per les lectures deIs 
diaris, practicament, reconeix i coneix, peró difícilment els 
poden atorgar, per part del nostre Grup Parlamentari, la ca
tegoria del reconeixement d'uns Criteris Generals que real
ment han d'inspirar un Pla. 

Entre aquesta relació de qüestions, de plantejaments, no 
hi ha hagut sorpreses. De fet, totes varen ser anunciades als 
successius debats de dia 3 i de dia 24 de novembre del 1987, 
el Debat de Política General i el Debat de Política Turística, 
totes varen ser anunciades aleshores, i jo crec que, perque 
puguem reconeixer dins aquest cataIeg de qüestions uns Cri
teris Generals que han de regir un Pla hi hauria d'haver un 
pre-pla, hi hauria d'haver un plantejament previ que ja con
dicionas una mica el mateix Pla. Em referesc que jo espera
va trobar-me amb una serie de dades macroeconómiques pro
jectades amb hipotesi d'evolució futura, tant d'oferta com dé 
demanda, hipótesi d'evolució amb Pla i sense Pla per saber 
exactament a quins objectius intentam arribar, l'assenyalament 
prioritzat d'uns objectius a assolir -aquest és un element 
absolutament imprescindible quan hom planteja una planifi
cació de tipus económic i de tipus territorial- i per últim 
una descripció deIs instruments que s'usaran per a la conse
cució d'aquests objectius, la seva catalogació -instruments 
legals, administratius, fiscals, financers, sancionadors, etc.
Crec que aixü és una mancanc,:a, una mancanc,:a diguem-ne 
de caracter sistematic en relació amb els criteris del Pla. 

Entrant ja a l'articulat, si així ho podem dir, d'aquests 
Criteris, jo assenyalaria una serie de mancances concretes que 
es detecten. En primer lloc, en contra del que ha dit el Con
seUer, perque ho ha defensat amb una especial vehemencia, 
ens costa fer un reeoneixement del turisme exclusivament com 
a motor de la nostra economia. Aquest enfocament que te
nen aquests criteris em pareix imprescindible, jo no intent 
dir ni molt ni manco que el turisme no sigui el motor, pero 
no podem posar en consideració, tal com diu el mateix enun
ciat del criteri, que la consideració del turisme dins la inclu
sió compulsiva als plans d'Ordenació Territorial, Municipal, 
etc., es fara al turisme com a motor principal de la nostra 
economia Jo cree que les consideracions del turisme -també 
el ConseUer ho ha al·ludit i amb aixa hi estic d'acord- és 
un fenomen que va molt més alla de l'aspecte purament eco
namic. El turisme és fenomen social, el turisme és un feno
men cultural, el turisme és un fenomen que afecta la nostra 
manera de viure. Jo cree, per exemple i aixó s'hauria de re-

flectir en aquest Pla, que el turisme hauria de ser I'instru
ment a través del qual la presencia de la nostra Comunitat 
Autónoma, dins ,\ gran esdeveniment que li espera al nostre 
país l'any 92, hauira d'esser-hi present. D'una manera o d'una 
altra, la nostra presencia dins la moguda del 92, si em per
meteu l'expressió col·loquial, hauria de ser a través d'una gran 
manifestació turística, d'una presencia articulada a través de 
donar al turisme una projecció molt més cnllil de la simple 
consideració de motor del fenomen turístico 

També diríem que hi trobam una altra mancanc,:a. La 
regulació de l'Oferta Turística remesa exclusivament a l'ofer
ta d'allotjaments. Es el tema principal, estam d'acord, és el 
bessó de l'assumpte, pero entenem que un Pla d'aquestes C3-

racterístiques ha de contemplar la regulació d'activitats COffi

plementaries de tot alló que s'engloba sota I'oferta comple
mentaria, peró també d'altres sectors i sub-sectors que dins 
el món turÍstic tenen un pes específic important i que han 
de ser contemplats en un pla de rcgulació de la totalitat de 
I'Oferta Turística. 

Lamentam una escassa atenció a la consideració dife
renciada deIs ajuntaments turÍstics, deIs municipis turÍstics 
com a fenomen amb vida própia i que, per tant, també han 
de tenir una consideració especial. Lamentam així mateix o 
detectam una falta absoluta de qualsevol tipus de relació, de 
qualsevol tipus d'implicació deIs Consells Insulars en el plan
tejament i desenvolupament d'aquest projecte, d'aquesta pro
posició. 

No compartim en absolut, Sr. Conseller, la consideració 
tan elemental que es fa de les qüestions de l'aigua en relació 
amb aquest Pla. Entenem que avui en dia ja no basta dir 
que amb criteris del Decret d'Infrastructura de l'any 70, s'acre
ditara la disponibilitat d'aigua potable com a element fona
mental, com a coll de botella per a produir un nou creixe
ment de l'of~rta -turística. Crec que avui en dia I'aigua és un 
factor de creixement a nivell de la globalitat de les Illes, un 
factor de condicionament del creixement, i que ha d'incloure 
una relació d'aquest Pla amb una planificació hidrológica que 
reclamam des d'aquesta tribuna no solament aquest Grup 
Parlamentari, sinó molts altres, amb una consideració global 
i unitaria de l'explotació de l'aigua, amb una consideració 
a temes tan importants com és el previsible fenomen futur 
de la potabilització de l'aigua com a font de noves alternati
ves que s'haurien de plantejar d'aquesta manera, amb una 
concepció globalitzada de l'aigua que implica, que limita, que 
condiciona de manera moIt estricta les possibilitats del crei
xement turÍstico 

Un altre tema. Tema de camps de golf. Jo crec que la 
qüestió deIs camps de golf sincerament no es pot despatxar 
amb una frase que diu que hi haura una pauta sobre camps 
de golf en el planejament municipal. En aquest tema jo em 
vull referir a una conclusió molt important que consta en 
el mateix Llibre Blane de Thrisme que elabora la Universitat 
de les Illes Balears financ,:at per la mateixa Conselleria, que 
en parlar de camps de golf, que diu que evidentment tenen 
avantatges quant a qualitat de la demanda que atreuen, diu 
literalment: «Un aspecte de gran importancia economÍca te 
relació amb l'evolució de l'oferta de camps de golf en el fu
tur. Creim que una política poc restrictiva en relació a la COO

cesió de camps de golf en pot posar en perill el futur per 
una forta competencia entre si, de la mateixa manera que 
l'excés d'oferta deIs establiments d'allotjaments ha produil una 
devaluació deIs preus. Per tant, és imprescindible estudiar la 
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d manda potencial aballs de donar permisos sense lintits». 
A~esta és una de les conclusions del Vibre Blane de TUris
me que cree que cns ha de fer reflexionar que més que duna 
pauta de CaIDPS de golf, hem de parlar d'un vertader pla sec
lorial de campS de golf. 

Notam a faltar una cousideraci6, diru els a<;pecles eco
nomics del Pla, del criteris que han d'inspirar el Pla, una 
considcraci6 als co lOS social, als quals també fa referencia 
el L/ibre Blane de Tt(risme, en relació amb els quals aquesl 
Grup Parlamentari va proposar que la Consellería de Tud -
me eJaboras un estudi de co tos ocial, economie i deseco
nomies generades pel sector turístic, perque només així po
drem tenir un element important de valoració, no solament 
económica, no solament directament monetaria, que perme
ti una accíó redistributiva via fiscal o qualsevol altra via, que 
permeti una accíó correctora, un instrument que ha de ser 
essencial al servei deIs objectius d'aquest Pla d'Ordenació de 
l'Oferta Turística, a base d'un coneixement d'aquestes dades. 
Notam una mancanr;:a, en aquest sentit, que creim que li do
naría una dimensió important. 

També ens cstranya la manca de referencia o una refe
rencia molt superficial a les qüestions relatives a la promo
ció. Es evident que un Pla de I'Ordenació de l'Oferta Turísti
ca ha de tenir un reflex, ha d'incidir directament en els 
aspectes promocionals que no es poden limitar a tenir sim
plement una consideració cap a la promoció ni de la quanti
tat pura i simple, perque en aixó ja estam d'acord que arnés 
d'haver-hi uns Ifmits hem de regular aquesta quantitat a tra
vés de la regulació de la mateixa oferta, ni tampoc de la qua
litat, o millor dit, sí pot incidir en la qualitat. Vull fer una 
referencia: si voste, si la Conselleria, si el Govern opina que 
és necessari promocionar la idea deIs camps de golf i fa una 
campanya com la que va fer voste amb el lema del Green 
Peace, aixó vol dir que voste es refereix que la promoció s'ha 
de subjectar a l'Ordenació de l'Oferta Turística, com és ló
gic. Per tant, els aspectes promocionals han de ser una deri
vació de la nova regulació de l'Oferta Turística i trobam a 
faltar aquest tipus de referencia. 

Trobam a faltar una referencia, com ja li ha anunciat 
el Sr. Serra, a les qüestions de personal, de formació de per
sonal com a un element basic, importantíssim. Trobam una 
escassa referencia a les qüestions de reconversió, que ente
nem que hauria de ser probablement el nudi estelar d'aquest 
Pla de regulació de l'Oferta Turística; trobam a mancar refe
rencies a temes importants, com les qüestions de les garan
ties del turista, tema molt important de cara a un mercat, 
de cara a un consumidor cada vegada més conscienciat deIs 
seus drets i cada vegada més exigent en aquest tema. Per úl
tim, per culminar aquesta al·lusió a les mimcances que el 
nostre Grup ha detectat i que'probablement n'hi pugui haver 
d'altres tipus, trobam a faltar una manca de valentia a l'hora 
de resoldre el problema ja enunciat de I'excés de places apro
vades o susceptibles d'aprovació a causa de la famosa allau 
de sol·licituds. 

En definitiva, el temps que concedeix aquesta interven
ció només ens ha permés fer un repas superficial del tema. 
Aquesta és la nostra visió, una visió crítica, pero constructi
va al nostre entendre, sobre els Criteris que ens ha remes el 
Govern i, en conseqüencia, lógicament cal esperar les nos
tres propostes de resolució al respecte. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDEN'P. 
Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la pa

raula el Diputat Sr. Joan Nadal. 

EL SR. NADAL 1 AGUIRRE: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
El nostre Grup comen.;:ara, com ha comen.;:at el Conse

ller, amb unes reflexions generals de quina és la situació ac
tual del sector turístiCo Aquestes reflexions no poden ser unes 
reflexions optirnistes, no poden ser unes reflexions positives 
com practicament ningú no fa avui en di a, ni els mateixos 
membres del sector turístico Ens trobam en una situació de 
crisi provocada per un creixement incontrolat de l'oferta. No
saltres entenem que també ens trobam en una situació de crisi 
per una mancan.;:a de voluntat política a l'hora d'aplicar la 
legislació vigent i ens trobam en una situació de crisi també 
per una mancan.;:a de voluntat política a l'hora de legislar. 
1 ens trobam amb un Govern que fa sis anys que té el poder 
en aquesta Comunitat Autónoma i ens trobam amb un Con
seller que fa sis anys que és Conseller de Thrisme d'aquesta 
Comunitat Autónoma. Per tant, no es pot al·legar falta de 
temps, no és pot al·legar mancan.;:a de poder polític, no és 
pot al· legar falta de doblers, falta de res, perque si no es te
nien doblers per fer les coses en un any sí es tenien per fer
Ies en sis anys i fins avui, al cap de sis anys, no tenim uns 
criteris de control, d'Ordenació de l'Oferta Turística. 

1 ens trobam amb uns criteris que entenem que tampoc 
no ataquen els problemes reals que hi ha actualment en el 
sector. Són uns criteris de bona voluntat política, que el Con
seller ha demostrat constantment tenir, peró, com hem dit, 
enguany ens trobam en una situació de baixa ocupació deIs 
establiments hotelers a causa de l'excés d'oferta, un excés 
d'oferta ocasionat no perque aquesta oferta hagi tengut un 
creixement natural, com tenia normalment els anys passats, 
sinó a causa d'un Decret fet pel Govern, fet per la Conselle
ria de Turisme, mal concebut, mal aplicat i mal redactat. 

Es fa un Decret i es fa públic amb quatre mesos d'ante
lació, es negocia amb tothom, i aixó provoca que pr:ktica
ment 80.000 places sol·licitin I'informe previ de Thrisme. En
guany se n'han obertes 22.000, segons els informes de la 
Conselleria; l'any que ve, unes altres tantes. Per tant és prac
ticament impossible que aquest desequilibri pugui desaparei
xer en pocs anys, és un desequilibri provocat per la Conse
lleria per una falta de voluntat política, de capacitat d'aplicar 
un Decret sense consensuar-ho, sense informar els sectors tant 
turístic com de la construcció. Aixó ha provocat, com deim, 
aquest excés d'oferta de la gent que ha volgut salvar els seus 
solars, salvar les seves parcel·les. 

El mateix Gabriel Escarrer, en un artide conegut per tots 
vostes que va publicar un diari d'aquestes illes fa uns dies, 
dei a, respecte del Decret: «Pero el tiro ha salido por la cula
ta. Ha parecido que el Decreto primaba las prisas de los avis
pados insolidarios que se volcaron materialmente en la cons
trucción de nuevos hoteles y sobre todo de apartamentos, 
llenando el mercado de nuevas ofertas. Nunca en la historia 
de nuestro turismo, que debería haber producido sabios des
pués de tantas largas experiencias, han largado amarras tan
tos imprudentes, algunos de los cuales no son en verdad ex
traños ni nuevos en el negocio». 

Per tant, ens trobam en una situació provocada, ente
nem, pel mateix sector i per la mateixa Conselleria. Ens tro
bam en una situació de zones saturades i degradades, zones 
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prou conegudes per tots vostes -ja s'han dit abans: Eivissa, 
Sant Antoni, Palmanova, Magaluf, Santa Pon~a, S'Arenal
on hi ha una baixa de preus escandalosa i per tant una mala 
qualitat també escandalosa, perque és escandalós que sortim 
constantment a tots els diaris internacionals durant l'estiu a 
causa deIs esdmdols que es produeixen en aquestes zones. 

Aquesta és la situació de l'oferta en aquests moments 
a les nostres ilJes: Un excés d'oferta, situacions de les zones 
que rebien aquest turisme massiu i que és un tant per cent 
molt elevat de la nostra oferta en una situació de degrada
ció, preus baixos, qualitat ínfima i poques perspectives. 1 se'ns 
presenten uns Criteris d'Ordenació de 1'0ferta Turística que 
no segueixen el ritme que se'ls hauria d'exigir. El Pla d'Orde
nació de l'Oferta Turística és un pla sectorial, per tant és un 
pla que desenrotlla una part de les Directrius d'Ordenació 
Territorial. Les Directrius de 1'0rdenació Territorial no les co
neixem, si nosaltres aprovam aVlli uns criteris del Pla de l'Or
denació de l'Oferta Turística possiblement aquests criteris s'ha
gin de modificar quan s'aprovin les Directrius d'Ordenació 
Territorial. 

1 eIs criteris que presenta la Conselleria de Turisme en
tenem que no s'ajusten en absolut al discurs que ha fet el 
Conseller. La voluntat del Conseller va per un costat i els 
papers van per un altre. El Conseller ha parlat de limitació 
de l'oferta, ha parlat deis espais naturals, ha parlat de zones 
degradades, ha parlat de molts de temes, si bé és cert que 
ha passat la majar part de la seva intervenció explicant quin 
és el mercat de les nostres illes, amb una reflexió final que 
el mercat pfélcticament no pot creixer i que, encara més, anam 
sobrats d'una part d'aquest mercat. 1 els criteris que presen
ta no són el reflex del seu discurso D'acord amb el seu dis
curs, haurien de ser uns criteris limitats al creixement, con
troladors de l'oferta, que protegissin i de qualque forma fossin 
respectu~sos _amb el medi ambient, i ens trobam amb uns 
criteris que al nostre entendre són desenrotllistes, continuen 
essent desenrotIlistes. 

El criteri 2 diu que davant la saturació de la costa, s'ha 
de revitalitzar l'interior i s'han de declarar municipis d'inte
res preferent per a la ubicació d'establiments hotelers. No
saItres entenem que aixó és terriblement perillós. No estam 
en contra de determinats projectes estudiats d'una forma in
dividualitzada, estam en contra de declaracions de municipis 
com a d'interes preferent per a la ubicació d'establiments ho
telers. Si la costa no té salvació a moltes parts, no plante
gem la mateixa política per a I'interior. 

Es fixen uns criteris limitatius per al creixement basats 
en la mancan~a d'infrastructura, quan el Conseller sap que 
la infrastructura és un tema que es pot solventar, es poden 
ampliar les depuradores, es pot ampliar la infrastructura de 
serveis d'aigües depurades, de recollida de fems, totes aques
tes coses es poden reestructurar d'acord amb la voluntat que 
el Govern pugui tenir o no tenir de desenvolupament o d'aug
oent del desenvolupament d'una zona determinada. Nosal
tres creim que hi ha zones que ja han de tenir la qualificació 
de zones saturad es, que no han de créixer, que rúnica cosa 
que hem de fer en aquestes zones és intentar la seva recon
versió i reestructuració. 

Al criteri 8 parla d'un a1tre criteri limitatiu, i fixa uns 
parametres mínims d'ocupació de platja per usuari, o sigui 
si una platja és col·lapsada, si hi ha malta gent, s'han de 
posar uns criteris limitatius al creixement, pero tot d'una 
d'óna la solució: facin piscines. Si es crea una alternativa que 

de qualque forma permeti que el turista no vagi a la platja, 
una piscina, ja es pot continuar creixent, maldament la plat
ja sigui saturada. Aixo no és un criteri limitatiu, voste el que 
dóna son solucions perque continui' creixen t, no limita. 

Quan parla deis centres d'interes turístic nacional, voste 
parla de revisar-los a la baixa, pero no diu revisarem els cen
tres d'interes turístic nacional a la baixa. Voste diu «es po
dran revisar els centres d'interes turístic a la baixa». Si en 
aquestes altures, que tenim una crisi en la nostra economia 
que, com voste ha dit, és una econorrua sustentada quasi prac
ticament en el turisme, quan tenim una crisi important, quan 
tenim una crisi que havÍem d'haver atacat fa molt de temps, 
voste ens planteja uns criteris de futur, no ens du cap mesu
ra concreta, no ens du cap mesura que ataqui els problemes 
d'avui en dia, sinó que fa plantejaments filosOfics, manifes
tacions de bona voluntat. 

Quan voste parla -és un criteri que també ens ha 
sorpres- de la protecció del medi ambient, del medi natu
ral, diu que s'ha d'adquirir sol públic, que hi ha una man
can~a de sol públic, i parla que el Govern proveira de les 
dotacions necessaries per a l'adquisició de sol públic, pero 
fins ara hem vist que aquest sol públic en mans del Govern 
s'ha gestionat malament -hi ha una prova més que evident 
amb I'Albufera, que des que és en mans del Govern ha pas
sat la pitjor epoca de tota la seva !larga historia-, pero no 
parla en absolut ni de l'aprovació immediata ja del CataIeg 
d'Espais Naturals, ni paria de la desqualificació o qualifica
ció de determinades zones, ni fa cap preservació ni planteja, 
maldament sigui filosOficament, els seus criteris de defensa 
de la natura. No fa cap referencia ni una a aquest tema, no 
fa cap referencia a la reconversió de les zones, ho ha dit de 
paraula, pero en els Criteris no figura la reconversió de les 
zones en la creació d'aquestas infrastructura basica, aquesta 
infrastructura que és totalment necessaria per atendre el seu 
desenvolupament harmonic en el futuro Són criteris que es 
necessiten, són criteris que és necessari que el Govern de la 
Comunitat Autonoma fixi, si bé, més que criteris, el que se
ria necessari és que el Govern atacas d'una vegada la situa
ció del sector turístic i no fes una política de manifestacions 
com ha fet fins ara, una política de manifestacions que des
prés mai no ha volgut dur a la practica. Tenim casos exem
plars i cridaners, com tota la normativa contra incendis, que 
du sis anys aprovant-se i prorrogant-se i prorrogant-se i nin
gú no l'ha aplicada mai. Tenim casos cridaners, com dur anys 
i anys parlant des d'aquesta tribuna de si s'ha de modificar 
tot el Reglament i reelassificar tota l'oferta turística i encara 
som alla mateix. Duim anys i anys parlant que s'ha d'aug
mentar la inspecció turística i fins i tot hem fet esmenes al 
pressupost perque s'augmenti el nombre d'inspectors i enca
ra som a1la mateix. 

Pero el més xocant per a mi és que quan voste surt aquí 
i fa un discurs, normalment estam d'acord; hi ha poques co
ses a que li puguem dir que no, pero després el que voste 
diu i el que diuen els papers no tenen res a veure. El que 
voste diu amb la realitat, amb l'aplicació de les seves parau
les, no té res a veure; voste fa un discurs, la seva Conselleria 
aplica una altra política completament distinta, no sabem si 
per voluntat seva, per voluntat política o per mancances de 
la mateixa Conselleria. 

Vul1 acabar amb una altra frase de l'artiele esmentat de 
Gabriel Escarrer: «Se precisa una auténtica concertación ope
rativa, es decir, no enunciativa de propósitos. Ya se sabe aque-
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Uo de que el infierno está lleno de buenas intencio~es». yos-

t
' Sr. Conseller, ríns ara ha demostrat molt bones lOtenclOns e, . 

. molt mala operativa. 
1 •• 

Moltes gracles. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari AP-PL, té la paraula 

el portaveu Sr. González i Ortea. 

EL SR. GONZALEZ 1 ORTEA: 
Sr. Presidente. Sras. i Sres. Diputados. 
Hace unos cuantos meses, a finales de noviembre del 

año pasado, tuvimos aquí en esta Cámara, en este Pleno, un 
debate yo diría que con bastante profundidad sobre la pro
blemática general del turismo. En ese debate y en la exposi
ción inicial que hizo el Sr. Presidente del Gobierno se reco
gían ya practicamente creo que todos los criterios que hoy 
en forma concreta, en forma detallada y numerada, ordena
da, nos ha presentado el Sr. ConseIler de Turismo. Obvio es 
decir por nuestra parte que ya entonces hablamos sobre esos 
criterios, pusimos de manifiesto nuestra postura, postura que 
hoy mantenemos en su integridad. 

Voy entonces a pasar un poco rapidamente por encima 
de los principios básicos que entonces se discutieron, se pu
sieron de relieve en la Cámara, como digo, que hoy figuran 
en el documento de los Criterios que el Gobierno nos remite 
y entrar muy brevemente después en unas pocas acotaciones 
de detalle que quisiéramos sugerirle al Sr. Conseller de 
Turismo. 

Las cuestiones básicas sobre las que se mueve la necesi
dad de este Plan -y quiero hacer un poco de insistencia en 
el término necesidad, porque creo que un Plan hay que ha
cerlo cuando realmente es necesario y sólo cuando realmen
te es necesario-, son a nuesto juicio tres. El documento del 
Gobierno pone alguno más, pero queremos poner el énfasis 
en tres concretos: la escasez de los recursos disponibles~ el 
agua, las playas, el paisaje, la naturaleza en definitiva, que 
es la que motiva fundamentalmente la generación de turis
mo de las Islas-, la irreversibilidad de los daños -que ésta 
es la segunda, pero en realidad a mi juicio es la primera
que en esos elementos produce un uso no controlado. Aquí 
no estamos ante un mercado que permita una oferta ilimita
da, los recursos son limitados y sobre todo, sobre todo, es 
imposible reponerlos, por lo menos algunos de ellos, bási
cos. y la tercera razón, la ausencia de la necesidad de in
fraestructura de acompañamiento, entendiendo por infraes
tructura de acompañamiento no sólo las obras civiles, que 
solemos llamar infraestructura propiamente dicha, sino la de 
tipo social, sanitario y cultural. 

Quiero insistir fundamentalmente en esto de la irrever
sibilidad de los daños y de la escasez de los recursos dispo
nibles porque, insisto, este Plan, estos Criterios y este Plan 
Director Gestoríal, fue en algunos casos calificado de inter
vencionista o pretendidamente intervencionista. Nosotros no 
estamos de acuerdo con esa calificación, un Plan en si mis
mo contiene evidentemente elementos que afectan al libre al
bedrío de las personas, eso es evidente, y en ese sentido, en 
sentido amplio, cualquier plan puede llamarse intervencio
nista, pero lo importante de un Plan son las razones que lo 
justifican y el meollo de ese Plan, lo que en ese Plan se plan
tea realmente, eso es lo que puede hacer que un Plan sea 
o no sea intervencionista. 

Nuestros recursos escasos, insisto, y su imposibilidad de 
recuperación en muchos casos son, y en eso no tenemos la 
menor duda, lo decimos con toda claridad, lo que implican 
la necesidad de este Plan. Si un ayuntamiento pone señales 
de prohibido aparcar en una calle, a nadie se le ocurre decir 
que ese ayuntamiento sea intervencionista. Lo que ese ayun
tamiento tiene planteado es un grave problema de escasez de 
plazas para aparcamiento, de escasez de calles, yeso que las 
calles se pueden reponer, se pueden ampliar, se pueden en
sanchar en muchos casos, se pueden construir otras nuevas. 
El agua, el paisaje, gran parte de la naturaleza de nuestras 
islas, no. 

Sentada, por consiguiente, la necesidad del Plan, en la 
que convinimos y estamos absolutamente de acuerdo sin nin
gún tipo de reservas, entramos en el tema de los criterios pro
piamente dichos. Primero las soluciones, si los problemas son 
basicamente de escasez y de desequilibrio, deben venir por 
la mejora de la calidad de los servicios, de las prestaciones, 
de la oferta privada y pública y también, lógicamente, por 
una mejor distribución temporal y espacial del turismo. La 
cuestión, sin embargo, no está en las soluciones; las solucio
nes parecen obvias a cualquiera y en esas no creo que haya 
discusión, la discusión puede estar en los medios para lle
varlas a cabo. 

Aquí es donde los criterios nos proponen tres grandes 
grupos que todos ustedes conocen porque han sido debati
dos ya, pero que quiero pormenorizar ligerisimamente o 
apuntar. 

A nuestro juicio, el primer gran grupo es el que carac
teriza por el aumento generalizado de las restricciones urba
nísticas, además de que convierte al turismo en pieza clave 
en la Ordenación del Territorio, lo que por otra parte es un 
hecho real, un hecho que se está dando en este momento, 
la problemática urbanística está absoluta y totalmente afec
tada por el fenómeno turístico. Esos criterios, por consiguien
te, lo que hacen es venir a reconocer un hecho que así se 
manifiesta. 

El segundo grupo de criterios se refieren a la exigencia 
de fuertes inversiones públicas y privadas en infraestructu
ras, en equipamientos y servicios necesarios para el crecimien
to o la mejora cualitativa de la nueva oferta. Tampoco creo 
que sea muy necesario insistir en este tema en nuestro com
pleto acuerdo con los planteamientos. 

Hay también un tercer grupo de criterios que delibera
damente dejo un poco aparte o para el final y son los que 
pretenden un reequilibrio del sector y un desarrollo de los 
municipios poco beneficiados, por lo menos hasta ahora, por 
las corrientes turísticas, así como la revalorización de aque
llos aspectos turísticos menos tradicionales o menos conoci
dos. Me gustan estos criterios, Sr. ConseIler, me gustan, se 
lo digo en nombre del Grupo, porque esencialmente son cri
terios que se basan en la confianza de que una vez impues
tas las limitaciones imprescindibles, el mercado funcionará. 
Las reglas del juego van a restringir fuertemente la costa para 
todo lo que sea nuevo y ello hará que la oferta se mueva 
en los dos sentidos apetecidos: mejorar las instalaciones exis
tentes, por un lado, y buscar campos inéditos al turismo, por 
otro. 

En cuanto a las acotaciones, quisiera hacer tres o cua
tro también con la misma brevedad con que he hecho el ana
lisis de los aspectos fundamentales de estos Criterios a nues
tro juicio. La primera se refiere a la exigencia implícita en 

.. 
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los Criterios de una coordinación de actuaciones públicas y 
privadas que debe ser estudiada con mucho detalle. La Ad
ministración quedará lógicamente condicionada por el Plan 
lo mismo que los administrados y ello debe tenerse bien en 
cuenta a la hora de hacer las previsiones económicas. Preci
samente esa coordinación de exigencias a los usuarios y de 
autoexigencia de la Administración es lo que hará que ver
daderamente funcionen ese tercer tipo de criterios que yo po
nía un poco separadamente, al que nos referíamos, y en los 
que habrá de apoyarse la iniciativa privada, que de ningún 
modo puede verse defraudada por una insuficiente, lenta, ine
ficaz actuación pública. 

Por consiguiente, nos parece que, por concretar algo más, 
los criterios o el estudio económico debe tener extniordina
riamente presente y ser extraordinariamente realista y cuida
doso en lo que se refiere a las inversiones públicas. El éxito 
o el fracaso del Plan está, a nuestro juicio, en último extre
mo en el sentido común con que eso se afronte. 

Una segunda cuestión, una segunda acotación se refiere 
a la adquisición de suelo público, tema que se repite en dos 
de los criterios, y que va en cierto modo ligada con la acota
ción o con la consideración anterior. La compra de suelo pú
blico se puede justificar por muchos criterios distintos, cri
terios políticos -la compra de la Dragonera, por ejemplo, 
realizada por el Consell Insular de Mallorca recientemente 
creo que es un buen ejemplo-por criterios de freno a la es
peculación, a los que ha aludido antes el Sr. Conseller, y en 
los que yo creo que en general las medidas urbanísticas pue
den ser suficientes, en general creo que pueden ser suficien
tes, o finalmente por otro tipo de criterios, a los que tam
bién ha aludido el Conseller, de reparto de cargas y beneficios; 
de que a quien le toca tener aquellos suelos que no son sus
ceptibles de níngún aprovechamiento personal o privado, sino 
que son susceptibles de aprovechamiento público, de alguna 
forma haya de tenerse en consideración su situación. 

En cualquier caso es necesaria una profunda meditación, 
pues al coste de la operación de compra de suelo por parte 
de la Administración, compra de suelo para disposición pú
blica, deben añadirse unos gastos de conservación y de ex
plotación que a nadie se le oculta que suelen ser extraordi
nariamente grandes y que son vitales en la carga que un 
presupuesto económico de una Administración Pública pue
de tener que estar soportando año tras año. 

Tal vez sería interesante reflejar en el Plan posibles in
centivos a la iniciativa privada que ponga a disposición pú
blica suelos con calificación de protección o de preservación 
y de su mantenimiento. Quizá, insisto, ese pueda ser un ca
mino que haga más viable, más llevadera y más ligera la carga 
para la Administración Pública en lo que se refiere a la ad
quisición de esos suelos. 

Una tercera acotación que debo señalar es la convenien
cia a nuestro juicio que el Plan contenga una fórmula senci
lla y sobre todo ¡¡gil que permita su modificación, su modi
ficación o su revisión. No es necesario insistir en la rapidez 
que hoy las condiciones sociales o económicas hacen cam
biar la situación del entorno y exigen ir acomodando los pla
nes y darles, por consiguiente, un dinamismo y una vida que 
sólo pueden tener en el caso que tengan prevista con facili
dad, como digo, con sencillez su propia modificación. Y en 
este sentido también nos parece interesante por precisamente 
un Plan Director Sectorial, y de alguna manera eso se con
templa en la Ley de Ordenación del Territorio para otro tipo 

de planes directores que puedan ser los Consells lnsulars, que 
son o deben ser un órgano sensible a la problemática de cada 
i la, ya ue la pr b lemática del turismo no es igual en una 
i la ¡\le en Ha, que puedan ser, como digo, los nsdl 
Jn ular s qu ienes puedan prom ver - unos de los que pue
dan pro m VCf- la aCLuaJ i7.aci - /1 r isión del Plan sÍll per
jui ci , na turalmente, que csla revi ión la 11 ve a caho el Go
bierno. 

y finalmente una cuarta y última acotación que responde 
a una petición que en nuestro Grupo ha terudo alguna vez 
entrada y eco, y es que a la hora de fijar los parámetros 
hoteleros mínimos se ve un cierto tratamiento diferenciado 
a I ~ Il(k leos de población tradiciona les. y a l decir núcleos 
<.le poblad' n tradicionales me refic~ en contraposición a Jo 
núcleo completamente turísticos. Por entenderno , una co él 

es Manacor, Ira cosa es PonocrislO; ambos evidemclll cl1lc 
son do núcleos urbano , pero lienen una con ideración ere 
que bastante distinta o deben tener, quizá, desde el punto 
de vista de los hoteles, por aquello de que hay una cierta 
demanda de plazas o de alojamientos hoteleros que puedan 
no responder exactamente a unos criterios puramente vaca
cionales o habituales, sino que respondan a criterios de per
sonas que vienen o que necesitan un alojamiento en el cen
tro de un núcleo urbano tradicional para moverse en la 
realización de negocios, entrevistas, visitas a familiares, etc. 
y que hasta ahora no han sido generalmente terudos en cuenta 
a la hora de establecer los criterios turísticos generales, y con
cretamente me refiero a los criterios hoteleros. 

y nada más. Con estas breves acotaciones que de algu
na manera creemos que puedan suponer una mejora o una 
pequeña clarificación de algunos de los criterios que nos ha 
expuesto el Sr. Conseller de Turismo, le doy las gracias. 

EL SR. PRESlDENT: 
Té la paraula el Sr. Conseller de Turisme, Sr. Jaume 

Cladera. 

EL SR. CONSELLER DE TURJSME (Jaume Cladera 
Cladera): 

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Encara que les intervencions deIs Grups són diverses, pa

reix que coincideixen en una serie de punts als quals em 
remetré. 

'ha dit que els criteris d'aquesl Pla 110 són c.:oncrets. 
Aquesta és una interprelació que ríns que hagi sorlil el Pla 
no li podem donar resposta, es a dlr, dins uns criteri u'aques
ta envergadura. perquc s6n critcris d'una envergadura molt 
forta, é moll difícil concretar a punts molt detallats on arri
ban!! el Pla. Pero ' i passen revista a cada un deis punls, evi
den tmenl n'hi ha qualcun, per exemple el primer és un punt 
que no concreta, que és una peticíó, és una exigencia dels 
municipís turfstics en les eves revisions deis plans que ten
guín en compte la importancia del turismc dios Ja seva ecO
nomia. Per exemple, no hi ha hagut mai cap revisió de cap 
Pla de tot Balears que bagi contemplat un municipi des del 
punt de vista turfstic, i ara per primera vegada se'n fa un, 
que és el de CalviA. que anleposa tots els interessos lunsUes 
a qualsevol altra necessitat. Aquest és un tema a tenir molt 
en compte; si no ens acostumam afer uns a1tres planeja: 
ments urb-anístics, contínuarem sempre igual, succeiril que_ 
cada una de les nostres iJles tendrél com a pJanejameOl la 
suma. 00 de plans municipals, la suma de plans parcials con~ 
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tei11plats dins la possibilitat deis pJans municipals. 
Per tant, que aixo és un criteri abstracte? Sí, pero la seva 

concreció, el que demanen els municipis, tenguin en compte 
que el seu planejament ha de contemplar prioritariament una 
serie de coses que són vitals per al funcionament turístic, i 
aixo es demana concretament als municipis turístics. 

Aqueixa mateixa reflexió que els faig del punt n? 1 po
dria fer-Ia de qualsevol punt, del que vulguin, quan diuen 
que el Pla no concreta, del 4 o del 5 o del que vulguin. Que 
s'ha de comprar un sol rústic? S'han de saber les necessitats 
que avui tenen les Balears de conservar el seu patrimoni tu
rístic, que he repetit mil i una vegades que són els seus re
cursos naturals. Per tant, dins el Pla s'han de concretar qui
nes són aquestes necessitats i quines són les fonts financeres 
per poder comprar aquest sol i intentar sortir d'aquesta di
namica que ha dut tantes discussions en aquest Parlament 
de les proteccions moltes vegades necessaries, pero que mol
tes vegades afavoreixen uns i perjudiquen uns altres. 

Per tant, no em vulI estendre més en quins punts són 
concrets o no, pero vostes han d'entendre que dins uns crite
ris no es pot arribar més lIuny del que és just. N'hi ha qual
cun que sí és molt concret, el que passa és que vostes tal 
vegada no s'hi han fixat, per exemple aquest que diu que 
les construccions no turístiques hauran de recollir un maxim 
de volumetria; aquest és bastant concret i bastant important. 

Respecte de I'article 2a, que quasi tots els partits polí
tics han fet referencia, no voldria que es mal entengués. 
Aquest article en cap moment no ve a dir ja hem abusat 
de totá la zona costera, ja no podem construir més a la.zona 
costera, ara anam a carregar-nos l'interior. Alerta, no és aixo. 
La filosofía és completament al revés, és a dir, nosaltres pen
sam que a la majoria de zones turístiques de la costa seria 
desitjable un no creixement, sobretot un no creixement de 
turisme de masses, perque, repetesc, poder captar aquest 8 
milions de turisme de masses que necessitam cada vegada 
es fa més difícil pero sí hi ha petit nombre de turismes alter
natius i el que nosaltres demanam és que aquest petit nom
bre de turismes alternatius, ates que no necessita les zones 
costeres, sigui ubicat a les zones de I'interior per poder ree
quilibrar la diferencia de capacitat economica que tots sa
bem que hi ha entre els municipis costers i els municipis de 
I'interior. Per tant, voldría que quedas clar que no es tracta 
d'exigir que es facin determinad es inversions en els munici
pis de l'interior, sinó que aquelles inversions neutres que no 
tenguin cap necessitat de la costa seria desitjable que es fes
sin a l'interior. 

Amb el lírnit de creixement, el que nosaltres volem mar
car amb el Pla és la capacitat optima de recepció en nombre 
de turistes de cada una de les zones i sub-zones i a partir 
d'aquesta posar uns condicionaments distints segons la in
frastructura, els equipaments i els serveis i condicionar el crei
xement del turisme de masses en aquestes zones, pero mai 
prohibint, mai cercant línies que prohibeixin d'una forma de
finitiva el creixement, sinó duent a col·lació uns parametres 
més exigents, molt més exigents que a altres zones, que facin 
que aquest creixement sigui condicionat i doni lloc a unes 
alternatives d'oferta completament distintes a les que hi ha. 

També estam d'acord que hi ha zones que s'han de qua
lificar, si no amb la parauJa saturades, perque no és bo des 
d'un punt de vista promocional, pero sí se'ls ha de qualifi
car amb qualque frase que defíneixi clarament que el seu pro
cés de creixement encara ha de ser molt més condicionat. 

Respecte de la referencia que fan de la revisió deIs cen
tres, jo ja no sé que pensa aquesta Cambra deIs centres, per
que he arribat a perdre e1s papers. A vegades diuen que eIs 
centres, d'en¡;:a que va sortir la sentencia de Cala en Turque
ta, tenen una dependencia municipal, i per tant que són els 
municipis que e1s han de revisar i que quan fan la revisió 
del Pla Municipal hi han d'incIoure els centres. Altres vega
des diuen que nosaltres revisem la Canova. Jo, si m'ho de
mana aquest Parlament, la revisaré de molt bon gust, pero 
passa que el que va acordar aquest ParIament no és aixo, 
aquest Parlament va acordar que revisas el centre l'Ajunta
ment d'Arta i ho diu clarament, pero si vos tes demanen a 
la Conselleria que ho faci, jo repetesc que ho farem de molt 
bon gust, perque, a més, estam disposats afer aquest tipus 
de revisió. 

EIs centres on els plans mUnlcipals, o bé encara no s'han 
revisat o bé no són contemplats a la seva revisió, nosaItres 
hem complit la nostra obligació i els revisam. VuIl dir que 
hem posat aquest punt com un punt subsidiari, és a dir, que 
si els municipis on tenen ubicats els centres els revisen i els 
inclouen en el seu planejament, nosaltres demanarem als mu
nicipis que compleixin els criteris generals. En cas que no 
els revisin, els revisarem nosaltres i deim c1arament amb uns 
criteris molt exigents i per descomptat d'acord amb els crite
ris d'aquest PJa. 

Respecte de la reconversió, que quasi tots els Grups s'han 
referit que la notaven a faltar, al punt 13 es paria c1arament 
d'aquest tema, pero independentment que se'n parli al punt 
13, el tema de la reconversió és tan fonamental avui per a 
la indústria turística que ni tan sois pot esperar I'aprovació 
d'aquest Pla, tant és aixi que el Govern pensa que abans 
d'acabar el mes d'octubre segurament haura tret un Decret 
específic per a la reconversió d'aIlotjaments turístics. Es fo
namental que hi hagi una serie d'aIlotjaments turÍstics que 
desapareixin si no poden aguantar un procés de reconversió 
i és fonamental que els que quedin es posin al dia per res
pondre sobretot a la demanda de futur i perque les inver
sions que s'obliguen afer amb aquestes reconversions facin 
practicament impossibles aquestes polítiques de baixes de 
preus que han fet els hotel s amortitzats aquests anys, aprofi
tant precisament que eren amortitzats. 

En el tema que també qualque Grup ha aportat de la 
formació professional, nosaltres el compartim. El tema de 
la formació professional, creim que no és un criteri que s'hagi 
de posar dins un Pla d'Ordenació Thrística, pero tots vostes 
sabem que hi ha una Escola de Turisme que funciona patro
cinada per la Conselleria de Thrisme i que ens trobam amb 
el tema etern de l'escola hotelera i que enguany no pot anar 
dins el pressupost una altra vegada perque val 900 milions 
de pessetes i no hi ha doblers per dur aquest projecte enda
vant, pero que pensam, de qualque forma, que no és un tema 
per anar dins aquests Criteris. 

Quant a una serie de reflexions que tots vostes han fet 
respecte del nombre de places, que depen de la interpretació 
de cada un -un Partit ha dit que el segon Decret d'Ordena
ció va suposar 40.000 places, un altre Partit ha dit 60.000 
i el darrer ha dit 80.000, o no?-, jo crec que aquí és neces
sari que facem una cosa, i la ConseIleria la fara, enviara a 
cada Partit Polític el nombre de places sol·licitades l'any 84, 
l'any 85, l'any 86 i l'any 87, i se'n duran una gran sorpresa, 
una gran sorpresa, perque resulta que I'any 86 es varen de
manar tantes places com l'any 87. 
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Per tant, aixo de donar la cu lpa al Decret s'ha convertit 
en un Iloc comú, i a més hi ha una altra cosa. Avui, a la 
societat moderna, no es poden treure decrets que afectin d'una 
forma gravosa la societal sense que hi participi la societat. 
Aixo és una cosa que fa qualsevol Executiu del món i no 
queda més remei que fer-Ia, pero de totes formes jo enviaré 
aixo a tots els Partits PoIítics perque hi hagi una unitat de 
criteris i tots tenguem coneixement de quines són o no són 
les conseqüencies del Decret. 

Supos que oblid qualque cosa important. El que no vol
dria deixar passar, just a titol de comentari, és que estic molt 
satisfet que el Partit Socialista teng ui un nou ideoleg que si
gUI l'empresari més important d'aquestes iIles. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESlDENT: 
S'obri el torn de replica, per si quaIcú vol replicar. 
Sí, per part del Grup ParIamentari PSM-EEM, té la pa

raula el Sr. Sebastia Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Sí, gracies Sr. President. .. 
Sr. ConseIler, hi ha un punt de partida que nosaltres no 

acabam d'entendre, de I'acció de govern conjunta, que supo
sam que és col·legiada i en conseqüencia els acords que es 
prenen tots duen el mateix camí. 

Quan parlam de Directrius d'Ordenació Territorial, en 
els documents que vostes ens han presentat per a aquest de
bat es parla que estan en elaboració i en consequencia hem 
vengut aquí amb unes propostes sobre uns Criteris, etc., i que 
de fet, com voste ha dit en la seva intervenció, ara ve el Pla, 
el Pla Sectorial, el Pla Director Sectorial que vostes han dé 
fer i que supos~m que s'haura d'instrumentar a través d'un 
Decret, d'un Decret de la seva Conselleria. Continuam, per 
tant, en aquest punt de partida: que nosaltres no compre
nem per que no hem abordat d'una vegada per totes la pro
blematica territorial turística en conjunt i tenint en compte 
la complexitat, pero també tenint en compte la legislació 
d'aquesta Comunitat Autorioma, perque, cregui'm, les bones 
intencions exposades per voste i en els documents que hem 
tengut previament a aquest debat, en els punts que estam 
d'acord certament sempre trobam aquest empero, que és 
aquesta ambigüitat i sobretot aquesta manca de directrius 
d'Ordenació Territorial. 

Per tant, ens preocupa que ens vengui per Decret, ens 
preocupa no saber el nord, no saber quin és l'horitzó con
cret. Hi ha molts d'aspectes d'aquesta participació de la so
cietat, a la qual voste feia referencia, que també ens preocu
pen moltíssim. Miri, Sr. Cladera, dia 13 de febrer del 87 
aquest Parlament va aprovar una proposta en el Debat de 
Política Turística, que era crear el ConselI de Turisme de les 
IlIes Balears. Era una possibilitat de crear un instrument de 
diaJeg; un instrument on empresaris, trebaIladors, tecmes, eco
logistes. s'asseguessin i de fet ajudassin a una tasca d'ordena
ció, a crear un ambient favorable a l'ordenació de tot el sec
tor. Ha acabat el 87, anam ben avan~adets del 88 i en 
definitiva no temm encara aquest ConselI de Turisme. 

Per tant, si nosaltres parlam de participació de la socie
tat, certament hem d'instrumentar aquesta participació i no 
basta fer jomades del sector, com es diu, o de la cimera, 
com es deia, que ens pareix bé que es facin, evidentment, 
i que hi participi el Govem; ens hagués agradat que hi ha-

guessill participat aJtres sectors deis que eren presents a I'Hotel 
Bellver, em sembla, pero en definitiva pensam que s'ha d'anar 
una mica més enIla, s'ha d'anar un poquet més lluny. Pen
sam que voste té una oportunitat, voste i el seu equip, una 
oportunitat solida i unes possibilitats realment sensacionals. 
En aq uestes iHes, per primera vegada, es comen~a a reOexio
nar d'acord amb criteris conservacionistes i, per que no dir
ho?, conservadors, en un sentit prccisament de conservar el 
que queda i, en definitiva, de procurar una rendibiJitat, de 
procurar una estabilitat en el que és el producte interior bUl, 
en el que és, en definitiva, la problemática social d'aquestes 
iHes, pero és aquí on nosaltres trobam que la Conselleria no 
acaba de donar el to, no acaba de donar aquesta incidencia 
que nosaltres desitjaríem. 

S'ha parlat del cos d'inspecció; encara no comprenem 
per que no s'ha augmentat. S'ha parlat, en definitiva, molles 
de vegades de donar practicament carta blanca perque hi ha 
una confian~a que vostes han de treballar amb eficacia i han 
dit bones paraules i han demostrat bones intencions, pero 
la veritat és que quedam una mica enlaire. 

També en aquest debat que tenim nosaltres notam a fal
tar, dins aquesta manca de concreció general, aspectes tan 
senzills com definir que és el que es vol dir per turisme inte
rior, turisme marginal, turisme cultural. No sambem on anam, 
a estones pareix que I'única cosa que preocupa una mica és 
poder convertir possessions en hotel s, fer camps de golf, en 
Una paraula, no acabam de veure el que d'una problematica 
globalitzadora, i pensem que nosaItres creim i hem cregut en 
aquest Pla Inter-sectorial entre Turisme, Indústria i Agricul
tura, hi hem cregut i creim, sabem que enguany no ha fun
cionat gaire bé, pero ha comen¡;at a funcionar una miqueta. 
Desitjam que els anys proxims aixo funcioni molt més, és 
l'única sortida d'un cert equilibri en torn evictentment al sec
tor del turisme, al sector deIs serveis . 

Creim, Sr. ConseIler, en definitiva, que ens fa falta una 
mica més de concreció, ens fa falta una mica més de visió 
d'un futur, pero ja amb punts concrets. En canvi voste, a 
declaracions públiques, sí que es mostra un home coneixe
dor d'una problematica a curt i a mig termini i de fet ens 
parla de cojuntures, i quan nosaltres el veim als mitjans de 
comunicació o en intervencions públiques ens sembla benís
sim, pero després ens adonam que debatem uns documents, 
uns principis que no acaben de concretar. Si aixo s'aprova 
una mica així, ens trobarem que tol dependra del Pla Direc
tor, del Decret que voste pugui fer i en definitiva creim que 
no se cerca aquesta participació social, aquesta unanimitat 
política -si és possible- i la veritat és que, al marge d'ideo
logies, nosaltres pensam sincerament que el turisme és molt 
important, que calen molts més esfor~os i que es menysprea 
tot un conjunt d'estudis, tot un conjunt d'esfor~os de perso
nes i de grups polítics, i que de fet ens hauria de donar una 
mica més d'esperan~a. 

Jo li pegaria al Conseller que, en funció de les bones 
intencions i voluntats expressades en el document i amb leS 
seves paraules, procuri que puguem millorar substancialment 
aquest document que debatem. 

EL SR. PRESIDENr. 
Per part del Grup Parlamentari CDS, té la paraula :eI 

Portaveu, Sr. Quetglas. 
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B~ Sj{. QUE~ ASI RO~ANES: 
j - tAdltes gracleS, Sr. Presldent. 
. ¡slo he de lamentar que el Conseller, supos que perque 

les inter.vencions deis distints Grups han estat molt nombro
~ . han tocat molts de punts, no hagi donat res posta a la 

ses . d bl - d' b- . reÍació de qüestlOns, e pro emes 1 o jeCClOnS que en nom 
del meu Grup he exposat en relació amb la nostra posició 
obre els Criteris. Com que ha contestat de manera general, 
~omés voldria fer referencia a dos punts també de caracter 
general, als quals s'ha referit en la seva replica. 

En primer lloe, pel que fareferencia al grau de concre
ció, el quan evidentment sempre el podrem discutir i és evi
dent que el ConseUer o el Govern haguessin pogut presentar 
aquí un document que simplement digués quelcom semblant 
a «el futur Pla d'Ordenació de l'Oferta Turística contempla
ra una limitació del creixement d'aquesta oferta», i punt. Evi
dentment era un criteri; es debat a la Cambra, s'aprova i a 
partir d'aquí es fa el Pla. Pero evidentment aixo contradiría 
I'esperit de la Disposició Transitoria de la Llei d'Ordenació 
del Terrítori, en virtut de la qual en aquests moments aques
ta Cambra té aquest debat, perque la pregunta és: Per que 
aquesta Cambra ha d'aprovar els Criteris quan no hi ha Di
rectrius d'Ordenació del Territori aprovades? Aquesta Cam
bra ha d'aprovar els Criterís perque d'alguna manera ha d'exer
cir un control, d'alguna manera ha de tenir la garantia que 
els plans que s'aprovin tenguin un suport parlamentari, ten
guin el reconeixement d'un acte de la representació legítima 
que tenim en aquest Parlament d'aprovació i per tant d'hi
potecar el futur comportament de nosaltres mateixos, d'aques
ta mateixa Cambra davant les Directrius d'Ordenació del Te
rritori, i si més no hipotecar, que tal vegada és una paraula 
molt forta, almanco comprometre el comportament futur da
vant les Directrius. 

Per tant, és exigible que aquests Criteris Generals confi
gurin o almanco anuncün la configuració del futur Pla que 
s'ha d'elaborar d'acord amb aquestes Directrius, i la pregun
ta que jo em faig en aquests moments és: Configuren, aques
tes Directrius, determinen, condicionen tan sois, qualsevol Pla 
futur? I la meya resposta, Sr. Conseller, és que no. Que amb 
aquestes Directrius qualsevol pot fer un Pla, perque són unes 
Directrius d'un tal grau d'ambigüitat, de falta de concreció, 
que realment el que feim aquí és un pur tramit d'aprovació 
d'uns Criteris tan generals que de cap manera no ens poden 
garantitzar, ni tan sois poden sospitar, diria jo, quin són els 
objectius, les hipotesis de creixement o de decreixement, les 
accions, els instruments que es posaran en marxa, que s'ins
trumentaran -valgui la redundancia-instruments de tipus 
legal, de tipus fiscal, financer, sancionador, administratiu, ete., 
etc., etc. No hi cap preconfiguració, no hi ha hipotesis de 
comportament de les variables amb el Pla i sense el Pla, no 
hi ha cap tipus de projecció macroeconomica que ens per
metria, en un futur, denunciar, si es produís, que el Pla es 
desvia deis Criteris. per tant, aquests criteris no tenen el grau 
de concreció suficient perque aquesta Cambra senti que el 
Govern és sotmes als Criteris l'elaboració deIs quals pretén. 
Aixo per un costal. 

Un altre punt, i molt breument també, per debatre el 
Sr. Conseller. Es evident, com eH ha dit, que a una societat 
moderna no es pot produir una legislació, no es pot produir 
un instrument jurídic sense provocar algun tipus de debat 
participatiu amb tots els sectors afectats, no només amb els 
empresaris. Aixo és evident i no té dubte, pero també és evi-

dent que seria absolutament insensat per part de qualsevol 
govern que tengués el seu sistema monetari controlat, per 
exemple, que es posas a debatre amb mesos d'antelació amb 
els sectors economics afectats si devaluara o no devaluara la 
moneda, perque efectivament si s'obri un debat nacional so
bre aquest tipus de qüestions, evidentment I'instrument de 
devaluació, quan arribi el moment d'aplicar-lo, no servir a ab
solutament per res, perque els moviments especulatius que 
s'hauran produit hauran fet absolutament inútil aquella 
mesura. 

Doncs bé, aixo és el que ha passat amb el Decret Cla
dera II, perque si voste s'ofereix -i és una cosa que evident
ment nosaltres li acceptam de molt bon grat- a transme
tre'ns les xifres de les sol·licituds d'autoritzacions previes deis 
anys anteriors al 87, jo Ji pregaria que fes aquesta compara
ció en blocs trimestrals i consideras els mesos d'agost, se
tembre i octubre, que eren els mesos deis gran s debats sobre 
el Decret Cladera 1I, respecte deis al tres blocs trimestrais i 
veuríem si el comportament deis promotors en relació amb 
les sol ·licituds d'autorització es va veure o no es va veure me
diatitzat pel gran debat nacional que va provocar l'anunci del 
Decret Cladera JI. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR_ PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la pa

raula el Diputat Sr. loan Nada!. 

EL SR. NADAL l AGUIRRE: 
Sí, Sr. President. 
Sr. Conseller, en la seva intervenció no ha ac1arit cap 

deIs dubtes que han plantejat els Grups ni ha indicat quina 
seria la seva'actuació sobre la situació actual del sector tu
rístic. Cúnica cosa que ha dit és que el tema de reconversió 
és tan greu que el regularan per Decret. Nosaltres, de forma 
oficial, no tenim el Decret, coneixem el que ha sortit a la 
prem a i creim que aixo ¡no-res és el mateix. Que ara co
menearan una ins pecci6 de t015 els hotcls que Lenguin mé 
de cinc anys i que, a Olés, el donaran cinc anys més per 
poder-se reconvertir. Si voste aplica aquest Decret la volun
ta l política que ha aplicat als altres decrets que tenia obliga
ció d'apiicar. no erem a 1 any 2000, serem al 3000 i no hau
rem ret ni la inspecció. Aquesta és, desgraciadamenl, la 
realitat. 

Que voste no té voluntat política d'aplicar ni el que voste 
regula ni el que diu el Parlament'! Aixo és evident. Día 26 
de novembre del 87, en el PIe d'aquesL Parlament s'aprova
ren tota una serie de resolucions que havia d'aplicar a través 
de la seva Conselleria; d'aquestes, que nosaltres sapiguem, 
cap ni una, no n'ha aplicada ni una. «El Govern de les IlIes 
Balears controlara els canals de comercialització que efec
tUln una competencia deslleial deis productes que s'ofereixen 
als turistes», res. «El Govern de la Comunitat Autónoma, 
en el termini maxim de vuit mesos, enviara al Parlament per 
al seu debat, d'acord amb l'artic1e 172, un informe sobre les 
conseqüencies de l'entrada al Mercat Comú», res. «El Go
vern de la Comunitat Autonoma, en el termini máxim de 
tres mesos, derogara i adequara, en el seu cas, el Decret 2482 
del 74 i el 1077 del 77», res. Sr. Cladera, la veritat és que 
acceptam els seus discursos, ens agraden, els compartim; jo 
no sé si és també, com voste deia, una qüestió d'ideologia; 
voste al darrer debat que varem fer aquí, aquest que m'he 
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referit abans, va citar moltes vegades Caries Marx; jo crec 
que qui citava voste era Caries March i no Caries Marx. 

Referent a l'aproximació ideologica de Gabriel Escarrer, 
nosaltres en aquest cas, l'única cosa que demostram és que 
escoltam les veus autoritzades del sector turístic, creim que 
s'han de tenir en compte totes les veus autoritzades i les veus 
que fan un plantejament correcte de la situació, i, en tot cas, 
si Gabriel Escarrer s'aproxima a les nostres tesis, benvengut 
sigui. 

EL SR. PRESIDENT: 
Acabat, ido, el debat, d'acord amb l'article 171 del Re

glament s'obri un terminj de 60 minuts durant el qual els 
Grups Parlamentaris podran presentar davant la Mesa pro
postes de resolució. 

Se suspen la Sessió, que continuara a les cinc i mitja 
de I'horabaixa. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats, bones tardes. 
Recomen<;a la Sessió. Reunida la Mesa i admeses les pro

postes de resolució que hem de sotmetre a debat, procedeix 
iniciar la defensa de les propostes de resolució, comen<;:ant 
pel Grup Parlamentari MIXT. 

En vista que no hi és, decauen les seves propostes de 
resolució. 

Per part del Grup Parlamentari PSM-EEM, té la pa
raule el Diputat .Sr. Sebastia Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
El nostre Grup ha presentat un conjunt llarg, 26 pro

postes de resolució, a un debat al qual creim que s'ha donat 
poca importancia des del Govern de la Comunitat, per tal 
com ha presentat aquí uns Criteris molt generals i per tal 
com no tenim ni les Directrius d'Ordenació Territorial de les 
Illes Balears elaborad es ni en tramitació, eina cIau i trans
cendental en aquestes illes per comen<;ar a aclarir la proble
matica territorial i en conseqüencia la turística, ni tenim tam
poc, a causa del procediment legal Que ha utilitzat el Govern, 
les garanties de poder debatre en profunditat el Pla Director 
que aprovara el Govern, imaginam, d'acord amb el debat par
lamentari que s'ha iniciat avui, ni tampoc no tenim l'oportu
nitat real d'haver pogut coneixer, perque el Govern no l'ha 
remes a aquest Parlament, l'estudi previ fet per un gabinet, 
per encarrec de la Conse11eria de Turisme, estudi previ que 
segons les nostres notÍCies es va elaborar amb un treball de 
terreny important durant més de dos anys i que recu11 una 
documentació basica per poder comprendre una problemati
ca turística, pero una problematica molt condicionada pel 
que són cada una de les illes i, en definitiva, el que és la 
insularitat com a característica essencial o com a fet geogratic. 

Fetes aquestes observacions de tipus procedimental, de 
tipus de falta d'unes garanties de debat i de manca d'una 
concreció, ha estat aquí el que el PSM-EEM ha intentat sin
tetitzar en cinc punts el que nosaltres consideram en aquests 
moments la problematica turística i la problematica de fons 
dins l'oferta turística. 

El primer punt, en conseqüencia, és reclamar del 00-
vern les Directrius d'Ordenació Territorial de les Illes Balears, 
organ mmm legal al qual s'han de subordinar a continua
ció tots els altres planejaments. Sense Directrius d'Ordena-

ció Territorial, ens pareix terriblement arriscat parlar de tu
risme, parlar de ports esportius, parlar de camps de golf, 
parlar d'una cosa i una altra, i ens sembla que sense aQueSI 
criteri racionalitzador posam pegats constantment. Esperem 
Que no siguin pegats foradats, perQue, en aQuest cas, certa
ment ho lamentaríem de cara a un futur. 

En segon 1I0c, nosaltres continuam necessitant un debat 
en profunditat en aquest Parlament deis estudis previs que 
s'han fet, del Pla Director, i esperam del Govern que sigui 
sensible a aquestes peticions del Parlament i Que no actul 
sense tenir en compte no ja aquest Parlament, organ maxim 
de representació deis pobles de les lIles Balears, sinó la so
cietat, és a dir, obrir el debat turístic, obrir el debat territo
rial a la societai; i quan dei m a la societat volem dir empre
saris, treballadors, grups polítics, ecologistes, tecnics, etc. 

Segon punt d'aQuesta síntesi. Mirin, nosaltres pensam 
Que avui hem de definir cIarament que a les Illes Balears hi 
ha unes zones saturades, saturades de construccions hotele
res i extra-hoteleres. Avui matí les hem concretat per munici
pis o per zones senzilles, zones cIares, zones Que es poden 
entendre perfectament. Per al PSM-EEM, en aquests mo
ments és més que evident que el terme municipal de Calvia, 
tota la seva franja costera pero també una gran part del seu 
interior, Andratx, Can Picafort, Alcúdja, Cala Millor, la Plat
ja de Palma, l'illa d'Eivissa en gran part, l'illa de Menorca 
en gran part i la de Formentera, són zones Que hem de de
clarar saturades si volem d'alguna manera comencar de beJl 
nou, i és per aixo que proposam aquesta decIaració de zones 
saturades i al mateix temps una mesura que creim que seria 
d'un sanejament absolut de la problematica que plantejam, 
i és la moratoria per cinc anys referida a edificacions turísti
ques hoteleres i extra-hoteleres. Si el Conseller dei a avui matí 
que l'any que ve fa falta que vengui un milió més de turistes 
per ocupar el que actualment és constwit, és més que evi
dem que és necessaria una moratoria, i pensem, a més, que 
aquest és un criteri estrictament racional d'acord amb la cien
cia economica. Quan hi ha una oferta excessiva respecte de 
la demanda, la racionalitat implica aturar un procés i per 
aixó parlam de zones saturades j de moratoria. 

El tercer gran aspecte en aquesta primera síntesi, en 
aquest gran bloc de síntesi, és la rehabilitació. El Govem parla 
d'un Decret, un Decret que ja se sap basicament quin sera, 
pero nosaltres pensam que s'ha de dir on és la rehabilitació 
urgent, que és el primer que s'ha de rehabilitar i, a més, 
definir-ho d'una manera senzilla. Nosaltres creim que el mu
nicipi de Calvia, el municipi de Palma i una part important 
de I'illa d'Eivissa són 110cs de rehabilitació urgent. Pensem 
que hi ha nucIis com Magaluf, que hi ha nucIis com I'Are
nal, que hi ha nudis com Can Pastilla, que hi ha nucIis com 
Palmanova on és urgentíssirn i evidentment ja hem parlat del 
conjunt de l'illa d'Eivissa. 

Aquestes són unes mesures directes i creim que són les 
que demanen els sectors que discuteixen en realitat la pro- · 
blematica turística amb una visió de futuro Perque el nostre 
Orup no vol anar posant pegats foradats, o pegats, i en de
finitiva anar ajornant les solucions definitíves de futuro 

El tercer gran bloc d'aquesta síntesi és la problemática 
de I'impacte ambiental, del medí ambient, espai naturaJs, te
rrenys rÍlstics. Nosaltres tenim molt ciar que en aquests mo-'" 
ments l'estructura económica de les IIles Balear té unes ca-J 

racterístiques molt senzilles. No volem de cap manera matar,i _ 
amb tot el coneixement i amb tota la racionaIitat política;) 

-



I 
\ 

I 

DIARI DE SESSIONS / Núm. 35 / 6 d'octubre del 1988 1263 
-¿;::: 

l/agricultura. Thmpoc no volen atuTar el procés d'una mjni
roa cecuperació indu trial, que s'havia iuiciat i que és facti
ble. En conseqüencia, nosaltres volem una racionalitat en 
aquest conjun , pero a la vegada que volem aquesta racio
nalitat , i per aixo parlam de terrenys rústics, per alxO parla
rem, el dia que hi Ilagi el debal dé polígons industrials als 
poble , quan parlarem de Menorca, quan parlarem del pla 
de Mallorca amb tota la eva problemática, és aquí també 
que hem d afrontar decididament eJs espais naturals, I'impacte 
ambiental i un problema que a vegades en sembla als de 
les Illes Balears, que no el ternm, i és el problema de la con
tamÍnació en el conjunt del Mediterrarn occidental. Pensem 
que no és suficient ternr les banderes de la Comunitat Eco
no mica Europea a una serie de platges, no és suficient que 
surtin fotografies o notícies als mitjans de comurncació que 
tenim una serie de platges beIles; no, no és suficient, cal un 
esfor~ constant, i el Mediterrani, en el seu conjunt, té prou 
problemes perque ens preocupem des d'un punt de vista d'im
pacte ambiental. 

El quart bloc; i no podia ser d'altra manera, és la preo
cupació que nosaltres ternm pels doblers públics. Nosaltres 
entenem que els doblers públics s'han de gastar racionalment 
i entenem que s'han de gastar on fa falta, per aixo creim 
que la rehabilitació, creim que la defensa d'espais naturals, 
l'impacte ambiental, creim que la mateixa moratoria que 
sol·licitam, la problemittica derivada de les zones saturades 
des d'un punt de vista social, urbanístic; etc., necessiten do
blers. Per aixo nosaltres propugnam uns models de finan<;a
ció per a tots aquests problemes, per a tots aquests dHicits 
existents, basats en una serie de figures fiscals. I on els diri
gim? Els dirigim cap a aquelIes persones que han obengut 
plus-values molt grosses, cap on sabem, estan segurs que hi 
ha molts de doblers negres, cap on estam segurs que és pos
sible un impost turístic racional, i és la tercera vegada que 
ho demandam a aquest Parlament. No és suficient anar a 
la capital de l'Estat a reclamar doblers per a inversions; cal, 
en aquest moment, anar amb valentia cap al que han estat 
plus-values, cap al que ha motivat una degradació de la cos
ta, cap al que han estat els negocis facils durant aquests anys, 
i en defirntiva, anar cap a una mírnma solidaritat del sector 
empresarial i deis tour-operadors, solidaritat que ja hi ha ha
gut alguns empresaris que han marnfestat a la seva disposi
ció i, a la vegada, alguns lúcids tour-operadors que alguna 
vegada han manifestat una voluntat en certa manera protec
cionista. Aquest Diputat encara recorda, d'una primera eta
pa democratica a les llles Balears, a la pre-autonorrua, quan 
l'actual President d'aquest Parlament feia un discurs historic 
davant els tour-operadors i quan I'actual Conseller d'Agricul
tura, que en aqueIls moments era Conseller de l'Ambit Tu
rístic; plantejava ja mesures d'aquesta naturalesa i que creim 
que s'han oblidat facilment per part de l'actual Executiu. 

En cinque lloC; parlam de formació professional. Si no 
milloram radicalment la qualitat del treball dins el sector tu
rístic; si no posam en marxa, no ja només l'Escola d'Hosta
leria o l'Escola de Turisme que ha comen<;at, sinó una for
mació professional, uns converns col·lectius, una inspecció 
als lIocs de trebalI adequada, certament tota aquesta discus
sió, tot aquest debat que volem que hi hagi un turisme de 
més qualitat, un turisme més professionalitzat, caura pel seu 
propi pes, i és aquí on ens preocupa terriblement l'Acta Urn
ca Europea, ens preocupa perque afectara un conjunt de pro
fessionals que van des de recepcionestes d'hotels fins a cate-

gories més elevades basicament. 
1 en darrer lIoC; hem de demandar dos projectes al Go

vero i que els dugui en aquest Parlament amb urgencia i que 
poden solventar parcialment el problema de l'estacionalitat. 
Nosaltres ho deim amb tota modestia: una miqueta de seny 
i procurar reduir un poc l'estacionalitat. 1 quin són, aquests 
projectes? Turisme social, que ja en coneixem mohes expe
riencies en el conjunt d'Europa i també de Nord-America, 
i turisme cultural, i és aquí on demanda m que hi actul la 
ConseIleria de Cultura conjuntament amb la Conselleria de 
Turisme. Pensam que són aquests dos eixos, el del turisme 
social i el del turisme cultural, dos eixos de futur i de res
pecte a la realitat cultural d'aquest poble nostre i d'un patri
morn historico-artístic molt interessant que no només s'ha 
de protegir amb mesures legislatives o subvencionadores, sinó 
també advertint, avisant, informant i orgarntzant un turisme 
que pot ser de qualitat, en tom a aquest eix del turisme cul
tural, pero també en tom a l'eix conegut, que ja comen<;a 
a ser basic a tot el conjunt europeu, que és el que coneixem 
per turisme social. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari UM, té la paraula el Por

taveu Sr. Miquel Pasqual. 

EL SR. PASQUAL I AMOROS: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Avui matí, quan feia l'exposició que ens pertocava, hem 

dit que en el turisme hi ha diverses classes de problemes. Hem 
dit que hi ha poblemes d'obsolescencia de la planta hostale
ra, hem dit que hi ha problemes de manca de dotacions, in
frastructures, equipaments, serveis, etc., etc. Hem dit que hi 
ha problemes d'excés d'oferta, també hi ha problemes de for
mació professional i molts d'altres. 

Pero avui som aquí per debatre els Criteris Generals que 
ha enviat el Govern a aquesta Cambra del Pla d'Ordenació 
de l'Oferta Turística, i nosaltres hem considerat aquests Cri
teris publicats al BOPIB, com un text susceptible de ser es
menat, i, per tant nosaltres hem presentat úrncament esme
nes relacionades amb aquest Pla, i dic aixo perque no tots 
els Grups ho han fet així. Hi ha Grups que presenten pro
postes de resolució que poc o res tenen a veure amb el pla 
d'Ordenació de l'Oferta Turística; vagi per dit des d'aquest 
moment que nosaltres no podem votar que sí a aquestes re
solucions que no tenen res a veure amb el que discutim avui, 
precisament per aquesta raó. 

1 ja entrant en el que nosaltres hem esmenat, les dues 
esmenes nostres més importants són les següents. Són dues 
es menes d'addició, una de les quals diu que el Pla d'Ordena
ció d'Oferta turística no només ha de dur un estudi 
econorruco-financer, sinó que aquest estudi economico
financer, una vegada vistes les necessitats d'inversions i vist 
qui ha de fer aquestes inversions, ha de proposar un progra
ma d'actuació, i aquest programa d'actuació s'ha de ternr en 
compte cada any quan es redacti la Llei de Pressuposts, per
que si no, aquest Pla no servira per a res. En aquest aspecte 
especificam el que se sobreentén en l'esperit del que ha pro
posat el ConseUer, pero volem que quedi ciar. 1 aquest pro
grama d'actuació s'ha de revisar cada quatre anys; aixo, evi
dentment, és paral·lel al que sol passar amb els plans 
urbanístics. 
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I també hi ha un problema important al qual hem fel 
referencia avui matí, la situació transitoria. Moltes de les in
frastructures, deis equipaments, deIs serveis que es demanen 
als nivells del Pla són serveis, infrastructures que ha de do
tar la mateixa Adminisració, moltes vegades els Ajuntaments 
i moltes vegades el Govern, a vegades I'Administració Cen
tral. Aleshores fa falta pressupost suficient perfer-ho i, clar, 
mentre no s'arribi als nivells mínims podria haver-hi una gran 
drastica ruptura de dir a partir d'ara, zero. Aixo pensam que 
és injust i per aixo proposam un nou apartat que digui que 
s'ha de preveure un regim transitori d'una durada maxima 
de quatre anys perque, sense suposar aquest regim una re
núncia als objectius .,del Pla, tengui per missió fer que els 
murucipis deficitaris, els més deficitaris, tenguin un temps pru
dencial per assolir els nivells que el Pla proposa. 

A més d'aquestes dues, proposam mili orar el text als 
apartats 5, 7, 9, que cree que val la pena comentar, perque 
fins ara als plans urbanístics no s'ha tengut en compte la 
infrastructura de telefons i fins i tot més que la de telefons, 
la infrastructura de comunicació per cable. Tots sabem que 
ve la televisió via cable i que, per una altra banda, totes les 
infrastructures han de ser subterranies, no han de ser aeries; 
aleshores proposam que també sigui un dels criteris mínims 
la infrastructura de comunicació per cable i també I'elimina
ció de residus solids. No pot ser que encara continul havent
hi els abocadors incontrolats i també, per tant, aquest Pla 
d'Ordenació de l'Oferta Turística ha de ser un incentiu per
que se solucioru el problema de l'eliminació. 

La resta, Sr. President, pensam que són milIores de re
dacció que no val la pena comentar. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDEN!: 
Per part del Grup Parlamentari CblS, fé la paraula el 

Portaveu Sr. Francesc Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Moltes gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
El nostre Grup Parlamentari té plantejades distintes pro

postes de resolució. Efectivament, el Sr. Pasqual ha denun
ciat un deis problemes que han constitui't la primera part de 
la meya intervenció d'avui matí, és a dir, la inadequació en
tre la tramitació parlamentaria d'aquests Criteris remesos pel 
Govern, peque efectivament s'ha produit una confusió sobre 
si es tractava de fer resolucions o de fer esmenes. 

El nostre Grup, conscient d'aquestes dificuItats de tra
mitació ja va exposar en el seu moment a la Junta de Porta
veus, juntament amb uns altres Portaveus, ha fet una fórmula 
un poc eclectica, presentant per un costat propostes de reso
lució d'acord amb el que preveu l'article 170 del Reglament 
i per l'altra part esmenes, perque realment del 'que es tracta
va era debatre i millorar en tot allo que fos possible el text 
d'un Govern. 

Nosaltres tenim una proposta de resolució que proposa 
la devolució al Govern de Criteris presentats a aquest Parla
ment i que en faci uns altres en raó deIs arguments ja assen
yalats avui matí i que seria una mica ociós reiterar ara una 
vegada més. Nosaltres entenem, en resum, que aquests Cri
teris són producte d'una mancanr;a, són producte evidentment 
de la mancan~a de Directrius d'Ordenació del Territori. 

Aquesta Comunitat Autonoma, Sres. i Srs. Diputats, S'ha 
dotat d'una llei que jo cree que cap deIs Portaveus de Grups 

Parlamentaris que han pa~sat per aquesta tribuna no ha dub
tal en qualificar d'esplendida lIei, que és la Llei d'Ordenació 
del Tecritori. Es una lIei que fins i tot continua essent una 
lIei exemplar i una referencia obligada en allres Comunitats 
Autonomes que s'han plantejat legislar sobre aquesta mate
ria, 1 aquesta lIei crea un instrument, un instrument innova· 
dor i modern d'Ordenació Territorial, que són les Directius, 
a les quals s'han de sotmetre les distintes polítiques secto
rials, entre d'altres la de turisme, a unes directrius que supo
sen una concepció superior, més enlla de la concepció pura
ment urbanística que ha prevalgut mentre la Llei del Sol ha 
tengut vigencia de manera uniforme i centralitzada a tot el 
territorio 

Ido bé, aquesta mateixa llei subordina les accions de po
lítica sectorials a una concepció globalitzada que ha de venir 
donada per les Directrius d'Ordenació del Territori i a man
ca d'aquestes Directrius preveu un mecanisme absolutament 
excepcional, qué és, que a manca de directrius, el Parlament 
pot aprovar uns criteris generals que en definitiva no són al
tra cosa que les mateixes directrius anticipades, de tal mane
ra que el Govern, amb el desenvolupament d'aquests plans, 
es trobi sotmes a aquests criteris que el Parlament Ji dicta, 
la qual cosa vol dir que aquests criteris han de reflectir un 
mandat parlamentari i, en conseqüencia, han de significar 
un instrument previ de planejament, superior al mateix Pla, 
perque no seria convenient que el Parlament entras en l'ana
lisi detallada de cada un deis plans. 

Nosaltres proposam el rebuig d'aquestes Directrius per
que entenem que no són suficientment concretes perque en 
surti un Pla. Nosaltres comparam el que són els criteris amb 
el que, en instruments urbanístics, podria ser un avan¡; de 
planejament. Un avan~ de planejament que ja configura i 
d'aIguna manera detennina i compulsa obligatoriament l'auto
ritat que ha de desenvolupar aquell planejament, perque Ji 
dicta unes normes de les quals no pot sortir. 

Ido amb aquestes directrius que presenten, quaIsevol Go
vern, quaIsevol possible combinació de Grups d'aquesta Cam
bra podria fer el seu pla sectorial amb absoluta tranquil·li
tat, perque no hi ha cap instrument que obJigui que el pla 
que es dedueixi d'aquestes Directrius tengui talo qual impe
rativa directriu. Ja he dit abans que la indefinició que hi ha 
quant a hipotesis de comportament de les variables, quant 
als instruments, quant a previsions de les variables macroe
conomiques, quant a hipotesis d'evolució, no hi ha res de 
tot aixo. Hi ha uns criteris que, com ja he dit abans i si em 
permeten una formula una mica col·loquial, no són més que 
una serie de coses bastant assenyades que quaIsevol persona 
informada en una tertúlia pot treure amb un grup d'amics, 
pero no són efectivament uns criteris compulsius que deter
minen un planejament. Per aixo nosaltres demanam la de
volució al Govern i que en un terminí de tres mesos el Go
vern torru unes Directrius més elaborades, que contenguin 
objectius, mitjans i previsions i propostes d'actuació. 

A part d'aixo, logicament, i amb un altre esperit i en 
coherencia amb el que s'ha d.it avui matí, proposam -jo vol
dria, Sr. President, si fos possible, que es consideras que hi 
ha dues propostes de resolució; és evident que en la seva re~ , 
dacció és així, la primera que comen~a per «Parlament» 1 

la segona per «Govern»; simplement hem oblidat de posar 
un 1 o un 2, aixó és tot· són dues propostes deresolució 

i no una. La segona realment no és una proposta de resolu-
ció que esmeni eI text de les Directrius proposades pe) 00-
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. té un sentit que a mi em pareix important desta-
~~ro .. ., . áItreS hem parlat que en aquestes Dlrectnus 
calo'/:" O~es pel Govern no hi ha implicacions promocionals 
~ta vi 'd'oferta que aquest Parlament pretén a través de 
~~ciÓ d'aquestes Directri us Gene~als . No hi. ha les con
r 'Mlicies promocionals. ql~e ens parelxen ~~JL m~ P?rla~ts; 
ilCi.icament no hi ha al·luslon a la promOCJO lunsttca dms 
1), . ,- .' 

uests Cntens. aIl,:Per tant, nosaltres pensam que aquesta Comunitat Auto-
-~~ :no pot quedar al marge deis grans esdeveniments que 

~:dran Iloc a Espanya dins un, hor~tz~nt tem~~ral curt, dins 
I'any 1992 per ser exactes. Quma es I aportaclO que pot fer 
la Comunitat Autonoma de les Illes Balears dins aquest con
text, dins aquest llan¡;:ament, immens Ilan¡;:ament que tendra 
UOC a tat Espanya l'any 92? Nosaltres pensam que aquest 
fenomen turístic, la projecció turística internacional, crear una 
gran expoturística mundiél pot ser la nostra aportació i per 
suposat no quedar al marge d'inversions, projectes, etc., etc., 
que es moman en tom del gran llan¡;:ament que el nostre país 
tendra I'any 92. 

Per aixo proposam que dins el context d'un !lOU llan¡;:a
ment d'una nova irnatge turística cap a defora i que el nOiTI 
de les Illes Balears vengui associat al rellan¡;:ament del nom 
d'Espanya l'any 92, nosaltres patrocinem una graf! Expü mun~ 
dial de Turisme. 

Hi ha una serie d'esmenes de modificació que no deta
llaré perque simplement són deduibles de la meva interven
ció d'avui matí, pero sí voldria cridar I'atenció sobre una es
mena practicament de totalitat al punt 21, perque ens pareix 
que no es pot despatxar el que és una part essencial d'un 
Pla, d'un Pla de reconversió, d'un Pla de renovació de l'Oferta 
Turística, que és l'analisi detallada de l'estudi economico
financer ,del Pla, del cost d'aquest Pla, de la dimensió tem
poral del cost d'aquest Pla, de les fonts de finan¡;:ament 
d'aquest Pla públic i privat, deis sistemes distints de partici
pació deIs recursos privats i deIs sistemes d'execució i així 
mateix una consideració important deis costos social s, eco
nomies i deseconomies externes generades pel sector turístic 
com a base de coneixement que ens permetra instrumentar 
mesures fiscals, mesures de política economica per a la con
secució deIs objectius del mateix Pla. 

Per últim, algunes esmenes d'addició pretenen, en pri
mer Iloc, que hi hagi un objectiu explític dins el Pla en tom 
de la reconversió turística, cosa que no existeix en aquest mo
ment. Que hi hagi una al·lusió clara de quines són les impli
cacions que, quant a promoció turística, tendra el Pla d'Or
denació de l'Oferta Turística; una contemplació explícita i 
específica de la problematica del municipi turístic ja que es 
veura afectat per la normativa del Pla, si més no compulsi
vament quant a la normativa de planejament urbanÍstic al 
qual quedara obligat, i per últim garantir la participació deIs 
Consells Insulars, tant en la fase d'elaboració com en la d'exe
cució del Pla. 

Aixo és tot, Sr. President, amo l'esperarwa de veure apro
\ades aquestes resolucions, he acabat. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la pa

raula el Diputat Sr. loan Nadal. 

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

Els criteris que presenta el Grup Parlamentari SOCIA
LISTA tenen tres fronts, que en el debat d'aquest matí crec 
que han quedat suficientment clars. Nosaltres entenem que 
els Criteris presentats pel Govern no són acceptables per 
aquesta Cambra, a més d'una situació anomala en que ens 
trobam a l'hora de discutir les es menes, que no sabem si el 
text del Govern és aprovat o és incorporat o no, pero ente
nem que no són aceeptables perque no solventaran ni solu
cionaran els problemes del sector turístic d'avui en dia. No 
entrarem de bell nou en la discussió d'aquest problemes per
que avui matí, en el debat, crec que han quedat clars, i sí 
volem fixar quins són els criteris nostres a l'hora d'elaborar 
els criteris pel Pla Sectorial d'Ordenació de l'Oferta Turística. 

Entenem, com hem dit avui matí, que és prioritaria la 
redacció de les Directrius d'Ordenació Territorial. Les Direc
trius d'Ordenació Territorial fixaran d'una forma clara el de
senvolupament i la uriiització del territori a les nostres llles 
i, per tant, en ser el Pla d'Ordenació d'Oferta Turística un 
pla director sectorial, necessiten aquests criteris per poder es
tablir d'una forma definitiva quin sera el seu mare d'actua
ció. Per tant, entenem que els Criteris que s'aprovin del Pla 
d'Ordenació de l'Oferta Turística tendran un caracter transi
tori en tant no s'aprovin les Directrius d'Ordenació Territorial. 

COIri hem dit avuí matí, rebutjam els Criteris del Pla 
d'Ordenació de l'Oferta Turística presentats pel Govern i, com 
també hem dit avui matí, aquest rebuig es basa en el que 
nosaltres creim una voluntat desenrotllista d'aquests Criteris 
i per tant no podem estar d'acord en absolut amb els seus. 

El Pla Sectorial, a més, 'entenem que s'ha de fer des d'un 
marc referent a l'illa. No es pot fer amb un criteri global 
de la Comunitat Autonoma, sinó que ha de tenir com a am
bit d'actuació l'illa, de forma que es redactara amb unes es
pecificacions necessaries per a cada una de les illes de la nos
tra Comunitat. 

Els criteris basics que ha de tenir aquest Pla són la li
mitació del creixement, la reconversió turística i la defensa 
de la naturalesa i del paisatge. Nosaltres proposam que, a 
causa de l'excés de l'oferta turística, el Pla d'Ordenació de 
l'Oferta limitara el creixement turístic tant per municipis com 
per persones turístiques. Es procedira, com a forma caute
lar, a suspendre la vigencia deis planejaments urbanistics mu
nicipals a les zones turístiques litorals que agafin com a mí
nim els sois classificats com a urbanitzables o aptes per a 
urbanització i que no disposin de Pla Parcial definitivament 
aprovat, amb la finalitat de procedir a la seva desqualifica
ció temporal fins a l'entrada en vigor de les Directrius d'Or
denació Territorial i de la consegüent adaptació deis plans 
i normes municipals a les seves determinacions. 

Aixo que pareix una frase que pot, diguem, espantar, 
suspendre els planejaments actuals, els planejaments que no 
tenguin Pla Parcial aprovat, nosaltres creim que és una me
sura cautelar acceptable, acceptable per tota la Cambra, ja 
que al Debat General de Política d'Ordenació del Territori 
de 15 d'abril del 88 es va aprovar, i llegesc textualment, «ur
gir al Govern de la Comunitat Autonoma el complirnent del 
calendari proposat pel President en desenvolupament de les 
previsions contengudes a la Llei d'Ordenació Territorial, fi
nalització durant el darrer trimestre d'enguany de les Direc
trius d'Ordenació Territorial». Per tant, entenem que aques
ta suspensió, una suspensió que s'acordaria fins a I'aprovació 
de les Directrius d'Ordenació Territorial, que, com creim que 
el Govern complira la resolució del Parlament, presentara 
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abans del darrer trimestre d'enguany. 
En aquest sentit, nosaltres creim que el Pla ha d'avaluar 

la capacitat tant legal com real de I'oferta turística a cada 
zona i mUrlÍcipi turístic i definira el creixement maxim per
mes per a cada una. Entenem que no es pot definir el crei
xement de les zones sense fer una avaluació legal i real de 
la capacitat de cada una de les zones i municipis que tenen 
avui en dia, i no és suficient definir la capacitat legal, la ca
pacitat deis establiments que siguin legalitzats davant la Con
seHeria de Turisme, sinó que és necessari fer un estudi pro
fund de tots els mUrlÍcipis i zones per saber quina és la 
capacitat legal i real avui en dia d'aquest mUrlÍcipis i d'aques
tes zones, i basant-se en aquesta defirlÍció, fixar el creixem~nt 
mitxim per a aquestes zones. ' 

Revisar els plans de centres d'interes turístic nacional amb 
criteris de limitació de creixement i de protecció deIs valors 
naturals singulars. El Pla assenyalara les zones saturades i 
les declarara sotmeses de reconversió prioritaria, de forma 
que s'impulsin els projectes de reconversió integrats a les zo
nes mitjanc;ant les actuacions públiques, privades o mixtes 
que incideixin principalment en la creació de la infrastructu
ra necessaria, dotació de zones verdes, espais públics i orde
nació i esment de les platges, aixi com els establiments d'alIot
jaments turístics. Creim que aquestés un deis criteris basics 
que presenta el Partit Socialista, que va dirigit a la reconver
sió de les zones turístiques saturades o degradades. Creim 
que aquí és necessari unir els esforc;os de la irlÍciativa públi
ca i de la privada, poden ser projectes tant públics com pri
vats o mixtes, i creim que és necessari redactar projectes de 
reconversió integrats, que de qualque forma puguin arribar 
a modificar la situació deis destins d'aquestes zones que avui 
en di a, com hem dit, es troben en una situació de completa 
deficiencia tant pel que es refereix a infrastructures com als 
mateixos allotjaments turístics. 

Aquest Pla incloura una avaluació economica de les ac
tuacions precises públiques i privades per rnillorar els esta
bliments, els equipaments, els serveis i la infrastructura tu
rística general de cada zona i mUrlÍcipi, imputant els costs 
a cadascun deis agents inversors. 

EIs plans d'Ordenació separaran estrictament les zones 
residencials per a població permanent de les zones turísti
ques per raons de qualitat de vida de la població permanent 
-dotació d'escoles, centres culturals, zones esportives, etc., 
i amb l'objecte d'acabar amb els allotjaments turístics il·le
gals a les arees turístiques, s'aplicaran normatives de relació 
metre quadrat de sol per plac;a a tots els usos de vivendes 
i allotjaments. 

El Pla dimensionara les necessitats i fixani per illes i per 
zones els criteris de localització d'equipaments turístics ne
cessitats de grans superfícies, camps de golf, parcs acuatics, 
etc. 

El Pla actualitzara els criteris de classificació de l'oferta 
turística, tant d'alIotjaments com de complementaris, amb la 
finalitat d'augmentar la qualitat. Com a mesura urgent, 
s'aprovara definitivament el CataIeg d'Espais NaturaIs inven
taríats. Es regulara la gestió dels espais inventariats, especial
ment els de propietat pública: Albufera, Cabrera, Dragonera. 

El sol no urbanitzable tendra un destí basicament agra
ri, forestal i paisatgístic, amb aplicació estricta de les decla
racions d'interes social que evitin la terciarització del sol rústiCo 

EllitoraI es protegira rnitjanc;ant l'aplicació decidida de 
la Llei de Costes i es fixaran criteris de major protecció se-

gons les zones. 
El Pla es redactara en un termini maxim de sis mesas 

i es presentara al Parlament de les lIles Balears per al seu 
debat i aprovació. 

Com es pot veure, els criteris que presenta el Partit So
cialista incideixen sobre les tres grans arees que hem dit aquest 
matí i que són, al nostre parer, les arees que avui en dia creen 
preocupació al sector, que creen preocupació a tota la socie
tat per la seva deterioració: el desenvolupament de l'oferta, 
la reconversió i la protecció d'arees naturals. Creim que són 
punts concrets, creim que són punts que tendran una inci
dencia positiva sobre I'oferta turística de les nostres iHes i 
creim que són punts que milloraran de forma molt substan
cial i, sobretot, clarificaran cap a un futur quin ha de ser 
el desenvolupament de la nostra oferta turística, el creixement 
de la nostra oferta turística, tant per persones, tant per mu
nicipis, i que defirlÍra e!s usos que en aquestes zones poden 
tenir les edificacions. 

Creim, en definitiva, que aquest Pla, pot aportar qual
que cosa al desenvolupament turístic, i en base a aixo dema
narem el suport de la Cambra. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari AP-PL, té la paraula 

el Portaveu Sr. Gonzruez Ortea. 

EL SR. GONZALEZ 1 ORTEA: 
Gracias, Sr. Presidente. 
El Grupo de AP-PL presenta tres propuestas de resolu

ción dentro de lo que entendemos que es el espíritu y la le
tra de la Ley de Ordenación del Territorio y del Reglamento 
de la Cámara, pensando que lo que hoy se debate .~quí son 
unos criterios presentados por el Gobierno, estrictamente unos 
criterios pI:.esentados por el Gobierno, y que la misión de los 
distintos Grupos Parlamentarios es la discusión de esos Cri
terios, su eventual substitución por otros, su modificación o 
su complementación por aquellas determinaciones que pue
dan tener el rango de criterios en el Plan que el Gobierno 
debe desarrollar, insisto que por imperativo y de acuerdo con 
las determinaciones de la Ley de Ordenación del Territorio, 
que quiere que sea el Gobierno que redacte ese Plan y no 
el Parlamento. 

Las tres propuestas de resolución que presenta el Grupo 
de AP-PL vienen a resumir lo que esta mañana era la últi
ma parte de nuestra intervención y que se refería a una serie 
de acotaciones que hacíamos a las propuestas preséntadas por 
el Sr. Conseller de Thrismo. No necesitaré, por consiguiente, 
glosarlas más y creo que bastará un simple recordatorio de 
cada una. 

La primera propuesta de resolución, que 110 • é si coin
cide exactamente con el orden de presentación, pide que el 
Plan contenga unas detenninaciones pormenorizadas en cada 
i la con los criterios que justifiquen la prioridad en la inver
sión en el suelo público por aquel temor que teníamos con 
relación a la posible compra de suelo público Y. sobre lodo, 
su posterior conservación y mantenimiento. Y pedíamos tam
bién esta mañana, y lo reflejamos en la Propuesta de Reso
lución, que el Plan trate de concebir incentivos que consigan 
que sea la iniciativa privada la que interese, por lo menos I 

parcialmente, la adquisición y conservación de suelo público . 
no urbanizable para disposición de todos. 

La segunda Propuesta de Resolución incidía en el teJtla 
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de la posible revisión, adaptación o modificación del Plan 
del Ordenación de la Oferta Turística y, como apuntaba ya, 
pretendía que dentro de una consideración insular de cada 
una de las problemáticas del turismo, que evidentemente son 
notablemente diferentes, pudiéramos dar un papel a los Con
sells Insulars predominante en esa adaptación, modificación 
o revisión. Un papel predominante que consistiera -
probablemente por ser una instancia más próxima, más in
mediata a la problemática de cada isla- en plantear la ini
ciativa de una modificación o una revisión de esos planes 
y participar de alguna manera en ellos. Nos parece bien que 
sean redactados por el Gobierno, pero, en el caso que efecti
vamente la iniciativa sea de un Consell Insular, el Gobierno 
prevea fórmulas de participación en la redacción del Plan. 

y finalmente, la Propuesta de Resolución tercera se re
fería al tema con el que habíamos acabado la intervención 
de esta mañana que se refería a aquellos tipos de estableci
mientos turísticos que tenían o que creíamos que debían te
ner una consideración específica o especial, diferenciada, por 
estar en núcleos urbanos que no tuvieran la consideración 
de núcleos turísticos corrientes, habituales, y que correspon
dieran a la necesidad de alojamientos de un tipo un poco 
especial, alojamientos más apropiados de poblaciones o de 
núcleos urbanos no turísticos que de núcleos turísticos. 

Con estas tres propuestas de resolución pretendemos que 
el Gobierno amplíe algo los 21 Criterios que esta mañana 
nos ha presentado. 

Nada más. Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDEN1: 
Té la paraula el Conseller de Turisme, Sr. Jaume Cladera. 

EL SR. CONSELLERDE TURISME (Jaume Cladera i 
Cladera): 

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Intentaré contestar les suggerencies que fan els distints 

representants deIs Partits sobre aquests Criteris i seguint l'ordre 
que han dut ells. 

Respecte de la intervenció del PSM-EEM, i aquesta con
testa també serveix per al CDS i per al PSOE, respecte del 
debatut tema de si aquests Criteris haurien d'haver esperat 
les Directrius Generals de la Llei d'Ordenació Territorial. Sens 
cap tipus de dubte, tenint unes Directrius Generals de la Llei 
d'Ordenació Territorial, les coses se simplifiquen i es fan més
fkils, pero la majoria de vostes saben que fer unes Direc
trius de la Llei d'Ordenació Territorial, que no només ha de 
contemplar el sector turístie, sinó que ha de contemplar el 
sector agrícola, el sector industrial, les arees naturals, les arres 
culturals, les de serveis, les d'infrastructura, no és un tema 
facil i que es pugui fer en poc temps, i com a conseqüencia 
d'aixo, la mateixa Llei d'Ordenació Territorial permet fer un 
Pla Sectorial. La intencionalitat del Govern precisament ha 
estat voler demostrar que es pot dur endavant aquesta Ilei 
fent una proposta de criteris en aquest cas per al sector tu
rístic. 

Per tant, jo crec que no ens condueix a una" gran cosa 
insistir en aquest tema. Aquí el que hi ha plantejat són uns 
criteris generals, esta bé que vostes discuteixin aquesta sug
gerencia, pero que no ens dura a res concret. El que ens dura 
a coses concretes sera aportar idees, aportar solucions, apor
tar coses que puguin millorar aquests Criteris sectorials tu
rístics. 

Voldria recordar, abans de puntualitzar les suggerencies 
que fan els distints partits, que aquest Debat es titula «Cri
teris del Pla d'Ordenació de l'Oferta Turística» i no d'una 
altra cosa. Es un tema molt concret, és l'Oferta Turística. Ho 
dic perque moltes de les resolucions, que poden ser interes
sants, no tenen cabuda dins aquests Criteris, perque aquests 
Criteris es refereixen a una cosa molt determinada i la inclu
sió d'aquestes suggerencies donaria \loc a una interpretació 
estranya i impropia de la redacció d'aquest Pla. 

El PSM-EEM fa certes suggerencies, jo crec que inte
ressants, el que passa és que sempre hem de tenir en compte 
el seu possibilisme. Demana coses que jo no vull dir que tal 
vegada no poguessin ser, de forma irnmedüita, bones per al 
sector turístie, pero que segurament no ho serien per a la 
vertebració de l'economia general de les Illes. Quan dema
nen una moratoria de cinc anys per a la no construcció 
d'a\lotjaments turístics, s'ha de reconeixer que la nostra eco
nomia no només viu del sector turístic; viu també, en segon 
\loe, molt important, del sector de la construcció i de tots 
els ~ectors derivats i que presten els seus serveis en el sector 
de la construcció. Aixo donaria \loc a un crac molt impor
tant en aquest sector. Cosa distinta seria si aquest sector no 
tengués practicament participació dins la nostra societat i que, 
per tant, els efectes de l'aplicació d'aquesta moratoria no du
guessin uns resultats per sectors, com aquest que explie, jo 
crec que molt greus. 

Quant a les zones saturades, efectivament hi ha zones 
que es troben en una situació que "s'ha de qualificar de qual
que manera. Jo no sé si la paraula més adequada és dir sa
turat o utilitzar paraules tal vegada més suaus, perque hem 
de tenir en compte que totes aquestes coses després tenen 
una gran transcendencia en el camp de la promoció i basta
ria la qualificació oficial de zona saturada perque transcen
dís als mitjans de comercialització normal i aquesta mateixa 
zona tengués una venda de la seva oferta turística realment 
dificultosa. 

Sens cap tipus de dubte hi ha deterrninades zones que 
es troben en una situació que seria convenient que, abans 
de plantejar-se qualsevol tipus de creixement, es solventassin 
problemes fonamentals d'infrastructura pública, de serveis i 
d'equipaments. 

Nosaltres volem dir clarament que volem definir a cada 
zona, i aixi ho insinua o fins i tot ho diu el Pla, quina és 
la capacitat de dmega ideal que ha de tenir, pero el que no 
volem és dir que a partir d'aquí aquesta zona no ha de créi
xer, sinó que el que volem dir és que a partir d'aquesta xifra, 
aquesta zona, per créixer, ha de complir uns reqisits molt 
més accentuats que qualsevol altra. Cauríem dins una di na
mica realment perillosa, perque en una zona"on diguéssim, 
on diguéssim aquí hi caben 24.000 places i suposem que 
aquestes 24.000 places ja existeixen, cauríem en la temptació 
que les instal·las de qualque forma, tendriem un dret que 
donaria lloe, tal vegada, que no posassin o ajomassin les se
ves instal·lacions. Es un tema en el qual nosaltres optam per 
una solucio pareguda a aquesta i és dir quina és la capacitat 
ideal que ha de tenir cada zona i que per sobrepassar un 
tipus de construcció que aporti més turistes a aquesta zona, 
el compliment de determinad es exigencies quant a dimensió 
de solar, quant a infrastructures hagi molt més gros que en 
aquelles zones on encara no han arribat a aquesta situació, 

El representant del PSM parlava de l'impost turístico El 
Govern de la Comunitat Autonoma té una gran preocupació 
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a causa de les dificultats pressupostaries que tots vostes co
neixen i sabem que en el futur, amb la competencia tan gran 
que es crea, no només a Balears -i vull dir de passada que 
e! creixement de l'Oferta Turística no és un cas alllat de Ba
lears, és un cas de tot el Mediterrani i de gran part de zones 
espanyoles, j concretament de Canaries-, creim que qui sor
tira més ben parat d'aquesta competitivitat seran aquelles zo
nes que tenguin la infrastructura i els equipaments resolts, 
perque els turistes que ens visiten ja no ho fan perque si
guem un país amb uns certs topics. Realment, avui , el turis
me ja es mou senzillament per coses molt més concretes com 
és gaudir de vacan ces, divertir-se, i a1s 1I0cs on no hi ha una 
oferta cultural distingida, poca cosa més. Per tant, aquesta 
gent cada dia exigeix una qualitat de vida més pareguda a 
la que gaudeixen als seus palsos, i vostes saben que a Euro
pa hi ha una qualitat de vida molt elevada. 

Per tant, el més important de tOl és sortir aviat d'aquest 
dericit d'infrastructura, d'equipaments i de serveis que tenim, 
i aixo només es pot fer d'una forma, que en gran mesura 
és amb doblers públics. A posta tom al tema de l'impost que 
el Sr. Serra qualificava d'impost turístico Nosaltres estam a 
fa,:or de l'impost turístic, el problema és que no trobam una 
fórmula que permeti que sigui un impost de recaptació sen
zilla i que no produeixi unes certes descompensacions enfront 
d'a1tres zones turístiques. eimpost turístic pagat pe! turista 
quan arriba a l'aeroport és un impost negatiu, que ha donat 
mal rendiment a tots els palsos on l'han implantat. Les sug
gerencies que nosaltres hem fet a l'Administració Central, per
que és l'única via recaptatoria que tenim facil, és que l'im
post turístic vagi englobat dins el paquet que paga el turista 
en el seu país de des tí i que el recapti l'Administració Cen
tral a través d'una via molt senzilla, que és la taxa de serveis 
que donen en els aeroports. eassumpte seria tan senzilI com 
incrementar aquesta taxa en una quantitat petita i que, a part 
d'aquesta taxa anas destinada a la nostra Comunitat, amb 
la seguretat que aquesta recaptació es destinas sobretot a sol
ventar els problemes fonamentals d'infrastructura. Aixo se
ria un impost indirecte en el qual es turista, que seria qui 
l'ha de pagar, i de forma justa realment és qui l'ha de pagar, 
perque és en qui desgasta la infrastructura. Realment e! tu
rlsta qui el paga no se'n adonaria, no seria un impost impo
pular perque aniria englobat dins el paquet turístic general: 

Vull fer una referencia quan die que l'impost l'ha de pa
gar el turista. Si admetem que practicament la nostra econo
mia es basa en el turisme, no és just que sigui cap sub-sector 
del món turístic que pagui un impost. No és just que el pa
guin e1s allotjaments, igual que no és just que el paguin e!s 
bars, igual que no és just que ho paguin els restaurants ni 
ho paguin els souvenirs. El just és trobar una formula que 
faci pagar el turista, que és realment qui fa el desgast pri
mordial de la infrastructura. 

Quant a la suggerencia que fa de la formació professio
nal de cara a I'Acta Unica, efectivament s'ha de tenir una 
preocupació perque és molt probable que tenint unes illes amb 
un cert atractiu per viure-hi, tenguem jo diria fins i tot una 
invasió de certs professionals i sobretot en el sector turístico 
Per tant, és desitjable que tenguem la nostra gent preparada 
per fer front a aquesta competitivitat que sortira. Ara bé, 
jo cree que no és un tema a incloure dins els Criteris Gene
rals de I'oferta turística, es un tema o bé de l'Escola de Th
risme, de l'Escola d'Hostaleria, o d'acords amb les centrals 
sindicals, com s'ha fet enguany, que s'ha fet un conveni amb 

UGT, perque era dins el pressupost de la Comunitat Auto
noma, i es fan uns cursets a partir d'octubre fins a febrer 
per a la readaptació deIs professionals de tot el sector turístico 

Quant a les alternatives que suggereix el turisme social 
i del turisme cultural, són temes promocionals que també pen
sam que no s'han d'incloure di!ls aquests Criteris. De totes 
formes, vull dir que la Conselieria de Turisme col·labora en 
el programa d'INSERSO, que ellguany du ,i 101.000 perso
nes a Baiears i que, amb les vies de col,lilboració que s,;

guim, potser arribi a dur una quantitat molt important ql e 
permeti pal·liar l'estacionalitat. 

A les suggerencies que fa UM, queda bastant clar q\;e 
si el Pla ha de dur un estudi economico-financer, la conse
qüencia més immediata és que sigui contemplat dins el pres
supost, perque en cas contrari no tendria cap efectivitat, i 
l'esmena d'addició que proposa de quatre anys és una esme
na acceptable perque amb aquests Criteris es pretén que to
tes aquelles zones turístiques que no tenguin la infrastructua 
adequada no puguin créixer fins que l'hagin posada al dia. 
Es evident que determinats municipis no tendran unes facili
tats immediates per poder solucionar el déficit estructural que 
tenen; per tant, és normal que s'hagi de fer una addició tran
sitoria que permeti posar al dia aquestes infrastructures en 
un mÍnim d'anys. 

Quant al CDS, hi ha una serie de coses que coincidei
xen amb el que diuen al tres partits, el tema de la Llei d'Or
denació Territorial. El tema de l'Expo-Turística Internacional, 
repetesc és un tema promocional, i jo cree que no pot anar 
dins els Criteris Generals de l'Oferta Turística, crec són dues 
coses completament distintes. Aixo no vol dir que dins el pro
grama de promoció de la Comunitat Autónoma, de la pro
moció turística, a través d'una Proposició nq de Llei o de' 
qualsevol suggerencia d'altre tipus, no es pugui considerant 
important que es faci un aéonteixement com aquesto Jo, de 
totes formes, vull dir que respecte de l'any 92 cree que el su
port que es dóna a Barcelona i a Sevilla fara que totes les 
al tres activitats quedin molt en segon 1I0c. Pens que on no
saltres ens hauríem d'aferrar és a Barcelona, amb el tema de 
les Olimpíades, amb les possibilitats que ens doni Barcelona 
no només I'any 92, sinó l'any 91, que hi haura la Pre
olimpíada i que segurament determinades proves de vela es 
podrien fer aquí. 

Quant al que pro posa de la reconversió turística, hi ha 
un punt deIs Criteris que queda ben definit: que es dictaran 
les disposicions necessaries per fer un pla de modernització 
i equipament d'allotjaments turístics, incentivar i afavorir la 
reconversió de les instal·lacions existents, modernitzar-Ies i 
pujar-les de categoria si procedeix. 1 no és només aixo, ja 
he dit avui matÍ que aixo és un tema prioritari per al 00-
vern, i és prioritari per una raó, perque davant l'excés d'ofer
ta que s'ha creat, I'oferta amortitzada actua amb uns preus 
a la baixa que fa molt de mal a I'economia general. Per tant, 
un deis punts fonamentals és que si aconseguim que aquesta 
reconversió es faci, aquests hotels també hauran d'amortit
zar la nova reinversió i com a conseqüencia hauran de treure 
un preu de mercat bastant més elevat del que tenen ara. 

A les propostes del PSOE, hi ha una cosa que jo no 
puc admetre de cap manera i és que em diguin que aquests 
Criteris són desenrotllistes, perque els repetiré el que va pas
sar amb el Decret deIs 60 metres. earticle 18 diu que totes 
les construccions turístiques o no turístiques hauran de re
coIlir un maxim de volurnetria coherent amb I'aplicació deIs 
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~etreS de cada zona o sub-zona que marqui el pla d'Or
. '" ció. Mirin, dir que aixo és un Pla desenrotllista no es 
"~stentar; al revés, jo diria que és un Pla que només amb 

po estpunt rara desapareixer un munt de metres cúbic en 
~u • . 
éJ¡~tafjva, pe.ro un munL, perque tengum en c~r.np~e ~ue 
. licant el DecreL deis 60 mctrcs, cOOJ a consequenCla Im

aPedjata vol dir que en determinats solars que lenen Ull a de
~ada volumetria ja queda rebaixada automaticamenl. Si 
aquesta Llei en vigor O una alLra, perque pot variar el nom
bre de melres de cada zona segon l'estal de saturació que 
tengui, s aplica a vivende,,> no tuñstiques, és ben ciar que la 
volumetria d la majoria de les zones turístiques quedara re
baixada en gran mesura. Per tant, just amb aquest punt s'eli
minen les possibilitats d'una quantitat de metres cúbics amb 
expeetatives grandíssimes. Aleshores no és just qualificar 
aquests Criteris de desenrotllisÚ:s. 

No només hi ha aqlJ'~st punt, n'hi ha molts d'altres on 
podem argumentar que aquest Pla no és desenrotllista de cap 
de les maneres. 1 estic d'acord que el Pla ha de ser per a 
cada una de les illes, i no només per a cada una de les illes, 
sinó per a cada una de les zones dins cada illa, i als tres 
pJnts que els considerava basics el representant del Partit so
CIALISTA, els Iímits del creixement, la reconversió i el res-
1 "~cte als espais naturals, voldria dir que respecte deis límits 
(k creixement, al punt 5 diu: «Seíail crit~ris limitatius per 
a qualsevol creixement de l'Oferta Turística la situació real 
de les dotacions necessaries i suficients, tant d'infrastructura 
com d'equipament que es fixin», i que al punt 6 diu que «els 
territoris costers es dividiran en zones i sub-zones que es clas
sificaran en base a la població afectada, tenint en compte 
la turística, i per a cada nivell i en funció de la capacitat 
d'acollida es determinaran els parametres o dotacions obli
gatories perque pugui ser autoritzat un nau establiment tu
rístic. També s'assenyalaran els parametres aconsellables que 
s'han de convertir en obligatoris en els terminis que fixara 
el Pla d'Ordenació». 

Vull repetir el que he dit abans, perque aixo pot ser una 
cosa que sigui contemplada des de distints punts de vista per 
cada Grup Parlamentari i jo cree que és una part de la base 
d'aquests criteris. Hi ha dues filosofies: determinar el creixe
ment de cada zona turística i dir: en arribar a aquesta xifra, 
aquesta zona no pot créixer més, i una altra filosofta, deter
minar aquest creixement i dir: a partir d'ara, per créixer, els 
requisits que s'han de complir són molt més accentuats. 
Aquesta és la gran discussió d'aquests Criteris, aquesta és la 
seva pe¡;a fonamental i aquesta és l'única cosa que crec que 
és digna de mencionar entre totes les que es discuteixen aquí. 
Totes les altres són importants, no és que vulgui llevar prota
gonisme a cap altra suggerencia, pero crec que aquesta és 
la més important. 

1 aixo és el que ha decidir aquesta Cambra i aixo és 
del que ha de ser conscient, del que pot fer si diu: En aques
ta zona només hi podra haver 24.000 lIits i no n'hi podra 
haver més. Les conseqüencies que aixo podra dur, que pas
sara amb els instal·lats, si s'eternitzaran i no faran cap refor
ma fins que l'Administració els exigeixi fer-Ies; que passara 
amb els sector s derivats de la construcció. Aquests són els 
plantejaments que jo cree que podríem qualificar de realment 
polítics. 

Referent al tema de la reconversió, que és un altre deis 
punts fonamentals del Partit Socialista, ja he contestat al 
CDS. Per al Govern és un tema prioritari, segurament abans 

d'acabar aquest mes d'octubre haura sortit el Decret de Re
conversió. És un Decret difícil, perque obligara a tots els allot
jaments actuals en explotació; produira moltes discussions, 
perque potser que hi hagi molts d'enfrontarnents entre els em
presaris i els representants de la inspecció que han de dir en 
quina situació es troba l'hotel o els apartaments. No podem 
amagar que hi haura una gran discussió en aquest tema, pero 
el Govern s'ha decidit a dur endavant aquest tema de la re
conversió i s'ha decidit no només per millorar I'oferta turís
tica, que és fonamental pel que deia abans, perque ens hem 
de posar al dia ja que la competitivitat que ve, no només 
la que nosaltres hem creat sinó que la que ve d'altres zones 
turístiques, sera difícil. 

Pero també és molt probable que succeeixi una cosa. 
Amb aquest excés d'oferta, és molt probable que els promo
tors s'aturin, perque ja no sera facil vendre els llits d'un es
tabliment a un tour operador i ens trobarem amb un des
cens notable de I'activitat de construcció. Si nosaltres 
aconseguim implantar aquest Decret de Reconversió en un 
termini de cinc anys, cobrirem aquest dHicit de feina que 
tendra d'obra nova el sector de la construcció i tots els seus 
derivats . 

1 també l'altre punt important és el que deia, i en fa 
una referencia el PSM a les seves resolucions, i és el tema 
del pIeu. Si no s'inverteix, un establiment pot fer feina a uns 
preus molt baixos, perque és amortitzat; en canvi, si obli
gam a inversions i que aquestes inversions siguin importants, 
economicament no podran mantenir aquest nivell de preus, 
es veuran obligats a amortitzar la nova reinversió i, per tant, 
hauran de pujar aquest nivell de preus. 

Respecte de I'altre punt important que considera el re
presentant del Partit Socialista, paría del respecte als espais 
naturals. Dins aquests Criteris, al punt 4t., es parla que la 
pressió urbanitzadora damunt la costa i damunt els paratges 
amb valors paisatgístics més elevats, afegida a la falta de sol 
públic a les nostres ilIes, demana amb urgencia una política 
d'increment del patrimoni de sol públic i, com a conseqüen
cia, el Pla quantificara la necessitat de sol públic a cada zona 
perque el Govern Balear planifiqui les inversions necessaries 
i, com a conseqüencia, ho contempli en els seus pressuposts. 
Crec que contesta claramentles suggerencies que fan els re
presentants del Partit Socialista. 

Quant a la suspensió de planejaments, és un tema que 
no podem oblidar, és molt delicat, que pot produir uns de
sequilibris molt accentuats a determinades zones i que jo qua
si no m'atrevesc a definir sobre aquest tema, perque el consi
der massa delicat. 

Referent al tema de la revisió dels centres d'interes tu
rístic, també deim al punt 14 que «dins el marc de I'ordena
ment turístic vigent, es podran revisar per la Comunitat Ba
lear els plans de prom oció turística i d'ordenació urbana deis 
centres d'interes turístic», i avui matí ja hem parlat d'aquest 
tema. Que els municipis revisin els plans deIs seus centres 
d'interes turístic i els incloguin, si volen dins aquesta revisió, 
tenen dret a fer-ho segons la sentencia del Tribunal Suprem; 
si no ho fan, nosaltres ho farem subsidiariament i, arnés, 
repetesc que ho farem amb molt de gust, perque a la revisió 
deIs centres d'interes turístic és on es veu clararnent la pos
tura del Govern Balear. Nosaltres hem revisat fins ara, sense 
acabar, pero a punt d'acabar, Cales de Mallorca i Son Par
do, i són dues revisions que jo qualificaria de modeliques 
i que no cree que puguin tenir contestació, que no es poden 
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qualificar de cap forma com a desenrotllistes. Són revisions 
que, per exemple a Cales de Mallorca, que es va comenr,:ar 
a revisar fa dos anys, no es va aplicar la Llei de Costes per
que no existia, pero es va aplicar que es retranquejassin 60 
metres de la zona marítimo-terrestre. Hi ha tres altures a pri
mera línia, hi ha coeficient d'ocupació del 30070, el solar mí
nim hoteler és de 20.000 metres. No crec que sigui facilment 
superable, aquest tipus de revisió. 

Per tant, com que ens trobam en aquesta línia i és l'única 
que ens permet demostrar quina és la nostra actuació quan 
tenim l'oportunitat de revisar un centre i no de discutir si 
som desenrotllistes o no ha som, perque quan.es veu és quan 
es revisa un centre o quan es té l'oportunitat de tenir una 
activitat .. en el tema urbanístico 

Quant a la reconversió de les zones saturades, estam 
completament d'acord. Jo els demanaria, a tates les sugge
rencies que han fet, la possibilitat de canviar la paraula sa
turades per una altra i els he dit el motiu, dic que és un mo
tíu estrictament promocional. Estam d'acord que aquelles 
zones més afectades per un abús de planejament han de ser 
reconvertides, i han de ser, tal vegada, les que el Pla els doni 
un tractament en primer lloc. 

Quant a la proposta de la classificació nova, hotelera 
o extra-hotelera, nosaltres hem arribat a la conclusió que avui 
ja no té cap objecte. Qui cIassifica els hotels i els aparta
ments, avui, són els catruegs deIs tour-operadors; n'hi ha mol
tíssims en que ja no coincideix la cIassificació oficial de I'es
tabliment amb la cIassificació que li dóna el tour-operador, 
i quan dic el tour-operador, dic el client, perque avui ja és 
el client qui cIassifica l'oferta tunstica. Pensam que no és con
venient entrar en una nova cIassificació. 

Respecte de les suggerencies que fa el representant d'AP
PL, estam d'acord que s'han de determinar per i!les els crite
ris que ju?tifiquin la prioritat d'inversió, no pot ser d'altra 
forma, no es pot fer d'una manera global, i quant que la 
revisió pugui ser iniciativa deIs Consells lnsulars, nasal tres 
no tenim cap inconvenient que puguin ser d'on sigui, nosal
tres I'única cosa que cercam amb tots aquests criteris i en 
tates les suggerencies és que les solucions que trobem siguin 
les millors per resoldre el futur del sector turístico 

També vulI dir de passada que avui he sentit aquí dins 
una frase respecte del sector turístiCo que el sector turístic es 
troba en crisi. Mirin, el sector turístic no es troba en crisi. 
Des d'un punt de vista social, fins i tot jo els diria que no 
soIs no es troba en crisi, sinó que hi ha una redistribució 
de la renda, mirin si és curiós. Resulta que com que hi ha 
més establiments, s'han de repartir més els turistes i els be
neficis de la majoria d'empreses baixen, i hi ha més gent que 
es beneficia d'aixo. Ho dic perque a vegades pareix que vo
lem fer més rics. 

Hi ha una altra cosa en aquest tema. El nombre de tu
ristes que seguramenl arribaran aquestes ¡Hes enguany sera 
aproximadament el maleix que I'any pass al. Estam pendents 
de la despesa turística i per tant n sabem si hauran aug
mentat les des peses d'aquest tipus de turisme, que aixo ens 
preocupa més que el nombre de visitants. Pot ser que hi hagi 
hagut indústries, sobretot d'allotjaments, que hagin disminui:t 
els seu s beneficis, pero no els han disminult d'una manera 
alarmant, tal vegada en la situació en que es trobaven abans 
guanyaven massa, per dir-ho de qualque manera. 

Per tant no es pot admetre de cap manera que ens tro
bem en una crisi turística. El que es pot admetre és que si 

no prenim determinacions i aviat, potser que arribem a en
trar dins una crisi turística, pero hi som a temps. eúnica cosa 
que hem de fer, entre la Comunitat Autonoma, els Consells 
Insulars i els municipis turístics és prendre decisions imme
diates i aviat aquesta competitivitat que vendra el 92, amb 
tota la competencia del Meditarrani, que nosaltres siguem e1s 
primers que la solventem trobant les solucions adequades, 
reconvertint aIlotjaments, reconvertint zones, i sobretot 501-

ventant els problemes prioritaris d'infrastructura i d'equi
paments. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir en toro de replica? 
Per part del Grup Parlamentari PSM-EEM, té la parau

la el Sr. Sebastia Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Sí; gracies, Sr. President. 
Senzillament, intentar definir una mica més, encara, el 

que, segons el nostre punt de vista, és el debat. 
Efectivament, dins les propostes que ha presentat el n05-

tre Grup Parlamentari, n'hi ha que són de naturalesa diversa 
i diferenciada, pero creim que totes són una mica un ajut, 
una forr,:a per tal que surtí el millor PIa Director possible. 
Nosaltres creim que pot ser hi hagi hagut una excessiva dis
persió de materials a la Conselleria de Turisme, pot ser que 
entre el Llibre Blañc i d'altres estudis anteriors que han exis
tit en aquestes illes i experiencies anteriors, resulti que la Con
selIeria de Turisme es trobi amb una excessiva acumulació 
de material i que el Pla Director realment no li acaba de 
sortir, perque si realment deIs treballs que nosaltres conei
xem de la Conselleria o fets per tecnics contractats per la 
Conselleria o treba!ls editats per la Conselleria, només es de
dueixen aquests Criteris tan general s que ens han presentat, 
realment, en conjunt, ens sembla una proposta excessivament 
ambígua i una proposta d'intencions, pero molt poc concre
ta, i encara més si després resulta que ha de venir el Pla Di
rector per Decret, sense un debat parlamentari en Ponen
cia, Comissió o Plenari, com es vulgui articular aquest debat 
del Pla d'Oferta abans de la seva aprovació definitiva pel Con
sell de Govern. 

Es per aixo que creim que si hem de parlar, per exem
pIe, de zones o de rehabilitació, hem de parlar de doblers, 
ho fan els Criteris que es presenten, pero se n'ha de parlar 
un poc en profunditat i no basta plantejar el criteri, bon cri
teri tal vegada, com ha explicat el Conseller sobre impost 
turístiCo no ha parlat de les altres figures fiscals que nosal
tres també presentam, pero cal dir que ja és necessari tenir 
una mica d'anruisi molt més concreta i jo diria que, si no 
quantificada completament, almenys amb una primera quan
tificació i poder ja entreveure una mica amb més concreció 
tot el que significa un Pla Director d'Oferta Turística. 

Senzillament era intentar definir que, atesa la dispersió 
del debat i ates que anam de criteris molt general s a criteris 
moIt concrets, és dificuItós que es pugui arribar a un certs 
enteniments. Així i tot, el que nosaltres desitjam és que l'es
tu di previ del Pla Director d'Oferta Turística arribi a aquest 
ParIament per poder-lo debatre i obrir el debat a tots els sCC
tors socials implicats en el turisme ja que creim que és una 
cosa de molta gent. 

GracÍes. 
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EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari CDS, té la paraula el 

Portaveu Sr. Francesc Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 
Moltes gracies, Sr. President. 
Jo lament que el Sr. ConseHer no hagi contestat sobre 

el que jo diria que és el suport fonamental de la nostra, per 
dir-ho així, es01ena de totalitat, que no és altra cosa més que 
la naSua opiruó que aquests Criteris que han de dirigir i pre
sidir I'elaboració d'un Pla d'Ordenació de l'Oferta Turística, 
no són tal, ja que no suposen una definició d'objectius, no 
suposen una definició d'instruments, no suposen una plani
ficació suficientment compulsiva per a aquest Govern per
que puguem alliberar de I'elaboració del Pla d'Ordenació de 
l'Oferta Turística de la subjecció a les Directrius d'Ordena
ció del Territori. 

Per concretar més, voldria posar alguns exemples que 
jo crec que haurien de ser en aquests Criteris Generals. S'hau
ria de definir, quan es parla, per exemple, de la redasificació 
d'establiments hotelers, quin són els objectius que haura de 
temr aquest Pla. Si avui la participació relativa d'establiments 
de 4 estrelles, 3 estrelles, etc., és una composició determina
da, d'apartaments per daus és una composició determinada, 
quina és la que volem que sigui en el futur. Volem que hi 
hagi més establiments de 4 estrelles? D'acord. Quina és la 
frontera de cara a l'any 90, 92, 95? En fronteres temporals 
clarament determinades, quina és la composició que volem 
de la nostra oferta? 

Segon punt. Reconversió turística. Perdom, Sr. Conse
lIer, pero crec que no pot bastar una pura al·lusió al punt 
12, cree, perdó no és el 12, una pura al·lusió que «s 'editaran 
les disposicions necessaries perque en el marc del pla de mo
dernització i equipament d'allotjaments turístics i a través de 
la inspecció tecmca hotelera d'apartaments incentivar i afa
vorir la reconversió de les instal·lacions existents, modernit
zant etc., etc.». Jo crec que aixo no és suficient. La reconver
sió turística hauria de ser la figura estelar del Pla de 
reconversió de l'oferta, la figura al voltant de la qual hauria 
de girar tota la filosofia fonamental que il·lumini el Pla, i 
en aquest sentit hauríem de comen~ar a dir les coses molt 
clares i els objectius molt deterrn.inats, és a dir, quins instru
ments es posaran en marxa perque en el futur cada pla~a, 
cada X places hoteleres que es creln suposen Y places hote
leres marginals que es llevin del mercat. Quins són els ins
truments, quins són els objectius, i assenyalar aproximada
ment per zones quins seran el nombre i la correlació i els 
instruments que permetran assolir aquests objectius. Si no, 
feim una pura declaració d'intencions, una pura declaració 
de filosofia general bastant vaga i bastant abstracta: que no 
podem reconeixer com a criteris que iHuminaran de manera 
obligatoria i compulsiva l'elaboració d'un Pla. 

Tercer punt. Les directrius, pel que fa al seu aspecte eco
nomic, generarien un Pla que seria si més no absolutament 
il ·lusori. No hi ha un plantejament realista de la financ,:ació 
d'aquest Pla, no es parla per a res de participacions relati
ves, públiques, privad es, a distints nivells de les Administra
cions Públiques, municipal, insular, autonomica o estatal, no 
es parla per a res de convenis entre sector públic i sector pri
vat per trobar la finan~ació, no es parla per a res de trobar 
les finan~acions compulsives via imposts, via dmons, via ta
xes, que detreuran del benefici privat els excedents suficients 

per finan<;:ar per eH mateix la reconversió; no es parla per 
a res, en definitiva, com ja li he dit abans, deIs costos so
cials que, convé recordar-ho, constitueixen una conclusió es
telar del L/ibre Blane sobre Turisme quan diu que «tanma
teix és obvi que el turisme marginal que ve a les Illes per 
una política de preus a la baixa no pot produir ni tan sois 
un rendiment privat que superi els costs socials que genera. 
En el cas del turisme, aquest plantejament té connotacions 
molt evidents. Així, a la primera conclusió hem dit que els 
efectes degradants del turisme, especialment els que produeix 
la construcció, creixen més que proporcionalment». Molt bé, 
doncs és evident que si aquesta és una de les conclusions ba
siques i fonamentals del Llibre Blane sobre Turisme, és logic 
que un Pla d'Ordenació de l'Oferta Turística implanti mesu
res correctores d'aquest fenomen que probablement és, en la 
seva formulació eco no mica, la causa més preocupant de la 
situació de degradació en que ens trobam respecte del tunsme. 

1 per últim, la darrera ret1exió del gran tema que ob
viam. Que passa? Com s'afronta el problema de les X mil, 
no vull entrar en la discusió de si són 30, 40 o 80 pero el 
Sr. Conseller estar a d'acord amb mi que són algunes desenes 
de milers de places hoteleres aprovades o en expectativa 
d'aprovació que suposen I'increment de I'oferta turística que 
raonablement podria ser previsible en aquestes illes per uns 
deu anys i que en aquests moments poden suposar una dis
torsió tal a la programació i a la planificació de la Conselle
ria de Turisme i del mate ix Govern, que realment facin 
d'aquests Criteris simplement retxes damunt I'aigua. 

Aleshores, mentre aquests Criteris no recullin, almanco 
aquests criteris fonamentals, almanco un pronunciament ex
plícit sobre els grans problemes que té plantejats en aquests 
moments el turisme, no parlam d'uns criteris que puguin 
desenvolupar-se posteriorment en un bon Pla, feim simple
ment una tertúlia, si voleu una agradable tertúlia sobre tu
risme, pero no un debat sobre Criteris. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la pa

raula el .Diputat Sr. Joan Nada!. 

EL SR. NADAL 1 AGUIRRE: 
Gracies, Sr. President. 
Sr. Conseller, voste ha acabat dient que no es pot par

lar de crisi, que és una redistribució deIs beneficis entre més 
gent i que aixo possibilita que més gent hagi guanyat do
blers i que no es facin tan rics els qui ja ho eren. Aixo és 
possible, no vul1 negar aquest raonament que voste fa, pero 
voste sap perfectament que el sector és terriblement sensible 
i que determinades actuacions excessivament negatives com 
les que s'han produit enguany poden afectar d'una forma im
portant el mercat. 1 nosaltres creim que ha estat una l1<\sti
ma que no s'hagin pres mesures urgents, mesures que po
guessin atacar aquests efectes negatius durant aquest any i 
que la solució que vostes plantegen sigui presentar uns crite
ris que tenen un desenvolupament futur, un desenvolupament 
que pot ser bo, pero que depen del temps. Nosaltres hem 
plantejat tres blocs de temes, un, el de la delimitació del crei
xement, on dei m que s'ha de limitar el creixement de I'ofer
ta, que s'ha de suspendre la vigencia deis planejaments ur
banístics fins que s'aprovin les Directrius d'Ordenació 
Territorial, i voste en aquest tema, diu que és molt delicat, 
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que no s'atreveix a entrar-hi i que no s'hi vo l pronunciar. 
Nosaltres creim que no és delicat i que els Diputats 

d'aquest Parlament s'hi poden pronunciar amb molta tran
quil·litat perque en aquests moments hi ha suficients plane
jaments aprovats, hi ha suficients plans parcials aprovats a 
la nostra Comunitat com perque pugui continuar un creixe
ment per ventura i tot molt superior al clesitjable. Avui, el 
fet que durant el temps que falta perque es prcsentin les Di
rectrius d'Ordenació lerritorial se slIspcngucssin els plancja
ments sense pla parcial aprovat, no afectaria en absolut els 
projectes que hi ha en marxa. L'única cosa que evitaria seri a 
I'obertura de nous territoris, pero no afectar ia les cons tru c
cions ni afectaria el desenvolupament actllalment vigent. 

Nosaltres plantejam també en aquest mateix grup de cri
teris per aconseguir una Iimitació de I'oferta fins que el Pla 
sigui redactat definitivament d'acord amb les Directrius d'Or
denació Territorial, que, per zones i municipis turístics, es li
miti el creixement, i voste diu que aquí hi ha els dos criteris 
basics d'aquest debat, que nosaltres proposam que es fixi un 
creixement maxim, i voste diu que aquest creixement maxim 
ha d'anar en relació amb la infrastructura de la zona i que 
posar dificultats per a aquest creixement, encarir aquest crei
xement, pero permetre aquest creixement, i que, a més, po~ 
dria temr uns efectes negatius entre els hotelers establerts per
que no els incentivaria a una competitivitat i a millorar els 
seus hotels. 

Jo crec que aixo no és així; cree que voste, a més, té 
armes legals dins la Conselleria per evitar-ho, armes que ja 
hauria d'haver utilitzat, d'inspecció, de control. Que pot evi
tar d'una forma cIara i rapida, a més, la mala qualitat, la 
deterioració, l'incompliment de la normativa. CIar, aixo no 
és simparic en el sector, no és agradable, la utilització de la 
inspecció mai no és agradable, pero és una de les armes més 
importants que vostes ten en i no han volgut ni han sabut 
utilitzar duran! els sis anys que dllen en el Govern. 

Creim que el tema de reconversió és plantejat molt mi
llor a les nostres directrius que a les que ha presentat el Go
yerno El fet que diguin a les que presentaran que el tema 
de la reconversió és un tema tan prioritari que el treuran per 
Decret a nosaltres realment no ens basta, i sobretat si el lext 
que vostes treuran del Decret de Reconversió és el que ha 
sortit als diaris, text que supos que ha sortit de la seva Con
selleria perque es va reproduir I'a:ticulat i tolo Aquesta re
conversió que vostes pro posen va dirigida únicament i excIu
sivament als allotjaments i deixa completament fora de la 
reconversió tot el que nosaltres deim reconversió integrada 
a les zones, que afecta les dotacions públiques, zones verdes, 
d'espais públics, d'ordenació i esment de les platges, o sigui 
tot el que és la zona o el municipi o Nosaltres ereim que és 
tan important l'ordenació del munieipi, l'ordenació de les zo
nes públiques i zones verdes del municipi, com l'ordenació 
deIs establiments hotelers. Vostes d'aixo no en parlen, nosal
tres creim que és importantíssim i creim que la nostra pro
posta va molt més enlla de la seva i que seria molt més posi
tiva per a aquestes zones, a voste no li agrada la paraula 
saturades i nosaltres no tendríem inconvenient en cercar una 
altra paraula que les definís, zones que són conegudes per 
tots nosaltres. A més, nosaltres plantejam la valoració d'aques
ta infrastructura i la col·laboraciÓ de les entitats públiques 
i privad es tant en potenciació d'uns projectes com deIs altres 
com de projectes míníms. 

Creim que, i aquest és un tema que voste diu que tam-

bé el tenen, n'estam contents, nosaltres creim que la forma 
queda moll més clara així com nosaltres ho plantejam, em 
referesc a la separació estr icta de zones per a residents, el 
tema deIs usos turlstics i l'aplicació deis melres quadrat s pi a
c,::a/sol a tats els JTlunicipis o zones lurístiques. Nosaltres creim 
que aixo és importanr, i \·oste hi ha participat, ara ja .,'ha 
dona! una passa a un municipi de Ie~, nostres illes, a Calviá, 
í creirn que és una passa possitiva per 2. ;:) reestructuració 
del sector, ptl a i'equilibri d'aqueslcs ZC;!; ~ rurístiques. 

En el tema ele la defensa de la naiuralesa nosaItres ; o 
creim que sigui suficien! la creaeió de sol públic i creim, él 

més, que no només es pot protegír alla que es pot compr;i l 
Nosaltres creim que amb l'aprovació del Catil.leg d'Espais N:t
turals, amb els plans urbaníslics es poden protegir molles l1l'~S 

zone~ i que no és necessari per a aquesta protecció incre
mentar el sol públic, pelque si només poguéssim protegir el 
sól públic, allo que es pugui comprar, molt poc podríem fer. 
Creim, per tant, que s'ha eI'anar ;} una regulació de l'espai 
natural molt més valen la i que el sí s'ha ele regular i s'ha 
d'ordenar és la gestió i utilització d'aquest sol públic, COsa 
que no succeeix ara, com hedil avui matí, el tema de l'Albu
fera és prou sagnant, l'Albufera mai no havia estat tan aban
donada eom des que és en mans de la Comunitat Autono
ma. Per tant, creim que s'ha de regular aquesta gestió deIs 
espais públics. 

Creim que la L1ei de Costes s'ha d'aplicar i creim, arnés, 
que en determinad es zones no obertes avui en dia, en deter
minats espais encara verjos, tal eom diu la L1ei de Costes, 
la Comunitat Autonoma pot fixar uns Iímits distints i nos al
tres deim que superiors per a aquesta proteeeió. Segons les 
zones s'ha d'anar a una protecció valenta per a una defensa 
definida de les que co~sideren amb uns valors importants. 

Creim, Sr. Conseller, que aqllests criteris són molt més 
racionals que els' que ha presentat el Govern i que són es
tructurats en les tres grans arees que creim que són les ne
cessaries avui en dia per plantejar davant el sector turístic, 
davant tots els sectors de la societat mallorquina, uns criteris 
que puguin definir quin turisme volem per al futur. 

EL SR. PRESIDENT: 
Aeabat el debat, aquesta Presidencia decreta una sus

pensió de mitja hora i convoca la Junta de Portaveus per 
a les 8 d'avui horabaixa. 

Moltes gracies. Se suspen la Sessió. 

EL SR. PRESIDENT; 
Sres. i Srs. Diputats, recomenc,;a la Sessió. 
Té la paraula el President del Govern, Molt Honorable 

Sr. Gabriel Cañellas. 

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Gabriel CañeIlas i 
Fons): 

Gracies, Sr. President. 
El Govern, ates es les al ·legacions efectuades pels distints 

Grups en el transcurs del debat i el fet que el joc de les pre
sencies ¡les absencies podria no reflectir l'autentica voluntat 
de la majoria d'aquesta Cambra, retira la Comumcació que, 
reelaborada, tornara venir en aquest Parlament per a un nou 
debato 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. 
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Ii>'3COrd amb el Reglament, el Govern té facultats per 
fer.:tio. A1esh~rcs. ~~es. i Srs. Dip.~tats, moltes gracies per la 
sev.a assislencla . S alxeca la SesslO. 

Moltes gracies. Se suspen la Sessió. 

EL SR. PRESIDENT; 
Sres. i Srs. Diputats, recomen<;a la Sessió. 
Té la paraula el President del Govern, Molt Honorable 

Sr. Gabriel Cañellas. 

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Gabriel Cañellas 

Fons): 
. Gracies, Sr. President. 

.. 

El Govern, ates es les al·legacions efectuades pels distints 
Grups en el transcurs del debat i el fet que el joc de les pre
sencies i les absencies podria no reflectir I'autentica voluntat 
de la majoría d'aquesta Cambra, retira la Comunicació que, 
reelaborada, tornara venir en aquest Parlament per a un nou 
debat. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. 
D'acord amb el Reglament, el Govern té facultats per 

fer-ho. Aleshores, Sres. i Srs. Diputats, moltes gracies per la 
seva assislencia. S'aixeca la Sessió. 
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