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qual estam tots nosaltres. 

Seguint el dictamen de la Comissió, procedim a la vo
tació de l'artide primer, al qual no hi ha cap es mena pre
sentada ... Sí, Sr. López i Casasnovas. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sres. i Srs. Diputats, bones tardes. Comen<.;am la sessi6 
plenaria per a la qual han estat convocats segons l'Ordre 
del Dia que els ha estat repartit. 

El primer punt de l'Ordre del Dia és procedir a la vo
tació del Dictamen de la Comissió d'Ordenació Territorial 
sobre el Projecte de Llei 532/90 de modificació deIs anicles 
4 i 5 de la Llei 12/88 de Camps de Golf que en el passat 
plenari, per falta de quorum, no es va poder votar. Segons 
l'article 79, procedíra fer-ho a la primera sessió del mateix 
Organ que ha va fer, que en aquest cas, és el plenarí en el 

EL SR. LÓPEZ 1 CASASNOVAS: 

Sr. President, el nostre Grup demanaria que es Ilegís 
cada punt que es posa a votació. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per part del Sr. Secretari Primer de la Cambra es pro
cedira a donar lectura a l'article primer del Dictamen de la 
Comissió. 

EL SR. SECRETARI PRIMER (Gabriel Godino 
Busquets): 
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Article primer."No es podran construir camps de golf a 
les arres declarades pel Parlament com a naturals d'espe
cial interes." 

EL SR. PRESIDENT: 

Sres. i Srs. Diputats que en voten a favor, es valen po
sar drets? Gracies. 

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

Abstencions? 

Resultat de la votació: vo ts a favor, 29; vots en contra, 
30; no hi ha abstencions. Queda, ido, rebutjat I'artide pri
mer del Dictamen de Comissió. 

Retirat el VO l particular de l'article primer, passam a 
votació el vot particular a l'artide segon, a l'apartat primer 
que diu el segü~nt, segons ens lleginl el Sr. Secretari Pri
mer de la Cambra. 

EL SR. SECRETARI PRIMER (Gabriel Godino 
Busquets): 

"No es podra promoure la construcció de camps de 
golf eOn aquelles zones on les fórmules legals de protel>ció o 
el planejament territorial o urbanístic de qualsevol dasse 
no ha permetin." 

EL SR. PRESIDENT: 

SresO i Srs. Diputats que en voten a favor, es volen po
sar drets? 

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

Abstencions? 

Resultat de la votació: vots a favor, 30; vots en contra, 
29; no hi ha abslencions. Queda, ido, aprovat, aguest vot 
particular, que sera incorporat al Dictamen de Comissió. 

1 passam a votar l'esmena del Grup MIXT de substitu
ció d~ls punts segon ¡ tercer de l'artide segon, que diu el 
següerit, segons ens dira el Secretari Primer de la Cambra: 

EL SR. SECRET ARI PRIMER (Gabriel Godino 
Busquets): 

"A les arees classificades com a paratges preservats o 
amb grau de protecció similar, únicament es permetra la 
construcció del camp i en cap cas de l'oferta complementa
ria . En el cas de tala, incendi o destrucció de zona forestal, 
el titular o els titulars de l'explotació vendran obligats a la 
seva recuperació i reforestació." 

Sres. i Srs. Diputats que en voten a favor, es volen po
sar drets? 

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

Abstencions? 

Resultat de la votació: vOlS a favor, 30; vots en contra, 
29; no hi ha abstencions. Queda, ido, aprovada l'esmena 
que acabam de sotmetre a votació i que sera incorporada 
logicament al Dictamen de Comissió. 

1 passam a votar les disposicions finals primera, segona 
i tercera del Dictamen que deman al Sr. Portaveu del Grup 
NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES si creu que també -
s'han de llegir o si es poden donar per sabuts. 

Sres. i Srs. Diputats que en voten a favor , es valen po
sar drets? 

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

Abstencions? 

Resultat de la votació: vots a favor, 30; vots en contra, 
29; no hi ha abstencions. Queden, ido, aprovades les dispo
sicions finals primera, segona i tercera del Dictamen. 

Quant a l'Exposició de Motius, procedeix a sotmetre
la a votació per separal, els dos apartats deis quals consta, 
perque l'apartat segan, realment, tal com ha quedat el Dic
tamen de Comissió, no és coherent amb la LIei. 

Per tant, Sres. i Srs. Diputats que voten a favor del pri
mer apartat de l'Exposició de Motius, es volen posar drels? 
Gracies. ' 

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

Abstencions? 

Resultat de la votaci6: vots a favor, 30; vots en contra, 
29; no hi ha abstencions. Queda, ido, aprovat l'apartat pri
mer de l'ExposiciÓ de Motius. 

1 passam a votar l'apartat segon. Sres. i Srs. Diputats 
que en voten a favor, es valen posar drets? 

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

Sres. i Srs. Diputats que se s'abstenen? 

Resultat de la votaci6: vots a favor, cap, no n'hi ha; 
vo ts en contra, 30; abslencions 29. Queda, ido, rebutjat el 
paragraf segon de I'Exposició de Motius. 

1 amb aquesta aprovació, acabam la votació i queda 
aprovada la LIei que acabam de sotmetre a votació. 

11.1.-) PREGUNTA NÚM. RGE. 1399/90, PRESEN-
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TADA PEL DIPUTAT IL·LUSTRE SR. RAMON ORFI
LA 1 PONS, DEL GRUP PARLAMENTARI NACIONA
LISTA 1 D'ESQUERRES. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al segon punt de l'Ordre del Dia, referit a pre
guntes. Per formular la Pregunta 1399/90, sobre la malaltia 
de la vaca boja, té la paraula el Diputat Sr. Ramon Orfila i 
Pons. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

., Gracies, Sr. Presiden!. L'aparició a la Gran Bretanya 
de la malaltia del vacú coneguda com la "malaltia de la vaca 
boja" ha provocat una alarma no sois entre els ramaders 
anglesos, sinó també entre els mateixos consumidors, que 
davant la possibilitat que els arribi carn de vacú amb aques
ta malaltia coneguda tecnicament, científicament com en
cefalopatia espongiforme bovina, han optat per suprimir la 
carn de la seva dieta i aixo afecta en aquests moments, a 
Anglaterra, més dos mil coLlegis, restaurants coLlectius i 
hospitals, que han suprimit deis seus menúS la carn de va
cú, per por deIs efectes que pugui ocasionar aquest consum 
a les persones. 

És important el tema, que en aquests moments sembla 
afectar directament més de tretze mil vaques que sembla 
que ja o han mort d'aquesta malaltia o han estat sacrifica
des i que la mitjana de sacrifici setmanal que en ~quests 
moments assumeix el Govern de la Gran Bretanya é's d'u
nes tres-centes vaques. No hi ha, em sembla, acord entre 
els tecnies sobre els efectes que sobre els humans pot tenir 
el cansum de carn d'aq..uesta vaca malalta, pero sembla que 
la mort recentment d'algun animal domestic que sembla 
haver consumit - dos moixos en concret - aquesta carn, ha 
provocat una alarma considerable entre els consumidors 
d'Anglalerra, uns con~umidors que, no ho hem d'oblidar, 
estan molt més educats que els de l'Estat espanyol, els de 
les nos tres terres. 

Sembla que a les IlIes Balears l'existencia d'un cordó 
sanitari natural com és el fet insular hauria de fer impossi
ble que entressin malalties com aquestes, empero la trista 
experiencia de la introducció de malalties impensades o im
pensables fins fa poes anys a les nostres IIles, fa sos pitar 
que aquesta també s'hi pot introduir. A partir d'aquí, nosal
tres ens demanam que les mesures que han pres Governs 
com és el de Fran<;a, que ha dictat una ordre prohibint l'en
trada de carn de bestiar d'Anglaterra totalment, total im
portació de bestiar provinent d' Anglaterra, malgrat les pro
testes de la CEE, el fet que aquests dies, ah ir i despús-ahir, 
la República Federal d'Alemanya hagi prohibit també la 
importació de carn britanica si aquesta té ossos, el fet que 
Portugal, Luxemburg, s'hagin unit també a aquestes acti
tuds i que no tenguem notícies fins a aquest moment res
pecte d'actituds semblants per part del Govern de I'Estat 
Espanyol, ens fa demanar al Conseller quines mesures pen
sa prendre perque a les nostres llles no es pugui introduir, 
ja sigui per la importacíó d'aquestes vaques o de vacú pro
vinent d'Anglaterra o de carn possiblement contaminada 
per aquesta malaltia i fer possible aixf la introducció d'a-

questa malaltia a les nostres IlIes. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per contestar, té la paraula el Sr. Consellcr d'Agricul
tura, Pere loan Morey. 

EL SR. CONSELLER D'AGR1CULTURA 1 PESCA 
(Pere J. Morey i Ballester): 

Gracies, Sr. Presiden!. L'encefalopatia espongiforme 
bovina, que empermetra que anomeni EEB i aixÍ evitam un 
nom tan complicat i l'altre tan periodístic, és una malaltia 
que té una etiologia desconeguda. En aquests moments no 
se sap que la produeix. No se sap si la produeix un virus, un 
virus lent, agents subvirals i el seu diagnositc en aquest mo
ment es basa en signes c][nies que apareixen en el ramat 
afectat: postures anormals en caminar, ansietat i irritabili
tat. 

L'agent causal, com he dit, no es coneix, pero, arnés, 
no actua com un virus o una bacteria, no d6na formació 
d'anticossos i per consegüent no es pot adaptar la malaltia 
per via de proves sanguínies. 

Apareix en el Regne Unit l'any 86. Hi ha indicis que 
fins i tot abans, l'any 85 s'hauria pogut donar aquest caSo 
Els estudis efectuats fins a la data no revelen una transmis
si6 vertical, és a dir, no revelen una transmissi6 de mare a 
fill ni una transmissi6 horitzontal, de vacú a vacú. Tampoc 
no hi ha evidencia de transmissi6 per la vía semen o la via 
de transplants d'embrions, 

Quant a la seva possible transmissi6 a l'home. el Go
vern del Regne Unit va contestar una pregunta a la Cam
bra deIs Comuns amb un informe que es coneix com l'In
forme So'uthwood, en el qual es deia que el risc de trans
missió de l'EEB a l'home és molt remot. Pero per la seva 
similitud amb altres malalties que també causen encafalo
paties com pot ser el kurú o la malaltia de Creutzfeldt Ja
cob, elsumans s6n susceptibles d'encefalopaties espongifor
mes, encara que les rutes de transmissió de l'EEB, del ra
mal als humans, han estat examinades acuradament en un 
perÍode d'incubació molt Ilarg i encara no es pot dir res 
amb certesa. S'esta efectuant en el Regne Unit un exhaus
tiu programa epidemiologic, al voltant d'un cost de 2,000 
milions de pessetes per veure de determinar la causa de la 
malaltia i veure quines mesures s'haurien de prendre. 

El Regne Unit, per la seva part, esta sacrificant massi
vament els animals que tenen aquesta simptomatologia i ha 
donat instruccions molt rígides per analitzar dins tot el ter
ritorí del Regne Unit els teíxits i una serie d'organs que jo 
ara li faig grAcia de repetir. La Comunitat Europea ha dic
tat dues decisions: una el 28 de juliol del 89, a la qual s'es
tableixen determinades mesures de protecció contra l'ence
falopatia espongiforme bovina i que consisteixen a prohibir 
l'entrada als altres Estats membres de bovins procedents 
del Regne Unit nascuts abans del 18 de juliol de rany 1988 
o nascuts de femelles a les quals se sospiti o hagi estat ofi
cialment confirmada l'EEB. Una altra decísió molt més re
cent, de 9 d'abril del 90, es dóna a la vista de les mesures 
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adoptades pel Regne Unit de prohibir per al consum huma 
determinats teixits i organs d'origen vacú. Així s'adopta la 
decisió que si la inspecció ante mortem del boví presenta 
símptomes clínics d'EEB, se sacrificara separadament i el 
seu cervell sera sotmes a examen histologic i, si s'hi confir
ma la presencia d'EEB, sera destru"it el seu cos i les seves 
deixalles. 

Avui precisament, en aquests moments, la Comissi6 de 
les Comunitats estudia aquest tema com a tema prioritario 
Esperam que dema o passat dema sortÍfa una tercera deci
si6 o acthuc un reglament sobre aquesta situació. Quines 
mesures pensam prendre? L'Estat Espanyol, el MAPA, ja 
han pres mesures des del mes d'abril. La importaci6 de ra
mat esta prohibida, la importació de carn s'ha redu"it al vol
tant de les 200 tones i cree que ens tocara, evidentment, 
com passa en aquestes coses, purament i simple, complir 
les mesures que seran, jo supos, molt estrictes d'ai:Ilament 
del Regne Unit respecte de la resta de palsos del Mercat 
Comú. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sí, Sr. Orfila, té trenta segons. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Gracies, Sr. President. Jo cree que el tema és impor
tant i jo crec que. val ta pena dctenir -s'hi, pero ,intentaré es-
ser breu. . 

El problema real, Sr. Conseller, és que estam davant 
un problema d'un abast molt ample i que és hora que la 
nostra Comunitat Autonoma, que no s'ha privat de cap ma
laltia que aJecti el nostre ramat - leishmaniosi en els cans; 
brucelosi, tuberculosi en vacú; la varroasis, que semblava 
que mai no havia d'entrar amb les abelles; la malaltia he
morragica vírica en els conills - totes les malalties possiblcs 
que semblava que no havien d'entrar a les nostres Illes i en
tren i provoquen alguns problemes, provoquen problemes 
reals en els ramaders. Nosaltres entenem que és hora que 
es prenguin mesures sanitaries estrictes per part de la nos
tra Comunitat i si hem de tenir conflictes, aquests puguin 
esser amb el Ministeri d'Agricultura si cal, perque les nos
tres mesures siguin massa estrictes i tal vega da fins i tot ens 
passem en competencies que possiblement no siguin nos
tres, que ens passcm per excés de zel, empero que davant 
els nos tres ramaders tinguem una actitud oberta, una acti
tud clara de defensar -los, de defensar els seus interessos 
per molts de conflictes que aixo ens pugui dur amb el Go
vern de l'Estat Espanyol. El preacord de la Comunitat Eu
ropea, del Consell de Ministres d'Agricultura de finals de 
maig permetent la creaci6 de fronteres - i aixo és molt im
pOrlant - sanitaries dins els mateixos Estats membres, i en 
aquest cas s'ha donat la ra6 a la Generalitat de Catalunya 
en el tema deIs cavalls, obre noves possibilitats, que fins ara 
no s'havien previst per part de la Comunitat Europea ni 
l'Estat Espanyol permetia. Per tant, d6na la ra6 a les auto
ritats de la Generalitat que es van enfrontar al MAPA per 
posar en practica allo que avui la CEE reconeix com a pos
sible. No creu, Sr. Conseller, que és hora de prendre mesu
res similars, d'esser arriscat, d'esser capa~ d'emprendre me-

sures importants per aturar, per fer impossible la introduc
ció d'aquestes malalties que tan greus problemes poden 
causar als nostres ramaders? 

EL SR. PRESIDENT: 

El Sr. Conseller té la paraula. Si pot esser, contesti sí o 
no. 

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA 
(Pere Joan Morey i Ballester): 

Nosaltres complirem estrictament el que assenyali el 
reglament o les directrius del Mercat Comú en aquest as
sumpte. 

1.2.-) PREGUNTA NÚM. RGE. 1400/90 PRESEN
TADA PEL DIPUTAT ILLUSTRE SR. RAMON ORFI
LA 1 PONS, DEL GRUP PARLAMENTARI NACIONA
LISTA I D'ESQUERRES: 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies Sr. Conseller. 

Per formular la pregunta l.400/90 sobre el control de 
rendiment lleter o la malaltia del conill, té la paraula el Di
putat Sr. Ramon Orfila. Li demanam que cenyeixi al temps. 
Aquesta vegada aixo és CUft, no'? 

EL SR. ORFILA I PONS: 

Gracies, Sr. President. Intentaré esser el més rapid 
PQssible. Els anuncis publicats darrerament en premsa en 
els guals la Conselletia d'AgricultUfa, conjuntament amb la 
Conselleria de Treball i Transports anuncien actes sobre 
les malalties deIs conills, conferencies sobre les malaties 
del conills o sobre, en pla divulgació, el control del rendi
ment lleter, com a mesura important d'ajudes per al rama
der, primer ens causa sorpresa i en segon lloc, ens fa dema
nar quina és la vinculaci6 que té la Conselleria de Treball i 
Transports amb problemes com aquests, malalties deIs co
nills o controls de rendiments lleters. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gn1cies, Sr. Orfila. Té la paraula el Sr. Conseller de 
Treball i Transports. 

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I TRANS
PORTS (Pius Tur i Mayans): 

Gracies, Sr. President. La Conselleria de Treball i 
Transports sobre aquesta qüesti6 té, evidentment, una rela
ci6 indirecta. Amb motiu que hi ha publicat, i aprovat, com 
és logic, un Decret 157/89 pel qualla nostra Conselleria és 
la coordinadora de totes les accions de formaci6 ocupacio
nal que es realitzen a la nostra Comunitat, finan~des pel 
Fons Social Europeu i per la CAlB mateixa, només amb 
motiu d'aquest fet i atenent que aquestes conferencies i se
minaris que s'han impartit atenien a la millor formaci6 deIs 
lecnics propis de cada departament i, naturalment, l'aspec-
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te de coordinació i aclministratiu, hi participam nosaltres; 
només amb aquest motiu hi ha una relaci6 indirecta. 

Per tranqui\.lítzar-lo Ji vull dir que nosaltrcs no parti
cipam en absolut en el control de rendiment lIeter ni de les 
malalties del conill. Si hi hagué..~ preguntes en aquest sentit, 
naturalment s'haurien de fer al Sr. Conseller d'Agricultura, 
en cas que ell volgués contestar. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA J PONS: 

Gracies, Sr. President. Jo entene perfeclament els rao
naments del Conseller pero em permelra que li digui que 
aquests anuncis "a duo" que proliferen a la premsa de les 
nos tres Illes, tan l'efecte que aquest Govern, que té una po
bra sensibilitat, i ho hem de dir, en materia de trebal!, tal 
que fa que la seva Conselleria sigui considerada de trebal! 
amb minúsucles i de Transports amb majúsucules a pesar 
del seu interes personal en aquesta qüesti6, tradueix aques
ta poca sensibiJilal en la política d'aprofitar els Fons So
cials Europeus que s'han destinat a treball, a foment de 1'0-
cupació, a pagar els anuncis de programes de divulgació 
que fan altres conselleries. 

En principi, I'efecte que ens fa és aquest perque és difi
cil que entenguem, si no, que aquests anuncis concrets, en 
els quals es parla d'una xerrada, d'un col.loqui sobre malal
ties deIs conills o sobre el control del rendiment lleter, esti
guin pagats o duguin almanco el logotip de la Consel!eria 
d'Agricultura conjuntament amb la de Trehall i Transports, 
ens fa pensar que ha d'esser així: s'aprofiten els doblers deIs 
Fons Socials Europeus essencialment per pagar anuncis de 
divulgacions d'altres Conselleries. 1 creim nosaltres que és 
lamentable que sigui així, perque nosaltres entenem que la 
seva Conselleria té la suficient sensibilitat per afrontar se
riosament els temes del foment d'ocupacions a les nos tres 
IlIes amb altres mesures. Les nos tres IlIes tenen en aquests 
moments problemes seriosos de treball, d'atur i necessiten 
d'actuacions molt més decidides, moIt més arriscades, amb 
molta més empenta que la de pagar simplement sigui n les 
despeses de campanyes de divulgació com aquesta, siguin 
simplement els anuncis en premsa. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr. ConseIler de Transports. 

EL SR. CONSELLER DE TREBALL 1 TRANSPOR
TS (Pius Tur i Mayans): 

Realment, qued una mica sorpres, perque sempre di
uen que no hi ha coordinació entre les ConseIleries i entre 
la labor conjunta que feim. Jo cree, Sr. Diputat, que no 
hem de separar mai la informació de la formació propia
ment dita. La informació és essencial a la nostra societat i 
nosaltres calibram profundament l'efectivitat i l'ús molt ra
onable d'aquests fons. 

Quant a la tasca que voste diu própiament de formació 
ucupacional, hi ha el CETEM també, amb els seu s cursos 
propis, que ja han comenc;at, per cerl i hem comen~at d'una 
manera, no diré irresponsable, peró sí amb molta audacia, 
confiant naturalment en I'Administració Central, que ha fet 
de coordinadora entre la Comunitat Económica Europea i 
la !lostra Comunitat (o les IIIes Ba\ears). En aquest sentit 
jo li \ull dir que lament que yoste pcnsi aixó, no crec que 
tengui un raonament que es pugui dcfcnsar. Crec que no
sa Itres hem fel una aetuació que cada Yegada es yeura més 
que &> modelica, molt eficient i amb una dedicació real
ment profunda, un interes profund i avant la lettre, fins aUa 
on es pot considerar aixa. Grilcies, Sr. President. 

1.3.-) PREGUNTA RGE. NÚM. 1.404/90, PRESEN
TADA PEL DIPUTAT ILLUSTRE SR. RAMON ORFl
LA 1 PONS, DEL GRUP PARLAMENTARl NACIONA
LISTA 1 D'ESQUERRES: 

EL SR. PRESIDENT: 

Per formular la pregunta 1.404/90 sobre criteris de di
vulgació d'activitats, té la paraula el Diputat Sr. Ramon 
Orfila i Pons. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Gracies, Sr. President. El ConseIler que parlava ante
riorment, Sr. Pius Tur, ens parlava fa uns moments de ía 
política d'informació, que és una política vital i esta perfec
tament lligada amb la política de formació que també sera 
vital si volem que sectors concrets com el d'agricultura, que 
són deIs més retardats, avancin. És a<;:o que ens fa demanar, 
davant la profusió d'anuncis en premsa pagats per la Con
selleria d'Agricultura, sembla que conjuntament amb la de 
Treball i Transports: quin és el contingut d'aquests anuncis 
en premsa? 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr. Conseller d'Agricultura per contes-
tar. 

EL SR. CONSELLER D'AGRlCULTURA 1 PESCA 
(Pere J. Morey i Ballester): 

Gracies, Sr. President. Jo diria que els criteris, si no 
consensuats, almanco ten en un ampli consens de tots els 
Grups d'aquesta Cambra quan hem parlat de la difusió i la 
necessitat de fer un esfore;: en la difusió i en la formació 
permanent deIs pagesos, 

Tenen dos aspectes, aquests anuncis, com vostes deuen 
haver vist. Per una part, tractam de divulgar de manera pe
ri6dica totes aquelles ajudes que s6n de tipus conjuntural, 
a les quals s'han de presentar uns documents, que tenen un 
termini per presentar aquesta documentaci6, explicar quina 
és la documentaci6 que s'ha de presentar, ter avisos sobre 
quan es passaran les inspeccions d'una determinada Hnja, 
en fi, normes per tal que el maxim número de pagesos pu
gui accolir-se a les línies d'ajuda tant des del punt de vista 
CEE, nacional com des del punt de vista de la comunitat. 
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Per altra part, publicam sinopsis, més o manco afortunades, 
de les experiencies efectuades per la Conselleria i que cre
im que val la pena que els pagesos coneguin, en tant que 
creim que acollint-se a aquestes experiencies, milloren la 
seva rendabilitat. 

1 per aclarir -li el seu dubte, la Conselleria de Treball, 
que jo sapiga, no m'ha pagat cap anunci en premsa. Tots 
estan a carrec del pressupost de la Conselleria d'Agricultu
ra. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA I PONS: 

Gracies, Sr. President. El Conseller ho ha dit, d'una 
forma més o manco afortunada. Jo, amb tot el respecte al 
Conseller, el qual, arnés, avui em sembla que fa anys i el 
vull felicitar, li vull dir que de vegades no són prou afortu
nats. Miri, Sr. Conseller, descentralitzar de vegades fa esser 
més efectiu ¡ar;o és una qüestió que la Conselleria ha co
men~t, jo cree que ha estat la primera que ho ha comene;at 
a fer respecte deis ConseHs Insulars en les comanes de ges
tió, empero amb els temes de la difusió, de la divulgació, 
també ho hauria de fer. 

Jo li mostraré aquí un retall de premsa, 'del diari Me
norca en concret, un espai pagat per la Conselleria, publici
tat, pagina sencera, amb el contingut següent: "Últimos dí
as para solicitar" - a Menorca, eh? - "las indemnizaciones 
compensatorias de montaña", 350 m., 345, El Toro, no hi 
ha cap finca; "máximas garantías al consumidor; la sobrasa
da de porc negre" - a Menorca, no n'hi ha cap - "se acoge a 
la marca de calidad Q. C"; i després, a baix, finalment, una 
franja: "Cursillos, charlas y coloquios durante el mes de 
marzo. Población: Llucmajor". Pagina sencera del diari de 
Menorca. El diari d'Eivissa de dia 23 d'abril, la mitja pagi
na final: "Cursillos, charlas", pobles: Campos, Sant Joan, 
Son Sardina, Bunyola, Bunyola, Campos, Petra, Consell, 
Son Mesquida, Inca, Manacor, Campos, Felanitx. 

Amb tots els respectes, Conseller, la política de divul
gació s'ha d'impulsar. Ho hem defensat i ho hem reclamat 
de forma continuada a sessions, a compareixences i a ple
naris. S'ha de fer, pero el contingut és prou important com 
perque es do ni el poder de decidir que s'ha de divulgar i 
que no s'ha de divulgar a les comissions mixtes d'encomana 
de gestió que sabran, primera, quins s6n els temes que pre
ocupen més als pagesos; segona, quina és la fórmula més 
adient pcr arribar a ells, que devegades era anuncis en 
premsa, de vegades sera pagar falques radiofoniques, de ve
gades programes sencers de radio i de vegades simples fulls 
que els recollidors de Het, els controladors, poden dur di
rectament a les finques. És simplement tenir una política 
més oberta respecte de les qüestions d'informació i entenc 
que l'esfon;: per millorar la informació, per fer-la cada vega
da més amplia, és vital i en aquest sentit, repetesc, la nostra 
enhorabona, pero els continguts haurien d'esser adequats 
també a aquesta preocupació perque, com voste molt bé ha 
dil, Sr. Conseller, són afortunats o no són afortunats se-

gons com es plantegen. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr. Conseller d' Agricultura. 

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA 
(Pere J. Morey i Ballester): 

Gracies, Sr. President. Li assegur que a vegades és difí
cil encertar el seu gust, perque si no divulgam, perque no 
divulgam, si divulgam, perque divulgam massa. Si no feim 
conferencies, perque hem d'anar als pobles a fer conferen
cies. Ara que anam als pobles a fer conferencies, resulta 
que l'ordre de I'agencia de publicitat s'ha equivocat i ha en
viat al diari de Menorca un tema que correspon a Mallorca. 
Dones, perdoni'm, pero miri, siguem seriosos. Som a una 
Cambra, vegem si realment existeix o no existeix per part 
de la Conselleria un esfore; per tal de complir una cosa amb 
la qual tota la Cambra esta d'acord: fer, enguany, un esfor~ 
extraordinari perque hi hagi el maxim de número de confe
rencies als pobles, no fer-Ies, sinó anar in situ, maxim nú
mero de difusió de les ajudes, difusió de I'expcrimentació 
feta. Són acords, com vos te sap, deIs quals es va parlar i es 
va xerrar molr ampliament amb una comparaixen~ meya i 
amb els quals tots els Grups de la Cambra varen estar d'a
cord. 

1.4.-) PREGUNTA NQM. RGE. 1.396/90, PRESEN
T ADA PEL D IPUTAT IL· LUSTRE SR. SEBASTIÁ SER
RA 1 BUSQUETS, DEL GRUP PARLAMENTARI NA
CIONALISTA 1 D'ESQUERRES. 

Per formular la pregunta 1.396/90, sobre permís per ta
llar arbres a I'area natural d'especial interes de Sa Canova, 
té la paraula el Diputat Sr. Sebastia Serra. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. President. Fa ja més de mig any, varem de
manar al Sr. Conseller d'Agricultura si havia donat permís 
per tallar arbres a l'area natural d'especial interes de Sa Ca
nova. No només era una tala d'arbres, sinó també un movi
ment de lerres, amb excavadores. La contesta per escrit va 
esser altament insatisfactoria i per aixo hem duit al tema al 
plenari, pero no només perque va esser insatisfactoria la 
contesta sinó perque a més fa dos dies que es tornaven a ta
llar arbres i a moure terres amb excavadores dins l'area na
tural d'especial interes de Sao Canova. Per tant, abans i ara, 
ha donat voste permís? 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr. Conseller d'Agricultura, Pere Joan 
Morey. 

EL SR. CONSELLER D'AGRICUL TURA 1 PESCA 
(Pere 1. Morey i Ballester): 

Gracies, Sr. President. La Conselleria ha donat permís 
per executar el Pla Comarcal de lluita contra incendis d'a
quella comarca i ha donat permís per fer un tallafoes que 
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esta previst dins el Pla Comarcal de lluita contra incendis. 
Efectivament, per fer un tallafoes és necessari tomar arbres 
i, en aquest sentit, la conseqüencia del permís de ter un ta
!lafoes ha duit com a conseqüencia tallar arbres i moure la 
terra. Peró tot aixó ha estat subjecte a un expedient que es
ta a la seva disposici6, tramitat amb tots els seus punts d'a
cord amb la legalitat vigent, amb la Llei de Muntanyes, 
amb la Llei d'!ncendis Forestals, cte. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr. Serra. 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 

Suggeriria que el Sr. Conseller vagi a veure el que es 
teía ahir dins l'area de Sa Canova. Llavors, a més de veure 
un expedienl, uns papers i veure un aspecte burocratic, 
veurem si realment el que hi han fet li pareix a ell que pot 
esser justificat o no. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr. Conseller d'Agricultura. 

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA 1 PESCA 
(Pere loan Morey i Ballester): 

Gracies pel seu suggeriment. L'accept i així ho faré. 

EL SR. PRESIDENT: 

Molles gracies. 

III.-) RESOLUCIÓ DE L'EMPAT A LA COMISSIÓ 
D'ASSUMPTES SOClALS DE LA PROPOSICIÓ NO 
DE LLEI NÚM. RGE. 632/90, PRESENTADA PEL 
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al punt tercer de l'Ordre del Dia, que es refe
rent a resoluci6 de l'empat a la Comissió d'Assumptes So
cials de la Proposició no de Llei núm. 632/90 presentada 
pel Grup Parlamentari SOCIALISTA i que és del text se
güent, segons !legira el Sr. Secretari Primer de la Cambra. 

EL SR. SECRETARI PRIMER (Gabriel Godino 
Busquets): 

"El Govern de la Comunitat Autónoma de les Illes Ba
lears regulara normativament l'obligatorietat que tots els 
centres o entitats privades de serveis social s que rebin 
aportacions económiques de la Comunitat Autónoma 
adoptin un pla comptable a fi d'aconseguir una informació 
normalitzada per a l'agregació de dades amb l'objecte de 
poder aplicar uns criteris uniformes i equitatius per a una 
assignació més efica~ deis recursos públics." 

EL SR. PRESIDENT: 

Sres. ¡Srs. Diputats que en voten a favor, es volen po
sar drets? 

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

Abstencions? 

Resultat de la votació: vots a favor, 30; vots en contra, 
28; no hi ha abstencions. Queda, ido, aprovada aquesta 
Proposici6 no de Llei que acabam de sotmetre a votació. 

IY.-) DEBAT DE LES PROPOSTES DE RESOLU
CIÓ DE L'INFORME NÚM. RGE. 1.639/90. 

1 passam al quart i darrer punt de l'Ordre del Día per a 
avui, referent al debat de les propostes de resolució de l'in
forme sobre les conseqüencies per al sector turístic de la 
plena íntegració d'Espanya a la Comunitat Económica Eu
ropea, registrades amb el número] .639/90. 

Per defensar la Proposta de Resolució núm.1.514/90 
presentada pel Grup Parlamentari MIXT, té la paraula el 
Diputat Sr. CarIes Ricci. 

EL SR. RICCI 1 FEBRER: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Aquesta 
Proposta de Resolució cree que és prou important, perque 
el primer punt que deman és un punt que a curt i a llarg 
termini pot esser de molta importancia. Diu així: "El Parla
ment de les IlIes )3alears insta el Govern Central peque re
clami I'harmonització de l'IV A en el-s paisos de la Comuni
tat Económica Europea de tal manera que aquesta harmo
nització no suposi un cost excessiu al sector turístic, que 
afavoreixi la competencia internacional". 

Avui sabem bé que no solament hem de tenir en 
compte que aquesta taxa s'ha de regular dins la nostra Co
munitat Europea. Els palsos com Italia, nosaltres, Fran<,:a, 
cada dia més, tendrero unes competencies Ileials. Lleials 
vol dir, indiscutiblement, que han de partir d'uns pums de 
partida, com són els imposts determinats, que no n'han d'a
favorir uns en contra deIs altres. Peró, a pan d'a~ó, que 
sembla que ha d'esser facil de solucionar, dins ca nostra, 
per ventura s'ha de tenir molt en compte el que cada dia 
més no solament serA la competencia deIs pa'isos europeus 
on no estem integrats, sinó que a més arnés i basicament, 
els pai'sos com Turquia, com poden trobar a tot el nord de 
I'África i al tres que puguin anar entrant dins les nostres 
competencies, aleshores poden tenir i tenen ja de fet unes 
circumstancies millors que les nos tres en costes. Sabem 
molt bé que el nostre país és un país que cada dia té un ni
vell de vida més elevat. A0 vol dir indiscutiblement que 
tot el valor afegit que posam en els costos és més car del 
que puguin tenir els altres i l'únic avantatge positiu que 
tendrem serA la millora de feina, la millora de dedicació, la 
millora de professionalitat de la nostra gent. pero el que sí 
és indiscutible és que no podem crear, dins nosaltres matei
xos, uns costos que ens puguin perjudicar més que a!l:i on 
nosaltres donam uns serveis. És per aixó que deman clara-
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ment que quan es faci a~ a nivell europeu, es consideri 
molt bé que a~ no és una regula ció solament interna. És 
una regulacíó que pot dur un perjudici importantíssim per 
als nostres avui en día empresarís, que amb les seves difi
cultats ten en cada dia més greu la possibilitat de fer alguns 
beneficis i si encara, a més, no tenen en compte ac;;o, podria 
perjudicar-los molt de veres. 

La segona mostra que jo deman és que la Conselleria 
de Turisme elabori un decret que fixi les qualitats mínimes 
i reguli les responsabilitats de les companyies aeries que 
operin a les nos tres Illes. Queda cIar a l'últim tros, on diu 
que operin a les nostres Illes. Tenim transferencia de trans
ports, pero sembla esser que la part aeria no acaba d'arri
bar. Sembla que estam limitats solament al que sigui terres
tre. La realitat és que, quan parlam de les nostres Illes 
deim puntualment el transport que tengui a veure amb les 
nostres Illes. Nosaltres aquí no som un lloc basicament de 
tnlnsit. Som rinalistes. Per tant, vol dir que tant d'Eivissa 
cap a aquí o sortint de les nostres llles, nosaltres hem de te
nir la capacitat de donar la qualitat que creiem suficient. 
Quin tipus d'autonomia és aquesta, que nosaltres no pu
guem regular vertaderament les nos tres própies capacitats 
de donar un millor servei? 

Estam dient aquí puntualment responsabilitats a les 
companyies aeries que operin a les nos tres l11es, perque els 
defectes són incrc"ibles. EIs defectes que avui en dia hi ha a 
les companyies aeries, s6n molt greus, pero dema poden es
ser més greus encara. Per que poden esser més greus? Tots 
sabem que fins avui hi ha hagut una especie de monopoli a 
la nostra realitat entre un IBERIA i un A VIACO, pero 
que es romp a marxes forc;;ades. Les companyies xarter pro
jecten i fan ja, en xarter, indiscutiblement, línies interiors i 
cap a Barcelona i es projecta a més arnés, avui qualcú ho 
deia al diari, que alguna companyia d'ambit nacional vén
gui a posar el centre d'operacions aquí, a Balears. Quant 
més urgent és fer aquest Decret si no ara? Quan vertadera
ment es pot crear tota una línia nova de transport, i rallam 
d'un transport, i en aixo sí que tenim les transferencies, que 
cada mes sera punt de centre a les nostres Illes, aleshores 
és quan nosaltres hem de fer aquest Decret. 

Potser qualcú digui: "és q.ue aquest Decret no ens per
tany, no el podem fer". Jo li puc dir que hem consultat dife
rents lletrats i ells m'han assegurat que vertaderament és 
molt discutible i que, per a ells, que sí es pot fer. Per tant, 
si Madrid diu que no, una vega da més que siguin ells que 
ens impedeixin que puguem fer les coses ben fetes i que pu
guem fer una reclamació de la nostra autonomia. 1 parl 
senzillament d'un dret de fer les coses millors . Si fins i tal 
ac;;o ens volen impedir, estaríem arreglats . Gracies, Sr. Pre
sidenl. Gracies, Srs. Diputals. 

EL SR. PRESIDENT: 

Srs. portavcus deis Grups Parlamentaris que hi vulguin 
intervenir? 

Per pan del Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 
D'ESQUERRES, té la paraula el Diputar Sr. Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 

Gracies, Sr. President. Només és una qüestió de matís 
al segon punt del Grup MIXT, que ens pareix que es tracta 
que la Conselleria promulgui un decret, no que l'elabori. 
Elaborar un decret és una cosa que no té sentit, ens pareix 
a nosaltres. És una qüestió semantica i tecnica: és "promul
gar" un decret. 

1, per altra banda, respecte del terna de l'IV A. a nosal
tres ens preocupa com a ciutadans, i perque ens preocupa 
l'economia en termes globals, de les Illes i, evidentment, 
del context europeu. Ara bé, es pot aprovar, des d'un punt 
de vista de voluntat política, pero tenguem en compte que 
aixo dependra deis governs deIs estats i de les comissions 
europees, és a dir, que és un tema bastant abstracte. 

EL SR. PRESIDENT. 

Pcr part del Grup Parlamentari SOCIALISTA. té la 
paraula el Diputat Sr. Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANU EV A: 

Sr. President; Sres. ¡Srs. Diputats: crec que estam amb 
un tema suficientment important perqué els mateixos par
lamentaris lí donem la importancia deguda. Importancia 
que, per desgracia, el Govern no ha donat amb la comuni
caci..ó que ens ha enviat. Importancia que, per desgracia, el 
Grup POPULAR, tampocO no ha donat amb les propostes 
de resoluci6 que presenta. I és una pena, perque si una co
sa pot esser decisiva per a l'evoluci6 económica d'aquesta 
Comunitat Autónoma és precisament com afrontem l'any 
1993. 

La veritat és que la impressió és que en passa. Supos 
que és la teoria del Govern de dretes, que l'economia va 
per si mateixa i que tot seguexi així com va i es deixa passar 
un poc el temps. Pero, llevat d'aquesta dissertació general, 
en la qual entrarem més envant, no en aquesta intervenció, 
sí volia fer petits comentaris a les dues pro postes de resolu
ció del Grup Parlamentari MIXT. 

Hem de dir que la primera proposta de resolució és, en 
principi, una bona idea, encara que és una idea absoluta
ment assumida per tats els governs del Mercat Comú, de la 
Comunitat Economica Europea, perque precisament és 
obligatoria l'harmonització fiscal l'any 1993. El problema 
que es planteja no és tant d'harmonització d'IVA o d'har
monització fIScal, sinó el qiie planteja el Govern espanyol 
precisament per protegir el nostre turisme, de desharmo
nització fiscal en cert tipus d'imposts. 1 un, n'es l'lV A. El 
problema és ayuest. El problema no és tant que s'harmo
nitzi fiscalment l'IV A. sinó que es desharmonitzi durant un 
cerL període de temps per poder donar 1I0c a una autentica 
adaptació competencial d'Espanya a la resta deis pa"isos de 
la Comunitat Economica Europea. Perque no és tan sim
ple, el tema. Que la mitjana de la Comunitat estigui entre 
el 14 i el 20% quant a imposició d'IV A. Que altres palsos 
de la Comunitat estiguin més baixos, del 8%, també amb 
IV A. no ens pot fer oblidar que un deIs imposts més im
portants que s'ha d'harmonitzar és allo que en diuen els 
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impoSlS especials, basicament els imposts sobre begudes, en 
els quals el nostre país esta basiulment a una quana part, 
aproximadament, de la carrega fiscal que tenen cls pa"isDs 
de la comunilal. 

Així és que, en principi, esta bé aquesta proposla de 
resoluci6 i l'esperit és adequat, pero nosaltres Ji voldríem 
dir que ha quedat molt curt, ha quedat només L:n un tema, 
que és l'IVA i, a més, el que vol dir el Sr. Ricci, o el Grup 
Parlamenlari MIXT, amh la proposta de resoluci6, no és 
lant que s'harmonitzi sinó que es pugui arribar a concJu
sions o a solucions dins tot el procés d'harmonitzaci6 fiscal 
precisament perque Espanya es pugui adaplar a la. compe
ti~ncia amb altres palsos, sobretot palsos que no 'estaran 
dins el Mercal Comú, que estaran al voltanl del Mercat Co
mú i que s6n rcalment la nostra gran competencia. La com
petencia d'Italia o de Grecia és una competencia més dis
tinta o diferent i la nostra possible gran competencia pot 
venir, jo cree que a curt termini no vendd, pero pot venir 
de Tunísia o pOI venir d'Argelia, pero cree que a curl ter
mini no és tant una qüesti6 de preu impositiu com d'allres 
coses que ens puguin fer mantenir un mercal turístic super 
important, si no en creixement, sí estabilitzat. 

Per tant, en principi podríem eSlar d'acord amb aques
ta harmonitzaci6 d'IV A sempre en el sentit que es continul 
amb les gestions del Govern, que ~s l'únic que lé compe
tencies, en definitiva, que és el Govern de l'Estat d'intentar 
que l'adaptaci6 es faci amb les millors condicions possibles 
- jo dic "intentar", perque la veritat és que crec que sera 
molt difícil - de cara a la competitivitat del nostre sector 
dins el conjunt d'economies turístiques d'Europa. Crec que 
és per aquí que ha d'anar el tema. 

La segana proposta de resolució, la vcrilat, Sr. Ricci, 
jo li he de dir, i com a expert - crec que ho som en trans
ports, encara que sigui terrestre - és que el nostre país no 
tendni l'any 1993 cap tipus de competencia amb exigencia 
de responsabilitats a les companyies aeries, ni de primer ni
vell, ni de segon nivel!, ni de tercer nivel!. La legislaci6, 
avui ja, les directrius europees, en materia de transports, 
s'imposen per damunt totes les legislacions espanyoles. Les 
directrius europees en materia de transports fan que l'exi
gencia de responsabilitats véngui moll més del Mercat Co
mú que de la legislaci6 basica de l'Estat. I la llibertat abso
luta de circulaci6 i de trafic aeri i d'instal·lació de l'any 
1993 fara que aquesta exigencia de responsabilitats sigui 
impossible, absolutament impossible. Una altra cosa hauria 
estat que voste hagués demanat en aquesta proposta de re
soluci6 que la Conselleria de Turisme no elaboras i dictas 
un decret, sin6 que prengués les mides possibles perque l'a
collida deIs visitants aquí es fes amb unes condicions de 
mruama qualitat. No ficar-nos en un tema que, diran el que 
vulguin els advocats, pero si s'han llegit la legislació de 
transports europea, els diran que el 1993, res de res, no en 
tendra cap ni una, que l'acollida com a mínim sigui de la 
mruama qualitat, que aixo "sLque seria de la nostra compe
tencia. 

Per tant, en principi i amb aquestes matisacions nosal
tres donaríem suport a aquell prores d'harmonització i no 
perque estigui dins la línia normal d'Europa, sinó en el sen-

lit que li deia, que el Govern de l'Estal lluili dins les seves 
possibilitats per evitar que aquesta harmonilzació sigui 
igualació, perquc ai.xo ens perjudicaria i per adaptar aques
la harmonització amb un termini que ens eloni temps a 
aelaptar-nos. J, en segon lloe, Sr. Ricci, la veritat és que no 
eSlam acostumats a votar una cosa impossible. Gracies. 

EL SR. PRESJDENT: 

Per part elel Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el Diputat Sr. Capó. 

EL SR. CAPÓ J GALMES: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Per parlar 
e1'aquestes proposles de resoluci6, que ha presenlal el 
Grup Parlamentari MIXT, jo Ji vull dir que, quant a la pri
mera, sobre la reducci6 de l'IV A quan es [aci el procés de 
normalització i harmonitzaci6 deIs imposls del Mercal Co
mú, personalment vull dir-li que nosaltres, en principi, hi 
eslam d'acord perque lenim una proposta de resolució fins 
i tat similar, que per ventura, és igual, la mateixa filosofia, 
és exactament igual, pero per ventura és una miqueta més 
concreta que la seva, ja que la seva diu: "per tal que no su
posi un cop excessiu al sector turístic". És ver, nosaltres vo
lem dir el maleix, pero puntualitzam una miqueta més i 
deim "mentre l'IV A sigui el més redult possible", és a dir, 
que sigui el més barat. Un poguet més concret ita!. És a 
dir, que si es pot transaccionar, bé, i si no es pogués tran
saccionar, nosaltres, com és natural, quedaríem amb la nos
tra per aquesta ra6, perquc si fos a l'enrevés també li dona
ríe m la ra6. 

Nosaltres creim que aquesta primera proposta de reso
luci6 és absolutamenl important perque efeclivamcnt no
saltres, si no fos important, no I'hauríem feta i amb aixo no 
coincidesc amb el Sr. Alfonso, que diu que no li donam im
portancia nosaltres a res de tot aixo. La veritat és que li do
nam tanla d'importancia que feim una proposta de resolu
ció, que, a més ele coincidir amb un altre Grup, a més ens 
anuncia el vot a favor. Val més fer-ne una i guanyar-la que 
no fer-ne cent i perdre-les totes. Pero nosaltres creim que 
aquesta és important perque, com ha dil el Portavcu del 
Grup MIXT, millora el preu d'oferta, fa que els nOSlres 
costs siguin més harats, siguin més baixos i ja que, a més, 
l'oferta complementaria va pujant i a més l'alcohol també 
puja perque també es normalitza i frueix d'un cert atractiu, 
i tot aixo dones, com a mínim, ajudam a paUiar. I arnés 
que els nostres competidors lenen un IV A més barat, els 
nos tres competidors europeus de la Mediterrania, alguns i 
aixo, normalment, ens ha de permetre lluitar amb igualitat 
de condicions. 

Per una altra banda, tenint en compte que l'activitat 
turística és una activitat exportadora, que és l'activitat ex
portadora més important de les Balears i una activitat im
portant dins el conjunt de l'Estat, jo no comprenc com no 
s'aplica ja des d'un principi, de quan es va negociar amb el 
Mercat Comú. És una política afavorint la política exporta
dora. Sempre, tots els paIsos fomenten les seves exporta
CiOliS. 1 aleshores, per fomentar les seves exportacions, con
vé disminuir costs, disminuir aranzels, disminuir tot quant 
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faci falta. En aquest cas, era disminuir l'IV A I l'haguéssim 
pogut disminuir, perque a Grecia exporten igual que nosal
tres, amb menys quantitat i, en canvi, em pareix que el te
nen més baix. Pero aixo esta un poc en contradicció, ara i 
tantes vegades, entre els interessos de la Comunitat i els de 
l'Estat. Pero que hem de fer? Hem d'aguantar les coses tal 
com són i aquest, no vull menyspreu, en aquest cas, més 
aviat, tampoc miopia. Jo diria que és que no te ni en el foli 
davant i no hi varen pensar. Com que som petits, no hi va
ren pensar. 1 aleshores el sector hoteler va esser maltractat 
en aquest aspecte. Llavors ja hi entrarem, més envant. 1, 
efectivament, nosaltres ajudam, amb aixo volem col.laborar 
amb el Grup MIXT, ajudam que es pugui pal.liar aquesta 
situació desastrosa. 

Quant a la segona proposta de resolució, en aquest cas 
també estic una mica d'acord amb el que ha dit, des del 
punt de vista legal, el Sr. Alfonso del Partit Socialista. Te
nim un poc els nos tres dubtes que efectivament tenguem o 
no tenguem competencies per poder fer aixo. 1 cIar, com el! 
molt bé ha dit, nosaltres no podem fer decrets ni actua
cions perque Madrid ens diria que no hi sóm competents. 
És a dir, no hem de fer les coses perque ens diguin que no. 
Pero també em preocupa - perque es tic totalment d'acord 
amb la idea, estic totalment d'acord amb el plantejament, 
pero sí em preocupa que, no que ens diguin que no, si feim 
el decret, el que em preocupa és que a Madrid diguin: "ah, 
com que han dit aixo, ido ho farem nosaltres. Jo no sé que 
passa que cada vegada que ens fan una normativa que ens 
afecta a nosaltres, sempre en sortim perjudicats. Per tant, 
crec que per ventura val més no aixecar la liebre, deixar les 
coses tal com estan, no fas cosa que Madrid ens faci una 
normativa per a les nos tres Illes, i, com que a més ha farien 
sense venir, és més probable que sortís coro tan tes i tantes 
coses en les quals és pitjor el remei que la malaltia. Ja li 
die, si es pogués fer, seria absolutament desitjable, pero si 
no ens ha d'anar bé i al mateix temps hem de sortir perjudi
cats perque llavors les seves idees són eUs que les tenen i 
no sabem quines són, no sé si val més esperar-ho per ventu
ra per a una altra ocasió. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té ~a paraula el Diputat Sr. Ricci. 
\ 

Gracies, Sr. President. Agrair, en principi, el benepla
cit que em donen al primer punt. Vull remarcar que, tal 
com diu aquí, "de tal manera que no suposi un cost exces
siu" - és al final de l'esmena meya - "al sector turístic que 
afavoreixi la competencia internacional". Per tant, total
ment d'acord, Sr. Josep Alfonso, que dema, la competencia 
ha d'esser indiscutiblement aquest mot internacional que 
ens envolta i que no ens ha de perjudicar. 1 ho hem de pre
veure amb temps. No pot esser que ens n'adonem quan les 
coses estiguin retes. Per tant, agraH. 

En el segon punt, deixin que els digui una cosa. 1993. 
El Sr. Josep Alfonso ho ha dit. Sera 1993, que no ho dubto, 
que la Comunitat Europea hagi de fer una reglamentació 
adequada per a tot Europa. És indiscutible, que haura de 
fer-la, pero mentrestant, insisteixo que el dret el tenim, di
guin el que diguin. 1 com que aquest dret encara el tenim i 

el Govern Central crec jo que no s'hi hauria d'oposar sinó 
tot el contrari, encara que sigui durant dos anys i mig, una 
cosa sí que és certa: que quan la comunitat Europea hagi 
de fer algun dia algun tipus de reglamentació haura de te
nir molt en compte les recomanacions que hagin anat bé a 
la nostra Comunitat i haura de fer un conjunt i un repas 
general de totes les coses que funcionen. Per tant, si verta
derament avui tenim aquesta capacitat, tal com jo estic in
format, ja la tenim i vertaderament Madrid no ens fa una 
guerra especial amb aquest tema, que no crec ni veig per 
que ens l'ha de fer, la realitat és que ens avan<.;aríem afer 
qualque cosa per ventura que seria orientatiu de cara a un 
futur. No li veig el mal. Que vostes troben que no és el mo
ment? Bé! A mi em bastaria que el Grup SOCIALISTA, 
que governa a Madrid faci prou pressió per intentar que a 
partir d'un temps determinat, sigui Balears, igual que la 
resla d'Espanya, on les atencions, i els serveis i totes les ga
ranties que es necessiten, estiguin a I'abast de l'usuari. Per 
tant, vos tes mateixos. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per defensar les propostes de resolució registrades 
amb el número 1.554/90 per part del Grup Parlamentari 
CDS, lé la paraula el seu Portaveu, Sr. Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS r ROSANES: 

Gracies, Sr. President. Pregaria que tengués la benevo- -
lencia de donar l'ordre que es llegís la nostra pro posta, que 
és prou breu, d'altra banda. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr. Secretari Primer de la Cambra, Sr. 
Godino. 

EL SR. SECRETARI PRIMER (Gabriel Godino 
Busquets): 

Gracies, Sr. President. "El Parlament de les Illes Bale
ars considera insuficient l'estudi remes pel Govern sobre 
les conseqüencies sobre el sector turístic a Balears de la in
corporació a la Comunitat Economica Europea i, en conse
qüencia, el Govern procedira a completar-ho amb especial 
esment als següents extrems: 

a) Estimació quantificada deIs impactes de la integra
ció per subsectors, tant d'oferta turística estricta com de 
complementaria i per Tlles. 

b) Estimació quantificada de l'evolució de la demanda 
per pa'isos d'origen, amb referencia específica al turisme es
panyol. 

c) Necessitats d'adequació de les infrastructures. 

d) Aspectes mediambientals, població, recursos no re
novables i protecció i gestió de la naturalesa. 

e) Aspectes jurídics i fiscals. 



6962 OlARI DE SESSIONS I Núm. 89 / 6 de juny del 1990 

f) Proposta d'actuacions i la seva planificació." 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 

Moltes gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputals: en 
primer lloc, vull dir que el nostre Grup Parlamentari va 
compartir en el seu dia la necessitat, la importancia i la 
trasncendencia d'elaboració per par! del Govern d'aqucsl 
estudi i, en rebre'l, hem de manifestar, i així ho proposam a 
la nostra proposta de resoluci6, que el consideram insufi
cient. És una paraula mesurada. No vol dir que I'estudi si
gui rebutjat d'una manera global. Creim, peró, que té seve
res mancances que s'haurien de completar. 

Nosaltres volem en primer lloc dir i declarar que con
sideram que la responsabilitat de I'estudi és una responsa
bilitat del Govern, encara que I'estudi estigui firmat, i ten
gui assenyalat quins en s6n els autors nominalment perque 
en qualsevol cas hem de creure i pensar que aquests autors, 
que són professors de la Universital de les Illes Balears va
ren rebre un encarrec del Govern, encarrec que era en defi
nitiva responsable d'emmarcar quin era l'abast, el contingut 
i quins havien d'esser els temes a tractar dins I'estudi. 

Nosaltres hi trobam a faltar en primer lloc quantifica
ció. Pensam que qualsevol estudi que tengui per títol Con
seqüencies sobre el sector turistic a Balears de la incorpora
ció a la Comunitat Económica Europea ha de tenir un mí
nim d'estimació quantificada de quines sera n aquestes con
seqüencies. L'estudi, segons el nostre judici, peca de sim
plement fer una relació d'aquells aspectes amb caracter 
bastant generic i amb un 10 bastant col.loquial, és a dir, d'u
na manera bastant assequible per a aquelles persones que 
per qualsevol tiptlS de raó estiguin mitjanament informades 
sobre les qüestions en materia de lurisme, sobre aquelles 
qüestions, com dic, que I'ingrés definitiu, la ruptura de 
fronteres que significa I'u de gener de l'any 1993 per al sec
tor lurístic de les Illes Balears. El repas és relativament ex
haustiu peró sempre amb un to col.loquial i amb unes con
sideracions de caracter estrictament qualitatiu. Ens agrada
ría que es fes un estudi d'ímpacte en primer lloc referit als 
subsectors de I'oferta turística - per descomptat I'oferta tu
rística estricta, amb els seus subsectors tradicionals d'oferta 
d'hosteleria, d'oferta extrahotelera, etc. com de l'oferta tu
rística complementaria - i, a més, que aquesta quantificació 
fos donada per Illes perque naturalment no cal esperar o 
en principi no és previsible que les conseqüencies d'un im
pacte tenguin un canlcter uniforme sobre tots i cadascun 
deIs territoris de la nostra Comunitat. 

En segon lloc, voldríem també veure un estudi míni
mament quantificat sobre la previsible evolució de la de
manda per paisos d'origen i una referencia especial al turis
me espanyoL L'estudi incorpora una serie d'articles que -
s'han editat per experts en materia turística sobre quina se
ria l'evolució previsible del sector turístic a determinats pa
lS0S í molt especialment en els palsos d'origen del turisme a 
la nostra Comunitat Autonoma, pero ho fa des del seu 
punt de vista, des del punt de vista de com evolucionara el 
turisme, la despesa per turisme, etc., etc., dins la composi
ció del seu potencial de país productor - per dir-ho amb 
aquests termes - és a dir, per paYsos ocasionadors de de-

manda turística, peró no des del punt de vista de com 
aquesta evoluci6 incidira de manera directa o indirecta dins 
la nostra estructura económica i molt espeeialment per 1-
Iles. 1 per tant, en aquesta primera consideraei6 qualitativa 
hi cal la segona pan, la part de eom aquesta evoluci6 de la 
demanda turística afectara en coneret la nostra Comunitat 
Autónoma per i\les i, si és possible, dins el marge d'error 
que tota estimació conté, peró amb un mínim de quantifi
caeió. 

Evidentment, crec que durant els múltiples debats que 
hem tengut sobre materia turística, queda bastant clar que 
una de les qüestions a les quals sempre tots cls Grups hem 
fet un especial emfasi, sobre quina hauria d'esser la respos
la als nous requeriments, a les noves necessitats deis sector, 
sempre hem tengut una referencia especial a les qüestions 
d 'i nfras tructura. 

Trobam que a l'estudi, hi manca una especial referen
cia a aquest tipus de qüestions. Nosaltres estam totalment 
d'acord, coincidim plenament amb els pronunciaments po
lítics del Govern de la Comunitat Autónoma i jo crec que 
de tots els Grups Parlamentaris que la res posta ha d'eser 
per la via de la política. Aixo significa evidentment un es
[or<; important en materia infrastructural, per part de la 
própia responsabilitat del Govern que trobam en aquest es
tu di francament obviada, passada per damunt, no amb sufi
cient profunditat. 

Els aspectes mediambientals - població, recursos no 
renovables, protecció i gestió de la naturalesa - estam se
gurs, esta així determinat a I'estudi, peró sempre d'aquesta 
mateixa manera general, vaga, poc concreta i no atenent els 
cst udis i les ' Fucvisibles evolucions d'aq uesta demanda, han 
de lenir un paper fonamental a l'estrategia de resposta de 
la nostra Comunitat Autónoma als nous requeriments de 
turisme. 

1 entram en el penúltim punt, referit a aspectes jurídics 
i fiscals, en els quals em voldria detenir un moment per [er
me eco d'aquest petit debat que acaba de tenir lloc ara, en 
aq uests moments. Efectivament, aspectes fiscals, aspectes 
jurídics tendran una especial transcendencia en l'evoluci6, 
a les possibilitats i les tendencies de l'evoluci6 del sector 
turístic de les Illes Balears. Tots hem parlat d'harmonitza
ció fiscal. Jo crec que s'hi han de distingir varies coses. En 
primer Iloc, que l'estructura fiscal deIs palsos de la Comu
nitat Económica Europea esta basicament harmonitzada 
quant a estructura fiscal, pero no esta harmonitzada quant 
a tipus impositius. 1 el segon pas, important i sense el qual 
no es pot produir una adequada integració dins el camp per 
exemple financer, dins el camp de la llibertat de moviments 
de capitals, efecte absolutament important de cara a l'evo
lució del nostre turisme i que no veim quantitatívament 
considerat en la seva transcendencia i la seva importancia 
en l'estudi, fa falta que l'harmonització passi del camp de 
l'estructura fiscal al camp del tipus i en aquest sentit, vull 
estar d'acord amb el que acaba de dir el Sr. Alfonso. Les 
necessitats del nostre sector turístic no persegueixen l'har
monització del tipus, sinó precisament una desharmonitza
ció que margini positivament les possibilitats d'evolució i 
penetració del nostre sector turístico En aquest sentit, és 
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necessari, consideracions relatives no solament com s'ha dit 
abans a l'Impost sobre Valor Afegit, sinó, efectivament, a 
altres estructures impositives, molt especialment imposts 
sobre determinats consums que dins el que significa el pa
quet de l'oferta turística de la nostra Comunitat, són espe
cialment sensibles per al turisme europeu. 

Per tant, I'estudi de totes aquestes qüestions i determi
nar i diagnosticar quins són aquells punts sobre els quals la 
nostra Comunitat Autónoma i, en conseqüencia, el Govern 
de l'Estat que, en el tema de la integració comunitaria ens 
representa, pugui fer-ne cavall de batalla per defensar els 
interessos del sector turístico Creim que aixó és un deis 
grans buits d'aquest estudi i és una qüestió en la qual coin
cideixen les resolucions de tots els Grups Parlamentaris 
que n'han presentades. 

Per últim, ens pareix absolutament coix un estudi d'a
quesla naturalesa si no planteja una serie de qüestions rela
tives a propostes d'actuació i un Pla d'acció, una planifica
ció, una priorització d'aguestes. L'estudi, insistint en aques
ta Iínia que acabam de dir de caracter estrictament literari, 
qualitatiu i no remes a qüestions quantitatives importants, 
es limita a assenyalar dins el seu capítol de conclusions, 
una serie de vaguetats enumerades amb caracter bastant ex
haustiu, és cert, peró no quantificades, pero no concretad es 
i molt menys assenyala guines sÓn les propostes d'acutaciÓ, 
l'estrategia de resposta que diríem que s'ha d'articular des 

-de la nostra Comunitat Autónoma, des del Govern de l'Es
tat per donar resp'osta adequada als nous requeriments, a 
les noves necessitats. Aixo, hi trobam a faltar. Un capítol 
de propostes de resoluciÓ, un capítol de planificació d'a
questes, un capítol de prioritat de les actuacions perque a 
partir del diagnostic que teoricament s'hauria d'haver fet 
abans, poder assenyalar un camí que després debatríem i al 
qual donaríem la dimensió política que aquesta Cambra té 
a partir d'unes dades tecniques enriquides amb unes dades 
tecniques més profundes, més quantificades, que ens per
metissin una decisió que té moll de polftic pero evident
ment també té molt de condicionament tecnic que, malau
radament, aquest estudi no ens dóna en grau suficient com 
per poder-ne fer una resposta adequada. Aixo és toL Mol
tes gracies, Sr. President. 

(El Sr. President s'absenta de la sala i la Sra. Vicepre
sidenta Primera presideix el debat) . 

EL SR. PRESIDENT: 

Grupos Parlamentarios que quieran intervenir? 

En nombre del Grupo Parlamentario NACIONALIS
TA Y DE IZQUIERDAS tiene la palabra su Portavoz Sr. 
Sena. 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 

Sí, gracies. De fet, dins la Comissió d'Economia, quan 
varem debatre l'estudi, ja el Portaveu del CDS va fer la crf
tica estructural i estructurada, valgui dir-ho, de les mancan
ces de l'estudi. 

Nosaltres som conscients que un estudi d'aquesta natu
ralesa podria tenir aspectes deis que el CDS reclama, pero 
també som conscients que sera més en base a estudis pun
tuals i concrets de cada un deIs aspectes del que pugui suc
ceir des d'aquest moment fins als anys no-sabem-quins, per
que de fet quan parlam de la plena integració, el camí és 
llarg, que significara, en conseqüencia, una necessitat de fer 
nous estudis, de fer un seguiment precís de cada cosa que 
es vagi [ent i, en definitiva, recollir de l'estudi que se'ns ha 
presentat, el que consideram positiu. 

Nosaltres a l'estudi que el Govern ens ha duit hi veim 
aspectes suggestius, aspectes interessants, ara, certament, 
des d'un punt de vista d'operativitat, sí que fa falta aBo que 
el CDS reclama; aixo és evidenL Ara, també - í per aixo 
hem fet una proposta concreta, que és crear una Comissió 
de Seguiment - som ben conscients que seran moltes de les 
normes que es dictaran i molts deis estudis que es faran 
aquests anys, els que haurem d'anar adequant dins un es
quema global. Nosaltres donam suport a l'esquema general 
que el CDS propugna, perque és un esquema rigorós, cIar, 
estructural. Ara, volem dir també que faran falta molts 
d'estudis i que és molt difícil que només hi hagi un estudi 
en aquests moments que reculli tots els aspectes que afec
ten la integració plena a la Comunitat Economica Europea 
des d'un punt de vista de l'economia de Balears i de l'eco
nomia turística específicamenL 

EL SR PRESIDENT: 

Por parte del Grupo Parlamentario SOCIALISTA, tie
ne la palabra el Diputado Valentí Valenciano. 

EL SR VALENCIANO I LÓPEZ: 

Gracies, Sra. Presidenta. Efectivament, el 'nostre Grup 
Parlamentari també coincideix i també considera insufi
cients els elements als quals fa referencia aquest estudi així 
com també les conclusions. Quantificar els impactes de la 
integració per una banda, quantificar l'evolució de la de
manda, d'aquestes mancances és precisament a les que cre
im que haurfem de fer especial referencia, mancances que 
fan referencia a l'impacte economic, sÓn dos vessants, dos 
caires, que no estan assenyalats concretament en aquest es
tudí. 

Primerament, una conseqüencia directa, l'any 93, sera 
la lliure circulació de capitals, que significa l'entrada de 
banes estrangers a les nos tres llles i aixo tendra una in
fluencia important sobre l'evolució del tipus d'interes, etc. 
etc. 1 sobre aquest tema tan important no hi ha cap referen
cia ni una i nos al tres creim que és un element que no es 
pot perdre de vista, és un element important, a tenir en 
compte i no contemplat. 

Per una altra banda, en aquests moments fa quasí un 
any, l'estiu del 89, la pesseta es va integrar en el Sistema 
Monetarí Europeu. Aixo va significar una certa estabilitat 
en el canvi i també va dur un altre efecte, que ha estat el re
fon;ament de la nostra pesseta. Pero sí hi manca, en aquest 
estudi, una previsió de la inflació en els diferents paisos eu
ropeus, previsió que estara directament vinculada al poder 
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adquisitiu de cada país en referencia al nostre. Si tcnim en 
compte que el preu del paquet turístic de les nostres IlIes 
és un deis elements importants,jo cree que aquests dos elc
ments que hem assenyalat i que no es tenen en compte en 
aquest estudi li donarien una major seriositat, li donarien 
una major solvencia, s'ompliria un buit que no s'ha tengut 
en compte. En aquest senti t, nosaltres també volem remar
car i volem assenyalar un fet que creim que s'ha de dir. No 
hi ha hagut cap Grup Parlamentari, ni un, que hagi presen
tal com a proposta de resolucióles conclusions que presen
ta aquí l'estudi del Govern. Nosaltres creim que aixo és una 
cosa indicativa, és una cosa important. 1 aixo, a més a més, 
és un elernent clarificador de les mancances que té agues! 
estudi i d'aquesta solvencia i en aquest sentit el nostre 
Grup Parlamentari donara suport a aquesta proposta de re
so lució. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracias, Sr. Valenciano. Por parte del Grupo Popular 
tiene la palabra el Portavoz Sr. Miguel Capó. 

EL SR. CAPÓ 1 GALMÉS: 

Molles gracies, Sra. Presidenta. Simplement per fixar 
posicions quant a aquesta pro posta de resolució, vull dir 
que només és una pro posta de resolució subdividida en sis 
o set apartats, fins a l'f) . 

Jo, quan la varen llegir per primera vegada vaig trobar, 
Sr. Quetglas, vaig trobar que era una proposta extraordina
riament ambiciosa i ben feta i a posta no li podem donar 
suporto No, no. No li podem donar suport perque la veritat 
és que quan vaig comen~r a llegir-Ia, deia "El Parlament 
de les Illes Balears considera insuficient l'estudi remes pel 
Govern. .. ", vaig dir: "ja hi som, ja esta". 1 cIar, ja li vaig aga
far mal d'ull a la resolució, aixo és la veritat. 1 per altra 
banda, ja direm que val més caure en gracia que esser gra
ciós i aquest principi no anava bé. Després voste va mati
sar, ha dit que compartia la necessitat de l'estudi i que era 
un insuficient mesurat, és a dir, que ho va matisar. 

Bé, jo li vu]] dir que si jo fos del Govern, només som 
del Grup Parlamentari que dóna suport al Govern, jo li do
naria les gracies perque ha expressat molt bé el tema. Vos
te ha dit que aquest estudi - he volgut entendre; de vegades, 
qui mal entén, mal respon - si l'hagués fet el Govern ho 
hauría fet més bé. Pero és que no l'ha fet el Govern, l'ha fet 
la Universitat de les Illes Balears, que ha fet l'estudi. El 
Govern li va comanar i com a tal, voste fa una crítica a l'es
tudí. El Sr. Conseller, amb aixo, no s'ha de preocupar per
que realment no té per que sentir-se al.ludit. No l'han fet
ells, no l'ha fet el Govern, l'ha fet la Universitat. 1 precisa
ment l'han duit aquí sense llevar-hi ni afegir-hi coses, per
que hi pugués haver una crítica sincera, en llibertat, sense 
apassionaments, sense dir: "coro que és del Govern, dones 
és tal", perque en to col.loquial es puguin expressar les co
ses. 

Esta molt ben feta, la pro posta de resolució perque -
vos te coincidid amb mi com a científic, bé, com a tecnic -
la dificultat de les coses és fer el guió, un guió ben fet. Aixo 

és dificil. Anar desenvolupant és qüestió, per als grans doc
tros, d'ajudants, de gent que cerqui bibliografia, coses, da
des, taules, taules de scgona entrada i si són de tres, millor, 
abaes, etc. Tot aíxo ja és feineta. L'important és fer el guió 
dels estudis que s'haurien de fer per completar aquest estu
di que ha Íet la Universitat. El guió és bo, jo no li vull dir 
que no sigui bo, pero, en definitiva, és un guió perque el 
Govern faci més estudis. I fa I'efecte - aixo li ho dic en 10 

col.loquial, perque voste. ho ha fet aOO - com si el Govern 
hagués de fer estudis per donar-li a voste els apunts, que jo 
sé que no n'ha de mes ter cap, pero com si Ji haguessin de 
donar els apunts per després estudiar -los i tenir les idees. I 
després, tornar afer més propostes de resolució, de críti~a, 
de tal cosa o tal altra de l'estudi que han fet perq ue els han 
comanat uns estudis i els han fets perquc voste els ha dit 
que facin uns eSludis. O sigui que, nos enganem. Si ara el 
Govern, perque. voste. ho demana amb una proposta de re
solució - deixam a part que es considera insuficient l'estudi 
aquest que s'ha fet, tot aixo deixem-ho a part -, si se segueix 
aquest guió que, li repetesc que és bo, i es fan més estudis, 
no ens enganem, tanmateix no li agradaran. Agradara una 
pan, li n'agradara una altra, pero tanmateix, en el fons, en 
conjunt, no li agradaran. 1 més crítiques a l'estudi, més crÍ
tiques a aixo ... Per tant, nosaltres no li podem donar suport 
en aquest tema. Ara, li puc assegurar que, voste que en sap, 
que té capacitat, que és economista, també, si voste. els fa o 
els comana, ja que el guió és seu, sí que el Govern els mira
ra amb estimació, els estudianl, els repassarem i jo li puc 
assegurar que fins i tot m'atrevesc a dir-li que per pan rhe
va, quasi quasi no hi haura ni crítiques. N'estic absoluta
ment convenc;ut. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Tiene la palabra el Portavoz del CDS, Sr. Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 

Moltes grilcies, Sra. Presidenta. Vull agrair el supon 
anunciat del Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 D'ES
QUERRES i del Grup Parlamentari SOCIALISTA Vull 
agrair-ne el suport, i entrar a debatre una mica una coinci
dencia entre el que ha dit el Portaveu del Grup Parlamen
tari NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES i el que ha dit el 
Portaveu del Grup Parlamentari POPULAR i era que 
aquesta proposta de resolució, que és única, perque jo crec 
que es tractava de debatre sobre el contingut de l'estudi en 
la seva globalitat i és difícil de vegades fer-ne trossos i esta 
redactada, aquesta proposta de resolució de tal manera que 
s'hagi de votar en el seu conjunt i no se'n puguin separar 
trossos perque se'n perdria la visió global que una qüestió 
com aquesta mereix. Dic una coincidencia en la seva ambi
ció. En qualsevol cas, vull dir una cosa i és que agraesc 
profundament aqueta col.laboració. Crec que val la pena 
que de qualque vegada, de tant en tant, encara que sigui 
amb caracter excepcional, Sr. Capó, en aquesta Comunitat 
Autonoma facem política ambiciosa, amb vistes més enlla 
del que dura una legislatura, del que dura un govern o del 
que dura simplement una decada. Que facem una política 
de caracter estructural amb sentit de l'ambició i amb sentit 
de l'anticipació. Crec que una vegada valdria la pena, i crec 
a més que si hi ha un sector en el qual val la pena fer -ho, 
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evidentment és el sector turístico Perque si no, Sr. Capó, i 
perdoni'm, feim provincianisme, feim una política curta de 
mires per a passat demA, pero no una política amb sentit 
estructural per adequar una realitat estructural i suficient a 
les necessitats del futuro 

Jo no entenc els seus arguments' Sr. Capó. Jo no en
tenc que voste digui que, com que són unes pro postes de 
resolució bones i rigoroses, no les votaran. Jo no vu11 caure 
en la facilitat que voste em dóna per fer-Ji la broma del que 
aixo té de reconeixement implícit que vostes no voten el 
que valla pena votar sinó que sempre voten a110 que no té 
prou quaJitat. M'ho ha servit massa félcil. Pero és cert, Sr. 
Capó, que volem fer una analisi mínimament seriosa de 
que significa aquest estudi i quin és el paper d'aquest estudi 
dins aquest Parlamento 

Resulta que se suposa que aquest Parlament, com a 
depositari de la sobirania en a110 que I'Estatut dóna com
petencia exclusiva, que és tant o prélcticament tant com dir 
sobirania al poble de les Illes Balears per decidir, és el que 
ha de decidir sobre el que ha d'esser una política com la tu
rística, que amb aquest tema i salvant les qüestions relati
ves a promoció exterior, és una competencia exclusiva nos
tra. És aquest Parlament, que ha d'aprovar i dissenyar les 
11eis, les resolucions, les iniciatives que han d'iHuminar i 
han de fer que el Govern actul en conseqüencia i dugui a 
terme. 

Per tant, és absolutament logic que aquest Parlament 
tengui estudis en profunditat, quantificats, seriosos, ambi
ciosos si és necessari, Sr. Capó, per decidir quines seran les 
linies polítiques, per posar la decisió política a una qüestió 
que esta trabada, molt condicionada per factors de carActer 
tecnic, de caracter prospectiu, decai~cter numeric i econo
mk que simplement hem de coneixer com a dades organit
zades per poder prendre unes determinades decisions. I a~ 
és el que nosaltres demanam. Demanam que les conse
qüencies d'un fet transcedent per a la vida economica de les 
nos tres Illes com és la plena integra ció a la Comunitat Eco
nomica Europea, estiguin mínimament previstes perque del 
seu discurs, Sr. Capó, es dedueix que el Govern, en sortir 
del pas d'enviar un estudi sobre el tema que el Parlament li 
va dir que estudias, havia complit. 1 com que ja ha complit, 
no en tornem a discutir més, perque després vendran més 
dad es i jo tanmateix m'hi oposaré. Voste prejutja la meya 
actitud intel.lectual i la vertiat, aixó és dolorós, perque jo si 
alguna cosa intent mantenir és una certa fredor en relació a 
l'analisi de les qüestions. Em pareix que estA matisada la 
nostra postura en relació a aquest estudi, no n'hem fet cap 
desqualificació, hem trobat una serie de mancances i en 
conseqüencia demanam que es completin per tenir la 11um 
suficient per il.luminar la política que ha de fer el Govern 
de cara al sector turístico Pensam en el bé deIs ciutadans, 
del sector turístic de cara al segle XXI, no pensam a quedar 
bé ni en el Parlament, ni complir un expedient d'oposició o 
de suport al Govern. Intentam fer una política ambiciosa 
per al segle XXI, per aquestes illes. Moltes grAcies, Sra. 
Presidenta. 

EL SR. PRESIDENT: 

Para defender las propuestas de resolución registradas 
con el número 1.596/90 presentadas por el Grupo Parla- > 
mentario NACIONALISTA Y DE IZQUIERDAS, tiene la ~, 
palabra el Diputado Sr. Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 

Gracies, Sra. Presidenta. Sres. i Srs. Diputats: les con
clusions d'un estudi que es presentava ahir vespre sobre l'e
conomia de les Illes Balears publicat a la revista Papeles de 
Economía Española diuen que el creixement de l'espai tu
rístic és poe coincident amb les previsions del planejament, 
diu que hi ha una destrucció sistem:Hica deis espais natu
rals i diu que hi ha un excés d'oferta urbanístico-turística. 
Parlam de la pagina 244. La publicació es presentava ahir 
vespre en un acte presidit per l'Honorable Sr. President de 
la Comunitat Autonoma i esta publicat per la revista Pape
les de Economía Española, prou solvent, coneguda i seriosa. 

Aquestes conclusions que es veien ahir divulgades, de 
fet, ens serveix per filar un poc la intervenció que el Grup 
NACIONALISTA I D'ESQUERRES vol fer al respecte 
del debat de la integració de I'Estat espanyol a la Comuni
tat Economica Europea respecte del sector turístico 

Nosaltres pensam, i aixo avui capvespre s'ha comen~t 
a dir pel Sr. Alfonso i per algun altre Diputat, que hi ha 
una serie d'aspectes que cal vigilar molt de prop si volem 
mantenir un~ oferta de qualitat i jo diria en cara un poc 
més en11il. No només si volem mantenir una certa qualitat 
alla on es pot mantenir de les Balears, sinó si volem mante
nir un espai adequat al que signifiqui, hores d'ara, uns as
pectes positius d'aquesta integra ció per als nos tres pobles. 

És per aixo que el nostre primer punt parla de morato
ria urbanística per tres aspectes ben senzills: aturar el crei
xement urbanístic, protegir els espais naturals que ens que
den i ten ir el criteri, d'una vegada per a sempre, d'ordena
ció integral del territorio Tres aspectes - aturada de creixe
ment urbanístic, protecció d'espais naturals, ordenació in
tegral del territori - que per al nacionalisme d'esquerres 
són imprescindibles a hores d'ara si volem articular una 
qualitat de vida en aquestes illes per als naturals, per als re
sidents i per als que arriben. 

També hem volgut incloure tot un conjunt d'aspectes 
interrelacionats uns amb els altres, perque parlar de turis
me i parlar de Comunitat Economica Europea és parlar del 
present i del.futur, amb la seva globalitat, d'aquestes Illes. 
Formació professional: mai no ens cansarem de dir-ho. No 
s'ha actuat correctament en formació professional per cap 
de les administracions que hi actuen. Cal coordinació i ca
len especificitat i molts de recursos. Cal abordar el tema 
deIs recursos economies per a aquestes Illes. Hi ha poes re
cursos per al sector públic i no només s'han de demanar 
doblers a rEstat sinó que hero d'articular un sistema impo
sitiu per tal que hi hagi uns doblers per després invertir on 
hi ha una deficiencia en les nos tres infrastructures. Parlam, 
en conseqüencia, de l'impost turístic, no de l'impost ecolo
gic, de I'impost turístic, a pagar pels que vénen i que, d'a
quest impost turístic, hi hagi després unes inversions a in
frastructures socials basicament que és on tenim més deficit 
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en aquestes Illes. Parlam d'un deIs punts claus de tol el de
bat a les Balears i és de la iguaItat entre els distints rnunici
pis, entre les distintes IlIes i per aixó nosalLrcs no coneixem 
altfe mecanisme que el fons de cooperació intermunicipal 
per equilibrar aquells municipis que han fet un esforr; pro
teccionista del territori o que tenen unes mancances socials 
i económiques més grosses que els altres. 

Entram també a un deIs temes que són en aquests mo
ments objecte de preocupació, jo crec que a tot el context 
europeu pero sobretot en aquells territoris petits, en aque
Hes territoris més febles per les seves circumstancics geo
grMiques. 1 ens referim a quants hem d'esser en aquestes 1-
!les, quants d'habitams hi pot haver, en definitiva, parlar de 
la planificació de les persones que podem habitar aquí i 
que en definitiva poden visitar-nos. No debades, a Cana
ries, comunitat de la qual parlam moItes vegades perque té 
unes característiques insulars i perque a la vegada té una 
problematica turística que s'esta acostant a la nostra i de la 
qual es parla moltes vegades de coordinar projectes legisla
tius, ha abordat aquest tema en amplis debats i nosaItres 
avui ha hem valgut incloure i és aquesta necessitat de pla
nificar quants hem d'esser. Nosaltres, en aquest sentit, cre
im que el Govern de Balears ha de dur uns projectes de 
!lei, unes normatives per tal de poder planificar adequada
ment, a partir precisament de la coordinació amb els ajun
taments i a partir de la problemiHica urbanística, que 
aquesta sí que ja planifica. Evidentment, el que s'ha fet 
aquests darrers anys és una planificació municipal, amb el 
vist-i-plau de la Conse!leria d'Obres Públiques i de tot 
aquest Govern, molt aberrant perque hores d'ara, ja no sa
bem per quant es pot multiplicar la població d'aquestes 
iIles si s'han de complir les previsions aprovades per la Co
missió Provincial d'Urbanisme. 

Un aspecte que no podem deixar de banda, com és na
tural, és el de les nostres característiques lingüístiques i cul
turals. En definitiva, deIs aspectes íntims del nostre roble, 
de les senyes d'identitat nacional que tenim. 1 aixó ha d'es
ser una imatge que. la nostra Comunitat ha de tenir cap a 
l'exterior tant a l'Estat espanyol, com en el context europeu 
i universal. Gairebé mai no s'ha fet una campanya d'imatge 
de la nostra Comunitat Autónoma a partir de les seves par
ticularitats, sinó més aviat s'ha fet negant les particularitats 
lingüístiques i culturals deIs nostres pobles. 

En aquest sentit, també volem lligar la proposta núme
ro 7. Nosaltres hem de dir que ens va engrescar, ens va il. 
lusionar en certa manera, quan el President de la Comuni
tat Autónoma i els Consellers d'Economia, Turisme, Indús
tria, parlaven d'un pacte intersectorial, parlaven que hi ha
via d'haver un complement entre les distintes economies 
que subsistien a les Illes Balears i Pitiüses i que de fet el 
sector turlstic havia d'estar íntimament relacionat amb el 
sector agrari, ramader, industrial. D'alló ja han passat anys 
i panys, diu l'aItre i les realitzacions no les hem vistes gaire
bé maL Per tant, no podem deixar d'oblidar la necessitat 
per a nosaltres, d'impulsar els sectors d'economia no turís
tica dins el context del debat turístico Precisament perque el 
turisme és l'economia bil.sica, per tant, hem de parlar deis 
aspectes més febles. 

Transports. És cert i avui en parlavem a la proposta 
del Grup MIXT, hi ha una problematica de transpons. 
Després parlarem de la del Grup POPULAR, que tamhé 
parlar de l'aeropon en concret, pero nosallres crcim que és 
una necessitat vital un pla de transpons per a les lllcs Bale
ars pcr millorar el sector i en aquest pla de transports, que 
sí que hi ha competencies per [er-Io, reconegudes a tota la 
legislació, hi podem incloure aspectes moll varials del 
transport i veure fins ün pot arribar lambit competencial i 
en definitiva, la vnlutnat d'aguest Parlament i del Govern 
que panicipi a tot el que és un pla de transporls d'ordcna
ció del sector que ens pareix que és I'única eina de milJora 

'. que hi pot haver. 

Un punt que ha sorpres certs Diputats, que ¡'han co· 
mentat avui matí, és que nüsaltres propugnam que quan 
parlem de turisme, d'economia turística i de Comullitat 
Economica Europea, parlem de potenciar la concertació 
social. Curiós tema, curiós. Pero és que tothom, el Govern 
oe Balears el primer, quan hi ha una vaga del sector d'hos· 
teleria, rapidament parla que aquesta vaga no hi hauria 
d'esser, rapidament parlen que s'hauria de solventar, s'in· 
tenta mediar, a vegades amb fortuna, a vegades sense fortu 
na i precisament creim que un deIs temes cabdals d'actua
ció d'un Govern és potenciar J'actuació social. I en aq uest 
sentit, ens demanam per que el Govern no ha actuat a la 
conjuntura actual per tal que els aspectes de la plataforma 
sindical prioritaria, que parlen del sector turístic, no hagin 
estat ja objecte de negociació impulsada precisament pel 
Govern de la Comunitat. Creim que aquest aspecte de con
certació social és un aspecte ben vigent, ben actual i que 
qualque cosa hi pot fer, en pot opinar el nostre Govern. 

En aque..'lt sentit:tamhé hem de dir que el Consell de 
Turisme que es va crear amb satis[acci6 nostra, perque tle 
fet el propugnavem i el Conseller va crear el Consell de Tu
risme a la fi, després de molt de temps de dubtes i de plani 
ficacions, etc., pero nosalLrcs creim que el representant deis 
treballadors i de les organitzacions de la petita i mitjana 
empresa són debils , s6n lluixes. Per tant creim que el Con
sell de Turisme ha d'esser una cina molt més poderosa i él 

la vcgada molt més representativa deis sectors més debils i 
deis sectors per ventura més poc corporativistes si és que el 
concepte "corporativisme" se'm permet aplicar avui a 
aquest aspecte. 

També hem volgut incloure un aspecte, el número 12, 
sobre transports, carestia de la vida, que és la defensa deIs 
ciutadans d'aquestes illes, la defensa de tots els que som 
ciutadans de la Comunitat Autónoma. I és que si volem 
rompre un poc l'áillament, si volem rompre mínimament 
les particularitats insulars pel que afecten eIs aspectes eco
nómics, certament s'han d'abaratir els preus del transpon 
exterior deis ciutadans, i ens atreviríem a dir de les merca
deries. Propugnam en conseqüencia que es negocii, que es 
reivindiqui que el preu deIs ciutadans d'aquestes Illes per 
traslladar-se cap al continent siguin els equivalents al preu 
mitja del que val anar en tren dins la Península lberica. En 
definitiva, propugnam una mesura que ja hi ha un Estat eu
ropeu que l'ha comen~t a aplicar, pel que respecta a Cór
sega dins la planificació del turisme i de les noves realitats 
corses dins l'Estat franees, Problemes reivindicats fa molts 
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d'anys i que s'ha posat en marxa fa poc temps. 

I un darrer aspecte que ens pareix absolutament neces
sari, coherent i congruent amb el debat que tenim: que 
aquest Parlament tengui una comissió petita de composi
ció, redulda, no fa falta una gran comissió, sinó una petita 
comissió amb dos representants del Grup SOCIALISTA, 
dos del Grup POPULAR i un deIs aItres Grups de les mi
nores del Parlament en definitiva, per fer un seguiment de 
tot el que són els efectes de la plena integració de l'Estat 
espanyol a la Comunitat Economica Europea pel que fa re
ferencia a la nostra economia i sobretot, evidentment, a l'e
conomia turística. Nosaltres pcnsam que aquesta comissió, 
que hauria d'esser no permanent i serveixi la rectificació 
respecte del text inicial que havíem presentat. Aquesta co
missió pensam que tendnl molta de feina, si més no per fer 
una informació puntual i per participar de certs debats i de 
certes qüestions que es plantegen de cada dia més. Avui en 
parlava el Diputat Sr. Valenciano, hi ha aspectes de la ban
ca, de les Enances; el Sr. Quetglas parlava d'aspectes de po
blaci6 i de molLs altres aspectes; les legislacions no estan ni 
gairebé coment;:ades en moIts d'aspectes i la informaci6 és 
mínima dins la nostra societat. Per tant pensam que aques
ta comissió no permanent tendra feina, si és que en vol fer, 
aixo és un altre problema, si és que els Diputats que en [or
min part, si és que s'aprova o els Grups Parlamentaris vo
len trebalIar-hi. NosaItres pensam que seria bo, prudent, i 
que ja hi ha altres autonomies que l'han creada i que a ni
vel! de Parlament de l'Estat espanyol també eS veu ciar que 
s'ha d'anar amb aquesta Iínia d'informació i participació 
conjunta. 

Per tant, aquestes són les dotze propostes que hem 
anat referint, interrelacionades unes amb les altres pero a 
partir d'aquestes mancanees grosses d'una línia clara del 
que han d'esser les lIIes Balears en el context europeu i, 
per a nosaItres, les IIles Balears en el context europeu han 
d'esser el que han estat, amb una riquesa més grossa, amb 
un equilibri més gros, amb una defensa del nostre territori 
íntegra i una defensa també íntegra de tota la nostra cultu
ra, tots els nos tres problemes socials s'han de veure en part 
pal.liats, en part resolts i, en definitiva, pensam que o bé 
anam un poe per aquestes línies o bé tenim un pensament 
totalment i absoluta colonilzat, cosa que el nostre Grup 
Parlamentari rebutja. 

EL SR. PRESIDENT: 

Grupos Parlamentarios que quieran intervenir? 

Por parte e1el Grupo Parlamentario MIXTO, tiene la 
palabra su Portavoz, Sr. Ricci. 

EL SR. RICCI I FEBRER: 

Gracies. Sr. Serra, haig ele reconeixer que a diferencia 
e1'altres Grups que a vegades volen desharmonitzar l'har
monitzable perque harmonitzar vol dir una unió o combi
nació de sons simultanis i diferents, Sr. Josep Alfonso, i di
ferents, que produeixen un bon acord. Vos te, en tat cas, no 
vol desharmonitzar, voste vol harmonitzar i haig de reco
neixer que la majoria ele les seves propostes, per mi al-

menys són acceptables perque col.laboren a una milIora de 
feina per a aquest Parlament i el Govern que ens dóna avui 
la majoría del poble. 

En definitiva, la majoria d'aquestes esmenes i pun
tualment voldria parlar d'una, que és la 4, la qual, per mi, 
diu quelcom molt important, per la qual fa molt de temps, 
des del principi que estic dins la política, que hi estic llui
tant. Per ventura, quan voste parla que "el Govern de les I
lles Balears establira un fons", per mi hauria d'esser "esta
blira un fons en col.laboració amb els ajuntaments". També 
és verítat que ho podría fer directament el Govern, restrin
gint coses determinades, peró el punt aquest basicament té 
quelcom molt interessant que és aconseguir un equilibri 
entre tots els municipis de les lIIes Balears amb compensa
ció económica a la protecció e1'arees naturals. Han de reco
neixer que són molls els Ajuntaments que sacrifiquen les 
seves arees i no les exploten. S'han venut arees naturals a 
unes urbanÍtzaeions e1escontrolades en molts casos i han fet 
una labor que, conscients o inconscients, avui, gracies a 
aquests, encara tenim ,lrces naturals molt interessants. En 
definitiva, li agraesc a voste, Sr. Serra, quantitat de punts, 
els que voste diu aquí, perque aquests s6n molt interes
sants. Graeies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Por parte del Grupo Parlamentario CDS, tiene la pala
bra su Portavoz, Sr. Quetglas-: 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 

Gracies,. Sr·. Presidenta. A causa de la brevetat, vull 
manifestar el nostre suport a les propostes de resolueió del 
Grup Parlamentari NACIONALlSTA I D'ESQUERRES 
excepte aquelles que Ji glosaré, en les quals ens absten
drem. Ara Ji n'explicaré les raons. Només són tres. 

En primer 1Ioc, la tercera. Ja és tradicional la nostra 
abstenció en aquesta iniciativa recurrent del Grup Parla
mentari NACIONALISTA I D'ESQUERRES, no perque 
no creguem que la Comunitat Autonoma hagi d'introduir 
impostos, normes que suposin la tributació propia, sinó 
perque entenem que ha d'esser el Govern, a través del seu 
plantejament pro pi. Ha anunciat moltes vegades la seva in
teneió d'introduir figures impositives que a continuació 
s'ha apressat a desmentir, bé que sempre sigui a través ele 
Conselleries diferents, no vuIl dir que contradietories peró 
sí e1iferents i, per tant, voldríem saber quina és .!a intenció 
del Govern, pero en definitiva veure-Ia reflectida en forma 
de projecte de 1Iei que ens vengués. 1 tampoe no voldríem 
prejutjar amb el seu títol, "impost turístic", la forma que 
tengués aquesta tributació. 

La cinquena. A la cinquena, Sr. Serra, ens hi absten
drem per una raó. Entenem que és molt millor la formula
ció d'una altra proposta del Grup Parlamentari SOCIA
LISTA relativa a l'exigencia de les directrius d'ordenació 
e1el territorio Nosaltres no ereim que estudis específics en 
relació als límits de població s'hagin de fer al marge de les 
e1ireetrius d'ordenació del territori, que són les que en defi
nitiva han d'assenyalar els horitzons i han d'assenyalar els 
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nivells que hem d'assolir de la capacitat d'absorció de po
blació o de manteniment de població del nostre territorio 

Per tant, aquesta variable, que ha d'esser la variable de 
referencia basica, fonamental pilar de les directrius, pen
sam que esta millor formulada en aquella expressió. 

Per últim, la novena, perque en la seva formulació, ve
im dificil i fins i tol diria, Sr. Serra, amb tota sinceritat, que 
inconvenient que el Govern entri a formar part, aixf esta 
formulat, a una taula de negocia ció entre sindicats i empre
ses del sector turístic als efectes de les reivindicacions que 
figuren a la plataforma sindical prioritaria. Pensam que per .. 
raons estructurals i, si m'apura, per raons d'oportunitat, Sr. 
Serra, no creim que sigui escaient que el Govern formi part 
d'aquesta taula de negociacions, que aixf ho expressa el 
contingut. Una altra cosa seria reivindicar per al Govern 
un determinat paper arbitral, canalitzador d'aquestes nego
ciacions, que aixo, probablement el nostre Grup se sen tiria 
bastant més predisposat a la seva acceptació. Sr. Sena, li 
vull subratllar que aquestes tres objeccions signifiquen el 
suport i l'acceptació de totes les altres. Moltes gracies, Sr. 
Presidenta. 

EL SR. PRESIDENT: 

Por parte del Grupo Parlamentario SOCIALISTA tie
ne la palabra el Diputado Sr. Valenciano. 

EL SR. VALENCIANO I LÓPEZ: 

Efectivament, Sr. Serra, fins i tot ahir, a l'acte televisiu 
organitzat per Sa Nostra i també avalat pel professor Fuen
tes Quintana, que és un conegut professor, per una altra 
bada de coneguda afiliació ideologica, en aquest acte es va 
fer palesa la necessitat d'una aturada del creixement urba
nlstic, d'una protecció real i efectiva deIs espais naturals, i 
es va fer palesa la importancia i l'exigencia d'una ordenació 
integral del nostre territorio I aixo també ho podem entron
car amb les conclusions d'aquest document presentat, amb 
la primera i la segona, que també marquen estrictament re
soldre aquestes necessitats que no s'han complert. Per tant, 
es fa obligat, en certa mesura, demanar una planificació del 
nostre territori. Planificar el volum mmm, el número ma
xim d'habitants que hi pugui haver en els distints planeja
ments municipals, pero aixo, ni més ni manco vol dir que 
elaborar les directrius d'ordenació territorial. Aixo és el 
que significa. No significa fer lleis, ni projectes de Hei, ni 
decrets, ni ordres, ni elaborar normativa. Significa fer les 
directrius d'ordenació teritorial i previament, dur a aquest 
Parlament els criteris generals d'aquestes direetrius. Per 
tant, en aquest sentit, a la seva proposta, en la qual estam 
absolutament d'acord, amb la número 5, com ja deia bé el 
representant del CDS, creim que n'hi ha una altra que esta 
més ben aproximada a les necessitats. 

Estam d'acord amb la política de formació professio
nal, amb l'elaboració de programes. El Fans de Caoperació 
Intermunicipal va esser tractat en aquest Parlament, fa 
menys d'un mes i el nostre Grup ja hi va donar suport i 
també estam d'acord amb la recomposició del Cansell de 
Turisme. Cree que hi ha coincidencies importants entre les 

posicions del Grup Parlamentari SOCIALISTA i les del 
Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES, 
coincidencies que afecten el nervi de la política de turisme i 
de la política d'ordenació del territorio Pero també hem 
d'assenyalar que, en aquest document, en aquestes propos
tes de resoluciÓ, també hi tenim unes cenes reticencies, 
que assenyalaré una a una, que no són tan relevants com 
les coincidencies, pero cree que és important aclarir les co
ses punt a punt. 

Concretament, a la proposta de resolució número 6, en 
la qual es diu que "el Govern de les IIles Balears divulgara 
les característiques lingüístiques i culturals de les Illes Ba
lears i potenciara els nos tres signes d'identitat nacional en 
tota la divulgació de la imatge de la nostra Comunitat". 

"Signes d'identitat nacional en tota la divulgació". Si 
"els signes d'identitat nacional" significa l'escut, hi estam 
d'acord. Si no significa l'escut, hi tenim problemes, i l'hi 
posaré UD exemple ben clar i ben concret. Un póster de 
promoció tur{süca és una divulgació de la nostra imatge. Jo 
cree que a un póster de divulgació turística, hi ha coses que 
no hi ten en cabuda. Aleshores, en aquest sentit, si el que es 
pretén amb la proposició número 6 és que no passi com el 
que ha passat per exemple amb el fulletó que s'ha fet de 
Mallorca, te quiero ver, que va esser tractat en aquest Parla
ment, en el qual, efectivament, hi havia una part de text li
terari que era de dubtós gust, per dir-ho de qualque mane
ra, si va en aquest sentit, el nostre Grup Parlamentari hi es
ta d'acord, pero el que li demanara sera que llevin la parau
la "tota", perqu~ si posam la paraula "tota" ens dura a con
clusions que podrien esser, creim, negatives i que no ten
drien cap sentit en e.1 que es vol divulgar. 

A la proposta de resolució número 3, "el Govern de les 
Illes Balears implantara l'impost turístic .. .", el mes de maig, 
de l'any 88, hi va haver un debat de financ;ament en aquest 
Parlament, hi va haver unes propostes de resolució aprova
des per amplia majoria en aquesta Cambra, en les quals el 
Govern es va comprometre a elaborar un informe sobre les 
noves fonts de financ;ament. Estam esperant aquest informe 
i ja hem empla~t diverses vegades el Govern perque el du
gui a aquest Parlament. Ara, pronunciar-nos genericament 
sobre un impost turístic, sense saber quin sera el fet impu
nible, sense saber qui sera subjecte passiu d'aquest impost, 
sense saber elements importants, comprendra que és una 
qüestió que no es pot fer. Per tant, en aquest sentit, el nos
tre Grup, també s'hi abstendra, en aquesta pro posta de re
solució. 

La proposta de resolució número 12, la darrera que 
voste ha explicat, diu que "el Govern de les Illes Balears 
reivindicara uns preus per als transports exteriors deIs ciu
tadans de la Comunitat Autonoma equivalents als existents 
a la Península Iterica en els viatges de ferrocarril". Aixo jo 
deman qu~ vol dir? No el que ha explicat el Sr. Serra en 
aquesta tribuna. El que s'aptovara és el que votam, és 
aquest texto Qu~ vol dir, aquest text? Primerament hi ha un 
decret frances, aBa on es fa una certa poUtica, pero aquest 
decret nosaltres ja veurem que passar/\ l'any 93, quan entri 
en vigor l'Acta Unica, quan hi hagi una lliure circulació de 
capitals, de mercaderies. Tenim dubtes que aquest decret es 
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pugui continuar aplicant l'any 93. Tenim objecccions sobre 
aixo. 

Pero, per una altra banda, hi ha altres elements, per 
exemple, equiparar els viatges de ferrocarrils, a la Penínsu
la IMrica, a Portugal, a Espanya. Jo no vull fer demagogia 
sobre els ferrocarrils, que si ha d'esser un TGV, o si ha 
d'esser un Ibertren. Sí ti vull remarcar que és una proposta 
de resolució - no el que voste ha explicat, sinó el que posa 
aquí - que és molt inconcreta. Transports exteriors, que li 
he remarcat abans: li'n posaré un exemple, si m'ho permet, 
un exemple exagerat, hiperbOlic pero, atendó, que té cabu
da en la lógica d'aquesta proposta de resolució que votam. 
Si una persona, si aquest Diputat o voste mateix, se'n va de 
París a Londres, utilitza un transport exterior a la Comuni
dad Autónoma. Aixó té cabuda, si es vota a favor, en aques
ta proposta de reso!ució. Jo crec que aquesta proposta de 
resolució no pretén aixo. Per tant, en aquest sentit, com 
pot entendre, se'ns fa dificil donar suport a aquesta propos
ta de resolució, aixi, talment, com deia, redactada, en la 
qual, el que s'aprovas, s'hauria d'aplicar. 

Proposta de resolució número 11. "El Parlament de les 
Illes Balears constituira una comissió no permanent - si no 
he entes malament - per fer un seguiroent deis efectes a les 
llles Balears, de la plena integració". La plena integració 
tindra lloc l'any 93. Fer un seguiment del que passara l'any 
93 realment és una qüestió bastant difícil, quan aquesta le
gislatura acaba l'any 91. Per tant, jo li faria uná proposta, 
Sr. Serra, en la qual nosaltres estaríem d'acord, que seria 
substituir un seguiment per una previsió. Fer una previsió 
deIs efectes de la plena integració a les Illes Balears, etc., 
etc. Peró ha d'esser una previsió, un seguiment, no el po
dero fer, no podem seguir una cosa que passara d'aquí a 
tres anys, de cap manera. Supos que hi convindran els Di
putats. 

1 finalment, la proposta de resolució número 8, és una 
proposta de resolució que previament, en una interpel.ladó 
a la moció subsegüent, no amb les mateixes paraules, pero 
sí amb el mateix sentit es va presentar en aquest Parlament, 
va esser aprovada. Per tant, jo li demanaria que, com que 
aquesta proposta de resolució número 8 reitera els objec
tius d'aquella moció que es va aprovar en aquest Parla
ment, els demanaria que la retirassin. 

(La Sra. Vicepresidenta Primera s'absenta de la sala i 
el Sr. Vicepresident Segon presideix el debat). 

'. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parla
mentan POPULAR, té la paraula el Sr. Miquel Capó. 

EL SR. CAPÓ 1 GALMÉS: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs Diputats: per contes
tar aquestes - el Sr. Valenciano sempre em baixa el micro
fon - propostes de resoludó del Grup Parlamentari NA
CIONALISTA I D'ESQUERRES, li he de dir que he es
coltat amb molta atenció les explicacions que ha fet el Sr. 
Serra, que ha demostrat que té, no pel que esta escrit, les 

idees cIares, pareix que s'ha llegit l'estudi de la Universitat. 
Esta bé, peró jo he trobat que aixó eren propostes de reso
lució referents a l'informe sobre les conseqüencies per al 
sector turístic de la plena integració d'Espanya a la Comu
nitat Económica Europea. 1 em trob amb la primera reso
lució, que comen~ a parIar d'aturades, creixement urbanís
tic, protecció deis espais natural s i ordenació integral del 
territori. O sigui, que ara va d'aixo. És a dir, que així com 
voste parla d'aixo avui i dilluns també en va parlar al Con
sell perque hi havia el pla d'abastiments i sanejament, jo li 
ara hauria d'esser que, per contestar, li explicas el pla d'a
bastiment i sanejament de Mallorca. O sigui, crec que no 
han volgut perdre l'oportunitat, em pareix bé. No s'ha de 
perdre mai cap oportunitat, pero cree que no té res a veure 
una cosa amb l'altra. Ara va d'aixó, ara hem de vendre aixó 
i ara hem d'anar d'aquest tema. AlIó d'el Pisuerga pasa por 
Valladolid es demostra en tota la seva cruesa. 

Quant a la segona, hi estic més d'acord, perque diu "el 
Govern de les Illes Balears ha d'elaborar un programa de 
formació professional". Jo intuesc que la formació profes
sional - i amb aixo coincidim - és un desastre. Efectiva
ment, va molt malament. La formació professional d'un 
sector turístic, nasal tres hauríem d'csser els que els marcas
sim les pautes. El sector turístic en el qual el 12% deIs viat
jants europeus que estiuegen a la Mediterrania, inclosa Ca
naríes, vénen aquí, deis quals tenim 304 mil milions de pes
setes de producció en el sector turístic, en el qual tenim la 
contribució amb un 16 o un 18%, no sé que és, del Valor 
Afegir Brut del total turístic nacional... Nosaltres hauríem 
de marcar més les pautes, i amb aixo estam d'acord amb 
vos te. Hauríem de tenir nosaltres les competencies de la 
formació professional i tenint les competencies d'aquesta 
formació, podríem incidir-hí molt millar i crec que podrí
em donar una bona Úir;o, cosa que ara no es fa, en la part 
turística. I crec que jo ho he entes així; segons la seva, un 
poc així com ho havia intu"it, a posta dic que estam d'acord 
a reclamar totes aquestes competencies de la formació pro
fessíonal perque és necessari. Ara, si no les tenim, ficar
nos-hi? Llavors ens diran que ens ficam aBa on no ens de
manen. 1 llavors ens diran que va malament perque ens hi 
hem ficat. Així que cadascú que guardi allo que ha mort i 
que cadascú s'aguanti amb el que té. 

Quant a l'impost turístic, voste molt cIar i molt valent, 
com que no governa, diu "hem de posar l'impost turístic" ... 
reclamar el que ens toca, que ens donin el que toca, la part 
deis imposts que ens toca, etc. etc., que no hi hagi aquesta 
diferencia que cada anys ens hem d'empegueir quan feim 
les esmenes a la totalitat deis pressuposts, que hem de dir 
que el capítol d'ingressos és fatal i no intentar cobrar nosal
tres d'aquí, no sigui cosa que llavors ens diguin que en te
ním massa. Primer una cosa i llavors I'altra. Jo sé que voste 
vol les millors coses per a les l1les i nosaltres també coinci
dim amb aquest punt. Crec que hem de reclamar i en tenir 
el que toca, llavors, el que ens faci falta, no quedara més re
mei que posar-l'hi nosaltres. Llavors ja veurem com ho fe
im, pero ara crec que no és massa oportuna, aquesta reso
lució. 

Aquí, a la quarta, quan diu que s'ha d'estalbir unfons 
de cooperació intermunicipal per tal d'aconseguir un equi-
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líbri de municipis i compensar ccoIlomicament els que han 
protegit els espais naturals. I per que? Jo li voldria fer tam
bé una altra retlexi6. Míri, si tots cls municipis d'aquestes i
lles o d'aquesta illa haguessin protegits els espais naturals 
com ha han fet els que ha han fet i que a més no han fer res 
més que protegir-lo, ara no importaria fer-ne gens, de coo
peració intermunicipal, no hi hauria res per repartir. En 
canvi, reflexió: vos te no s'ha aturat a pensar que el qui no 
té res no ha de menester res i a vcgades la indústria que té, 
que esta enmig i esta en marxa per ventura no es pot aturar 
i, per no poder-se alurar, necessita cercar la seva economía 
d'escala i necessita inversions permanents i necessita inver
sions contínues? A veure si la solidaritat, en un futr, segons 
com vénguin els temps, vendria a l'enrevés. No em pronun
cii, ni en un sentit ni en l'altre, peró ho dic perque hi pensi. 
No hi ha dubte que hauríem d'estalaviar. Estalviar i llavors 
ja veurem cap on inclina m la balan~a o cap on va, no sigui 
cosa que per no invertir alla on sigui necessari, urgent, aca
bem que no tenguem res a repartir als altres. 

Quant a la cinquena, que diu que "per tal de planificar 
el nombre d'habitants i de visitants que cal preveure per 
aquestes illes ... ", aixo sí que em demostra que ha lIegit ¡'es
tudi. L'estudi ha posa. Ha posa un poc ja com a utopia, ha 
posa un poc com a cosa més lluny. Sí! Aixo vol dir que hi 
hem de pensar. En aquest tema, hi hem de pensar. No cal 
encara legislar. Primer hem de veure com prenen les coses, 
perque per una banda deim que ha de venir més gent, per 
una banda deim que tenim l'oferta que no l'arribam a om
plir, l'estacionalitat, per una banda deim aixo. Per una al
tra, deim que hem de legislar perque no en vénguin per re
gular i tal. No. Jo cree que és un poc avan<;ada al temps. 
Per ventura una serie d'anys, no ho sé, pero és avanc;ada al 
temps. Co.m a filosofia, s'hi ha d~ pensar. Hi hem de refle
xionar tots i s'hi ha de pensar. Ara, entre nasal tres, encara 
és un poc prest, per al barco de rejilla. Hi hem de pensar. Ja 
sabem que no té res a veure una cosa amb l'altra, pero en 
to col.loquial, per entendre'ns amb dues paraules, pero és 
així. Hi hem de pensar, pero encara és prest per legislar. 

Quant a la sisena, don la raó al Sr. Valenciano. Ho va 
explicar perfectament, I'altre dia en varem tenir un debat, 
pero em pareix que era amb el Sr. López i Casasnovas, so
bre aquesta proposició no de !Iei de retirada del fulletó de 
Mallorca, te quiero ver. No es tracta aquí de reproduir el de
bat, pero sí que, de qualque manera, el Sr. Valenciano té 
raó, i ha dit que si a totes les publicacions, hi hem de posar 
les nostres identitats culturals, lingüístiques i tal, a tot Eu
ropa, per a la promoció, a tot, a tot, és un poc moIt. Arnés, 
tenint en compte que, per exemple, l'altre dia vaig mostrar 
un fullet6 d'Almeria a la comissió, era el fullet6 de promo
ció d' Almeria i era una senyor que anava sense vestir per la 
part de darrera, només la veien d'aquí cap amunt i deia: re
lájate y goza. Home!, d'aixo a totes les identitats culturals, 
etc., hi ha molta diferencia. Jo crec que en el terme mitja 
sol estar en la virtut. Si bé és ver que, com és natural, no hi 
renunciam, a aquestes coses de les identitats culturals, ar
quitectoniques, etc., és ver. No hi renunciam ni hi hem de 
renunciar, pero també hem d'entendre que feim una pro
moció turística i venem un producte que, per desgracia, la 
gent no ve aquí només pels nostres costums. Per ventura, 
pels costums van a un país exotic, totalment desconegut. 

Per ventura a Tailandia sí, que pots explicar les excel.len
cies c!'un massatge tailandes o d'un exotisme de la selva o 
tot aixó i sí que hi van per costums. Aquí, no hi van. 

No es tracta de reproduír el debat de l'altre dia, no es 
tracta de tot aixo, pero jo cree que cada día - ja ho varem 
dir i de qualque manera ho ha anunciat també el Sr. Valen 
ciano, jo Ji vaig dir l'altre dia al Sr. López i Casasnovas - el 
senyor d' Alemanya que ve, que és un treballador, que és un 
obrer d'alla, que ve aquí, que encara cerca aquella platja i 
cerca encara el sol, que no tot ha fugit, tot aquest tipus de 
turisme, passa un poc de la prosa catalana ele n'Anselm 
Turmeda. Li vaig dir l'altre dia a la comissió i és així. 1 ha 
de venir, aquesta gent. La qual cosa no vol dir que haguem 
de renunciar nosaltres a aquesta prosa catalana. No vol dir 
aixo. Pero d'aixo a haver de fer els fulletons a tala la divul
gació, coincidesc amb el Sr. Valenciano. De vegades sí, de 
vegades no, segons el sector al qual vagi encaminat. 

Quant a la setena, que el "Govern de les Illes Balears 
impulsara els sectors d'economia no turística de les Illes 
Balears", li he de dir que és ver, que sí, i que a més ja els 
impulsa, en la mida que ells van fent coses amb tates les 
conselleries coordinades, ja els impulsa. 

Quant a la vuitena, del pla de transports, aquest és im
portant. Ho hem tengut en compte i ho hem comentat 
abans. L'autopista principal que tenim cap aquí, que és la 
carretera internacional, que són els vols internacionals, que 
és I'autentica carretera autopista internacional cap a aques
tes Illes escapa a la nostra competencia. Nosaltres tenim 
una ordenació de la botella i el coll fuig de la nostra com
petencia. Per ventura, per aquí sí que hi hauríem d'incidir. 
Sabem que é~ difícil, sabem que no els tenim, pero per ven
tura hauríem d'incidir per aquí, quant a la resta, transport 
de turisme en referencia a la incorporació al Mercat Comú, 
és molt senzill: més carreteres, ens agradaran o no ens 
agradaran, pero més autovies o carreteres més [llpides o 
que facin un bon servei, que és el que en definitiva vol la 
gent que ve aquí: que no hagin de perdre una hora i mitja 
[ent complicacions raríssimes perque no facin escales i des
prés perdre una hora i mitja per anar al seu destí. 

Quant a la novena, de la concertació, de la qual ha par
lat molt breument, li he de dir que si nosaltres hem d'esser 
coherents amb nosaltres mateixos, li hem de dir que sí per
que jo em record que el President del Partir Popular, el Sr. 
Aznar, quan el Govern de Madrid no li anava aixo de la 
concertació, va llanc;ar la idea que si el Govern no ha feia, 
les Comunitats on governas el Partit Popular, sí que s'in
lentarien ajuntar per fer una concertació social. Llavors el 
govern de Madrid va agafar la torxa i nosaltres no som com 
els de Madrid, que quan et duen les competencies, llavors 
les volen reclamar. Ellla té, dones que ho faci, pero sí que 
ho faci ben fet i, arnés, interressa que ho faci com més 
aviat millor i amb tot coneixement, perque per a nosaltres 
aixo, un clima sindical pacífic i bo és importantíssim - ara 
acab, Sr. President - per a l'economia turística, perque la 
gent no vol problemes. Quan vénen a passar vacances, vé
nen a gaudir i no vénen a patir problemes deIs altres, i que 
ho facin ben feL Pero ja que ha fa ell, deixau-lo que ho faci 
i si no ho fa bé, qualque dia ja en parlarem i crec que esta-
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rem d'acord. 

Per acabar, li he de dir que al Consell de Turisme, 
s'han queixat que hi havia massa gent i ara encara n'hi vo
len ficar. A part que em pareix que també em costa que 
s'ha convidat la gent i els representants i em pareix que en
cara no han anomenat els seus representants, o sigui que de 
qualque manera esta contemplat i no importa insistir-hi. 
Quant a la comissió no permanent, li he de dir que esta bé 
que la facin en el Congrés Nacional, en el Senat, perque 
són sis-cents senyors. No perque siguin d'alla són més im
portants que nosaltres, no vol dir que nosaltres siguem cin
quanta-nou de províncies; ells també són de províncies, pe
ro de qualque manera tenen uns drets i tenen una manera 
d'actuar que la legislaci6 els empara més que a nosaltres. 

1 quant a la del trenet, i per acabar ja, Sr. President, 
només li he de dir que efectivament estam afegits a la pe
nínsula, som una continuaci6 de la serralada Penibetica i 
que hauríem d'estar molt a prop i que aquest cost de trans
port no ens hauria de costar tant i que només ens hauria de 
costar com el tren, pero quin tren? El tren per anar de Va
lencia a El Grao? O per anar de Toledo a Valencia? ]0 

crec que demanar per demanar i preu per preu, hauríem 
d'inlentar que fos de franc, perque realment nosaltres es
tam totalment afegits i formam un cos, o així se'ns diu. Pe
ro de totes formes, jo no li puc dir que donem supon a 
aquestes propostes. Moltes gracies. 

(El Sr. President es reincorpora a la sessió). 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr. Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 

Gracies, Sr. President. Haurem de concretar una mica, 
ja que les intervencions han estat !largues i en conseqüen
cia valla pena comentar-les. 

La qüestió de l'impost turístic, i la resposta és un poc a 
tothom, pero sobretot el CDS, que és qui n'ha parlat pri
mer almenys, i hem compartit a vegades aquest tipus de 
plantejament, nosaltres comprenem les distintes posicions, 
pero ens pareix que és de calaix. Ciar, el Govern tenia una 
oportunitat preciosa de dir : "el Parlament ens obliga a cre
ar l'impost turístic", pero ni tan soIs el Govern arriba a 
aquest grau de subtilesa política, valgui l'explicació. En fi, 
que facin"'el que trobin. Ara, el tema de l'impost turístic, i 
aixo sí que esta ben ciar, és una taxa, és rúnica manera, és 
una taxa a pagar en el moll o l'aeroport i a la vegada recap
tada evidentment per qui pot recaptar-ho i la legislació ho 
marca. 

El tema de la proposta nostra número cinc, que és la 
de fer els estudis de planificació del nombre d'habitants i 
de visitants, i que el Govern presentí al Parlament els pro
jectes de lleis i normatives necessaries per realitzar aquesta 
planificaci6 és un tema en el qual ens pareix molt greu que 
no hi vulguem entrar al marge del que som les directrius 
d'ordenaci6 territorial. Coneixent la dinamica de les direc-

trius d'ordenació territorial, que fa tres anys que em pareix 
que ja haurien d'esser aquí i que no hi són i crec que no hi 
seran, O almenys no ho veurem aquesta legislatura i tenint 
en compte el debat que ha existit a tot el conjunt d'illes eu
ropees o del continent europeu, que totes han discutit el 
tema i n'hi ha algunes que ja ho han aprovat i d'altres que 
hi treballen molt de veres, ens pareix que no es pot deixar 
només en mans d'unes directrius d'ordenació del territori, 
hipotetiques i del que els ajuntaments van planificant. Per 
tant, aquí yolíem entrar, a tornar a marcar aquesta qüestió. 
La yeritat sigui dita: el tema no té res a veure amb el barco 
de rejilla, que deia en broma el Diputat del Grup POPU
LAR, pero sí que té a veure que aixo no ha d'esser can 
Bum. 1 aixo sí que és cert, és una expressió ben popular i 
que to15 entenem perfectament. Aleshores, nosaltres creim 
que no és un tema de futur, de filosofies, és un tcma de 
rresent i aquí hi ha la diferencia. 1 és un tema de present i, 
o ana m alerta o es desfermaran problemes i circumstancies 
no només d'oferta turística excessiva - que hi ha qualque 
grup que parla d'excessiya oferta, nosaltres també en par
lam - sinó de temes molt complexos socialment parlant. Per 
tant, valgui la nostra explicació i valgui que el tema és que 
pareix que ningú no esta per fer la feina i aixo sí, l'estudi és 
prou cIar i definidor i ens preocupa que el Diputat del 
Grup POPULAR que ha intervengut sobre aquest tema no 
hi hagi afinat un poc més. La nostra pro posta parteix de la 
filosofía i de la Iletra i l'esperit de l'estudi que el Govern ha 
remes a aquest Parlament. No comprenem com és que ara 
el Govern mateix fa anques enrera d'un aspeclc deIs impor
tants o suggestius de I'estudi que ens ha duit la Universitat 
aquí. 

Nosaltres, respecte deis signes d'identitat d'aquesta 
terra, que és un tema que ha plantejat el Grup SOCIALIS
TA i que ha plantejat també el Grup POPULAR, nosaltres 
volem que s'entengui bé la nostra proposta. Nosaltres cre
im que no es tracta que hi hagi un excés, no es tracta que 
facem un canvi diguem molt radical, sinó que es tracta de 
fer les coses amb una altra filosofia, de no tergiversar una 
imatge d'aquestes IIles, de pensar que quan feim unes cam
panyes és una finestreta oberta al món, pensar que aquí hi 
ha unes realitats específiques que convé que se sapiga que 
hi són i que en definitiva, ho hem dit abans, nosaltres ens 
resistim a esser una realitat tan colonitzada en tots els as
pectes i si parla m de balearlizació com a terme pejoratiu, 
evidentment parlem també d'aquests aspecles d'identitat 
nacional, com s6n els aspectes culturals i lingüístics. Nosal
tres no anam només a una qüeslió d'un fulleló, d'un caneIl, 
ana m a uns aspectes molt més profunds i que necessiten 
unes sensibilitats culturals, unes filosofies que moltes de 
vegades no s'han seguit. Aixo sí, a vegades sí que es ven una 
imatge o almenys s'intenta, en cenes publicitats deis dar
rers temps, que són una mica més acostades al que nos al
tres plantejam. A vegades sí que s'ha fet qualque cosa sobre 
el tema, pero certament ens sembla que hi ha molt afer i 
per tant, en aquest sentit, donavem una empenta al Go
vern, de continuar coses que de vegades ha comen<;at la 
Conselleria de Turisme pero aprofundir-hi més i sobretot 
em sap greu que es tergiversi, si és tOlo parcialment, que 
es tergiversin aquestes coses perq ue crec que tot ciu tada ha 
d'entendre la imatge que volem vendre, la imatge que ve
nem. 
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Per altra banda, el tema aquest de la moratoria urba
nística que reclamam, no el vulguin deixar de banda. Una 
de les ofertes, precisament, d'aquestes Illes en el mercat in
ternacional és unes platges determinades, són uns espais 
naturaIs determinats. Per tant, la moratoria urbanística és 
un tema omnipresent a hores d'ara i és més que evident 
que cal parlar-ne, perque no només en parla I'estudi sinó 
que en parla la nostra societat. El que passa és que alguns 
ho admetem, ho introdulm, uns ho propugnam i en defini
tiva, altres ho frenen. Aquest sí que és un deIs temes cab
daIs de la discussió que mantenim avui capvespre. 

Volem també insistir en aquesta qüestió de l'abarati
ment del passatge deIs ciutadans d'aquestes illes cap a I'ex
terior. Sr. Valenciano, el Govern de I'Estat no pot regular 
el que val el tren de París a Londres, ni de l'avió de París a 
Londres, aixo és evident. Pero el Govern de I'Estat espa
nyol sí que pot perfectament abaratir el trasnport de les 
mercaderies de les Illes respecte de la península. Aixo, el 
Govern de I'Estat Espanyol ho pot fer perfectament. És ve-' 
ra que hi ha un encariment progressiu, any darrera any, del 
transport exterior, de ciutadans i de mercaderies i és aquest 
el plantejament que nosaltres feim. A més, el preu de tren 
a l'interior de la península esta fa molts d'anys intervingut 
completament pel Govern de l'Estat i protegit moltíssim 
que no s'encareixi massa. Nosaltres demanam un tracta
ment semblant, cosa que el mono poli d'aviació no ha per
mes ara com ara. EIs hem de recordar que si a I'Estat fran
ces, a COrsega, s'ha entrat en aquesta dinamica, respecte de 
París, és perque hi ha un moviment nacionalista fort, a 
COrsega. Si aixo, aquí, hi fos, indubtablement que el Go
vern de Madrid també ho tendria en compte. Els temes són 
polítics i nosaltres senzi11ament, feim la lectura política cre
im que corecta en aquest caso 

En el punt que fa quatre del Fons de Cooperació In
termunicipal ens preocupa moltíssim a110 que ha dit el 
Grup POPULAR. Al Trenc hi van persones de tota l'illa, 
d'un punt i de ¡'altre. 1 si Palma Nova esta saturada, en 
part, de dia, molta gent se'n va cap a11a a fer una excursió. 
Aixo ho deia la passada legislatura i em sembla que el Sr. 
Jeroni Albertí ja introdula aquest tema en aquest Parla
ment. Crec recordar-ho i crec que era un element de políti
ca economica que es conjuntava amb un element de políti
ca proteccionista. Aixo és una realitat absoluta i és evident 
que un municipi que no ha tengut uns ingressos turístics els 
tengui per una altra vía. El que preocupa del Govern en 
aquests moments és que llan¡;a només inversions a la zona 
turística i aixo sí que és una realitat que es pot comprovar 
amb els pressuposts de cada any i amb tots els plans que 
vostes ens presenten. La plataforma sindical prioritaria. Jo 
crec que no l'han 11egida. La plataforma sindical prioritaria 
dóna peu a dues qüestions ben cIares: una la que el Sr. Qu
etglas deia, d'un cert interlocutor o etc., aixo esta ciar. Pero 
un altre aspecte és de negociació directa amb el Govern de 
la Comunitat. Cosa que pareix que el Govern de la Comu
nitat encara ni tan sois s'ha plantejat que pugui negociar la 
Plataforma Sindical Prioritaria. Jo només em remet a la se
va lectura i en definitiva veuríem el que. 

El tema del pla de transports: som conscients que es va 
aprovar en el Parlament una moció sobre el tema. Nosal-

tres, en el punt número vuit, en definitiva, si se'ns accepta 
volem plantejar, reiterar que per una millora del sector 
deIs transports, cal que el Govern de Balears tengui un pla 
de transports per al seu debat i aprovació definitiva, cosa 
que és reiterar una cosa anteriorment aprovada i que, pel 
que el Sr. Capó ens ha dit, em pareix que ho podem esperar 
d'asseguts pero, per aixo precisament, l'hem de reiterar. 

Quant a la comissió no permanent que propugnam, la 
veritat és que en aquests moments les previsions i el segui
ment de tots els debats que es produeixen en el context eu
ropeu és l'objectiu. Seguiment no només del que passara el 
93, és evident que la legislatura acaba el mes de juny o 
maig de l'any que ve, pero ens pareix bé posar una previsió 
que són els debats que es produeixen a Brussel.les, a Es
trasburg, a Madrid, etc., i certament hi ha molts d'aspectes 
específics deIs quals seria bo que aquest Parlament fes un 
seguiment precís. Per tant, previsió, pero entengui el con
cepte "seguiment" en el sentit d'allo que succeeix ara i no 
només a partir del 93. Ens agrada prevuere més que des
prés patir les conseqüencies perque, arnés, hem d'esser 
conscients, hem fet preguntes al Govern, moltes, sobre 
aquest tema i hi ha molts d'aspectes que es fan o que s'han 
de fer o que s'haurien de revisar. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per. defensar les propostes de resolució registrades 
amb el número 1597/90, presentades pel Grup Parlamenta
ri SOCIALISTA i per part d'aquest Grup té la paraula el 
Diputat Sr. Joan Nada!. 

EL SR. NADAL I AGUIRRE: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. És evident que l'es
tudi presentat pel Govern no ha agradat massa. 1 podia es
ser logic que no agradas massa als Grups de 1'0posició, pe
ro pareix de les intervencions del Sr. Capó que tampoc no 
ha agradat massa al Grup POPULAR. 

Jo, aquí, vull fer una reflexi6 sobre l'estudi que se'ns 
ha enviat. L'estudi diu, Consecuencias sobre el sector turísti
co en Baleares de la incorporación a la Comunidad Econó
mica Europea i a baix posa "Conselleria de Turisme del Go
vern Balear". Per tant, entenem que baldament aquest estu
di té uns autors que firmen i que posen el seu nom a la se
gona pagina, l'estudi ha estat assumit pel Govern de la nos
tra Comunitat, per la Conselleria de Turisme, perque si no, 
no s'entén que véngui el Conseller a la comissió a exposar
nos un estudi que ell mateix no assumeix. Aleshores, que 
debatem? Un estudi que fan tres senyors particulars i que 
envien al Parlament a títol de que? Estam estudiant I'anali
si sobre les conseqüencies de la incorporació a la Comuni
tat Economica Europea sobre el sector del turisme que ha 
fet el Govern de la nostra Comunitat, la Conselleria de Tu
risme. Per aixo entenem, per tant, que tant l'analisi que 
se'ns ha plantejat, que se'ns ha entregat, com les resolu
cions que hi ha a la darrera pagina són el reflex de la volun
tat del Govern de la nostra Comunitat, de la Conselleria de 
Turisme perque si no, les hagués modificades o retirades en 
part o hagués afegit el que creia que no estava prou regulat 
o prou estudiat. Per tant, enlla¡;ant amb el que han dit al-
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tres Diputats que m'han precedit, hem de dir que aquest es
tudi no ens pareix prou estudiat, ni prou meditat, no fa 
aportacions noves, es basa en generalitats normalment ac
ceptades ja per tothom, no hi ha una relació entre l'amUisi i 
les conseqüencies d'aquesta aniHisi en la incorporació euro
pea i les resolucions en base a la situació actual legislativa 
o real de la nostra Comunita1. L'amllisi no es trasplanta a 
la nostra Comunitat amb propostes de resolució, i aixo és 
realment el que creim més criticable. 

Avui en dia, a la nostra Comunitat el 54,3% del P.I.B. 
té un origen directe sobre el sector turístico Arnés, hi ha un 
26% que ve relacionat amb I'oterta complementaria. Per 
tant, tenim un 80% del P.l.B. directament relacional amb 
el turisme. Nosaltres creim que la Conselleria de Turisme -
i aixo és una crítica general que feim - no esta encara adap
tada a la importancia que té el sector a la nostra Comuni
ta1. Creim que manquen serveis d'estudis, d'analisi jurídica, 
que puguin donar sortida a les necessitats d'un sector tan 
important per a la nostra Comunitat. Un sector que té una 
incidencia realment capital a la nostra societat i no té un 
reflex directe dins la importancia que el Govern dóna a 
aquesta Conselleria. El Grup SOCIALISTA, per tant, com 
a primera resolució, fa la consideració d'insatisfactori de la 
comunicació remesa pel Govern. 

En segon lloc, feim una referencia, una reflexió sobre 
les directrius d'ordenació del territori, que entenem que és 
la pe<;a clau per ordenar el turisme a les nostres- Illes. És 
evident, i aixo s'ha debatut en aquest Parlament reiterada
ment i a més ha estat acceptat per tots els Grups, que terri
tori i turisme van completament lligats. La Llei d'Ordena
ció del Territori es va aprovar per abril del 87 i va acordar 
que en un termini de nous mesos, es durien aquí les direc
trius d'ordenació del territorio Aquí calia fixar la dimensió 
deIs planejaments urbanísties, la situació de les infrastruc
tures, el creixement possible. De tat aixo han passat ja 
practicament tres anys i encara esperam aquestes directrius. 
1 jo sé, perque el Conseller ho ha dit, que creu que aquestes 
directrius són basiques i que són imprescindibles per a la 
nostra Comunitat, pero a aquest Parlament encara no han 
arriba1. És necessari que arribin d'una vegada aquestes di
rectrius d'ordenació del territori per poder ordenar defini
tivament quin ha d'esser el creixement de la nostra oferta 
turística. 

En tercer lloc, valoram negativament la gestió del Go
vern en materia de protecció de la naturales a i el paisatge. 
Pero en aquest tema em podria allargar molt. Jo cree que 
no és necessario Hi ha altres diputats que n'han parlat. Jo 
només faré referencia al primer punt de l'Ordre del Dia 
d'aquest plenario Desgraciadament s'ha aprovat que els 
camps de golf es puguin fer dins zones de paratge protegit. 
Si aquesta és la protecció que el Govern fa de la nostra na
turalesa, deis paisatges, del medi ambient, crec que no fa 
falta cap comentari més. 

El tema de les segones residencies: dins aquest estudi 
s'hi fa referencia. Nosaltres creim que és una tendencia del 
mercat, que s'ha d'estudiar i s'ha d'atendre. Sobretot s'ha 
d'atendre perque la seva qualitat sigui l'adequada. Pero cre
im que !'estudi ha de preveure no la incidencia que pugui 

tenir només la segona residencia en el futur, sinó també 
quina senlla incidencia que podra tenir respecte deis a11ot
jaments hotelers i extrahotelers que hi ha avui en dia. Aixo 
és una mancan<;a que hi ha. Nosaltres creim que la política 
turística no ha d'anar cap a la potenciació de la segona resi
dencia, sinó que, en la situació de crisi o situació crítica que 
tenim avui en dia, ha d'anar cap a un estudi, cap a cercar 
solucions sobre el sector hoteler i extrahoteler existent. Per 
tant, no creim que la política que es pugui fer de potencia
ció sigui l'adequada. 

Entenem que la política del Govern s'ha de centrar en 
la potenciació de les infrastructures deis municipis turístics 
i en aquest camp, amb el suport economic als municipis tu
rísties per a la creació d'infrastructures. Estam d'acord amb 
el pla d'infrastructura turistica que ha potenciat la Conse
lleria de Turisme. Creim que és un camí adequat i en 
aquests termes ens tendra al seu costat, Sr. Conseller. 

Hi ha una cosa que ens ha sorpres i en aquest sentit sí 
que constatam que el Govern ha assumit part de les seves 
culpes, qua n als folis 33, 94, 151 fa una crítica als anome
nats "Decrets Cladera", com a responsables d'una situació 
actual. Jo li agraesc que l'estudi que voste ens ha enviat faci 
un reconeixement crític a la seva labor amb aquests decrets . 
També és una labor que han fet tots els Grups de l'oposi
ció. Nosaltres entenem que amb una filosofía bona va arri
bar voste a uns mals resultats, pero aquesta constatació que 
vost~ fa entenc que es podnl aprovar en el Parlament que 
realment ha estat així, perque per primera vegada, el Go
vern ens envia una resolució que ho diu. 

Entenem que la renovació de les places hoteleres és 
una de les urgencies que hi ha d'haver dins la nostra Comu
nitat. Del seu estudi es despren que el 80% de les places 
hoteleres són d'abans de l'any 60, o sigui que tenen una 
mitjana de trenta anys, el 80% de les places hoteleres. 
Aquest és un deIs temes més greus que hi ha per a nosal
tres. S'ha de modernitzar la planta hotelera. Hi ha hagut un 
debat fa molt poes dies. Nosaltres li feim una nova resolu
ció, que entenem que és favorable a la Conselleria, perque 
si s'aprova, voste ens podra dur en un ter mini de sis mesos, 
perque ho puguin estudiar, un pla de modernització de la 
planta hotelera. Per tant, si s'aprovas, podríem arraconar 
l'aprovat en el plenari anterior, que evidentment té unes 
mancances importants. El tema de la modernització de la 
planta hotelera, Sr. Conseller, el tema de la qualitat, és 
prou important perque li facin caSo Tenir el 80% deis esta
blim({nts hotelers amb més de trenta anys suposa que s'es
gota la vida practica d'aquests establiments, que si no s'han 
fet les inversions adequades, tenen molt mala ferida, que 
practicament no són recuperables. Per tant, Sr. Conseller, 
crec que valla pena que vostes acceptin aquesta proposta i 
en el perfode de sis mesos, ens duguin aquí un pla de mo
dernització seriós, que no tengui les llacunes i els forats 
que tengui el que varen enviar. 

Les dades que vos tes aporten en aquest estudi ens do
nen que hi ha 250.000 places extrahoteleres. De les dades 
de la Conselleria, entenem que vostes tenen controlades 
unes 80.000 places, no arriben, 70.000 i busques de places 
extrahoteleres. Per tant, hi ha 170.000 places que baIlen, 
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d'aquest informe i les dades de la Conselleria, que no sa
bem on són. Els deman per favor que les cerquin, que les 
trobin, i que estudiin que han de fer amb aquestes places 
extrahoteleres. Aixó va en relació a l'informe que aquest 
Parlament ha fet amb sacrifici i amb profunditat sobre la si
tuació de I'oferta iUegal. Abans, quan comenr;ava, li he dit 
que el 54, prilcticament el 80% del P.l.B. té origen turístic 
directe o indirecte. Pero també és evident que la des pesa 
turística es redueix en els anys passats i es redueix d'una 
forma bastant significativa. Crec que la incidencia que pOl 
tenir la despesa turística dins la nostra Comunitat és prou 
important perque vostes ho prevegin. Perque estudiin qui
nes mesures han de prendre, estudiin fins on pot arribar 
aquest deteriorament de la despesa turística i sapiguem en 
un futur proxim quina sera realment la situació a la nostra 
Comunitat. És una demanda d'un estudi seriós sobre el te
ma. 

Pero feim propostes també que s'han de fer estudis de 
marketing i de rendibilitat economica, financera i social. 
Aixo són resolucions que vénen donades del seu estudi ma
teix. El seu estudi fa reflexions sobre les necessitats d'estu
dis de marketing que falten a la nostra Comunitat, on hi ha 
mancances importants, pero en canvi, les seves resolucions 
no ho recullen. Per tant, nosaltres, generosos amb el seu in
forme, Ji traspassam la seva mateixa anaJisi a resolucions. 1 
per tant, Ji demanam que aquesta analisi que vostes fan, 
que ereim que és cer l - fallen uns estudis de marketing so
bre la nOSlra rendabilitat eConómica del turisme, sobre la 
rendabilirat financera, la jneid~ncia sodal - ho tra passin 
vostes a resolucions; duguin-nos aguest estudi. Com lambé 
hem d'homagene"ilzar la metodologia sobre les enq uesles, 
sandeigs, no només amb cls altres palsos de la Comunital 
Economica Europea, sinó amb I s al lrCS Comu nilats AULO
nomes, amb la Secretaria d'Estat de Turisme perque si no, 
les dades que rebem poden esser falses. A Espanya vénen 
51 milions de passaLgers cada any, pero només 30 mílions 
estan qualifical com a turistcs. Quin és el nombre que .ve a 
les nostres Ules que esta qua li ficat com a turista i és pas 'al
ger. Cerquem lIns rnelodes d'analisi que siguin homologa
bies per cenir unes dades certes ¡fiables. TOI aLxo que Ji dic 
ón resolucion que vénen d'ulla analisi ja no di rigorós, 

sinó simple, del seu e. lUdi. Per tant, crec que aques~a vega
da, Sr. Conseller, no ens podra acusar de maximaliSles i el 
Sr. capó no podra dir que ara va de ba. SI, va de b sObre 
e l eu esludi. va de veres sobre el seu esludi. 

La lecnologia a les nostres 1I1es. El seu estudi diu que 
només el no! hause del eelOr tu rístic és important, és ex· 
portable, pero que la lecnificació de les empreses lurIsli
ques és deplorable, que nornés un 4% del sector (Ur( Lic es
tA informatilzal. Aixo, avui en dia, Sr. ConseUer, voste ap 
que davanl l'entrada de la Comunítat Economica Europea, 
és una mancanc;a greu, que sera impossible, scnse una lec;,. 
nologia punta, accedir a la eontractació directa, accecUr al 
pla Amadeus, accedir que els turisles puguin tenir una Unía 
direeta amb I'hoteler. Per tant, és necessari fer els estudis 
per aportar aquesta tecnologja, basica, igual, amb la qua) 
puguin els botelers, la nostra indústria turística accedir al 
banc de dades europees, a banes de dades homologats, amb 
la qual el video interactiu, que prest estara en vigencia, si
gui una realitat per als nos tres hotelers. Si no es plasma 

amb unes resolucions, si no es plasma amb una aC Luació de 
la Conselleria, tampoe no serveix de res. 

La comereialització directa de la nostra ofena turísti
ca eSLa en mans, Sr. Conseller, deis tours operadors. La in
fluencia deIs tours operadors de cara al 92 pot esser que es 
mantengui pero possiblement baixi, i baixi mol! en relació 
a la liberalització del sector aeri, de l'increment del seat-on
!y, de les noves tendeneies de viatjar sense anar UIllt a un 
paquet. Per tant, necessitam que el nostre sector tengui uns 
canals de comercialitzaci6 propis, que aquests canals de co
mercialització es [omenLin des de I'administració autono
mica. P"er tant, també li demanam que faci incidencia amb 
aixo. 

Un projecte de llei del dret del turista - vos te també en 
fa referencia, pagina 65, o sigui, no són invents d'aquÍ, pero 
és un tema que ja ha estat tractat -: hi ha resolucions en el 
debat sobre turisme, sobre la creació d'un projecte de llei 
del drel del turista. Li demanarn que ho faci realitat. 

1 per acabar, un tema al qual ens hem afegit. Ens hi 
hem afegit amb satisfacció, que és que les nos tres Illes es 
conveneixin en el que vostes anornenen "rcgió pare naci -
nal", que no sabem que és, pero cns hi afcgim. Pcr taOl, 
aquest.a "regió pare nacional" li demanaria que en. hO ex
plicas; ens sona molt bé .. 8 una definició nova, atractiva, 
cree que pOI es er posiliva, pcrque si no, no la posarien, i 
per tant, Ii hern de dir que a la "regió pare nacional" Ji do
nam el nosue supon i 1i demanarn també que ens I'expli
qui, perque no sabem que éso Molles gnlcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Srs. portaveus que vulguin intervenir? 

Per part del Grup Parlamentari CDS, té la paraula el 
seu Portaveu Sr. Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 

Moltes gracies, Sr. President. Vul! anunciar en nom 
d.el nostre Grup el nostre supon a les propostes del Grup 
Parlamentari SOClAUSTA i al mateix temps voldríem 
transmetre la n0Stra felicitació al Grup pel rigor i per la se· 
riasilar amb la qual han estal elaborad i que resullen es· 
ser conseqüencia molt directa del comingut de l'estudi. AI
gunes matisacions, aixo no obstant, convendria fer, per fi
xar exactament la posieió. 

Jo no estic molt d'acord, Sr. Nadal, amb vo le, que I'e -
Ludi sigui tao coincident, com ha estal erílica I oposieió en 
aquesL Parlament en relació a la respon abilital O irrespon
sabiliLat de la política del Govern sobre la inoporlunitat de 
presemació de les mesures legisla uves que varen engegar 
unes expectatives que varen fer créixer l'oferta turística. Jo 
cree que l'estudi és moll benevol amb aquesta manca d'ba
biJitat del Govern, cree que fins i tot és massa exonerador 
d'aquesta responsabililat, pero en qualsevol cas coincidim -
j vo te ho sap perque 110 hem manifestat més reiterada
ment - amb l'analisi i amb la imputaci6 de responsabilitats 
sobre aquesta qüestió. Hi coincidim perque aixa també és 
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el sentit de les nostres propostes de resolució en relació a 
les qüestions relatives a les infrastructures, així com la ne
cessitat d'un pla de modernització. 

Crec que una de les coses més atractives i possible
ment més rellevants de l'estuoi, que no publica per primera 
vega da pero jo cree que sí quant a la seva capacitat d'im
pacte és aquesta crida a l'atenció sobre l'estat, quant a edat, 
i per tant, condicions de prestació de serveis, de la planta 
hotelera. Dir, reconeixer, veure que el 80% de la planta ho
telera de les Illes Balears i més -tenint en compte que la in
cidencia de la joventut de la planta de Menorca fa que la 
mitjana pugi, perque si tenim en compte només Mallorca, 
l'edat mitjana és molt més veIla- considerar que el 80% de 
la planta hotelera té més de vint anys és una dada profun
dament preocupant i que fa falta per tant un pla de moder
nització i que a més aquest pla de modernització no exis
teix, perque, efectivament, la Llei que es va aprovar en 
aquest Parlament no és un pla de modernització ni contem
pla les mesures adequades per fer front a aquesta alarmant 
realitat. 

Coincidim i ens alegra amb aquesta crida a l'atenció, a 
respondre a aquest fet també alarmant de l'oferta turística 
no legalitzada i ens alegra que el Grup Parlamentari SO
CIALJSTA faci seves altres iniciatives, com el Projecte de 
Llei del Dret del Turista, que va esser aprovada per aquest 
Parlament per una iniciativa que varem votar entre tots pe
ro, no obstant, cal recordar que va esser per una iniciativa, 
per una Proposició del CDS i, en conseqüencia reiterar, 
una vegada més, la nostra identifica ció amb 10ts i cadascun 
deIs punts i per tant, el nostre vot positiu a tots. Moltes 
gnkies, Sr. President. 

EL SR. PRESlDENT: 

Per part del Grup Parlamentari NACIONALISTA I 
D'ESQUERRES, té la paraula el Diputat Sr. Sena. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 

Gracies, Sr. President. Sr. Nadal, li volem fer una serie 
de matisacions i una serie de preguntes respecte de les pro
postes que voste ha defensat. 

A la número 4, quan parlam de segones residencies, 
efectivament estam d'acard amb la filosofia, pero de redac
tal. Del text ens pareix que queda bastant al marge o molt 
les responsabilitats municipals i a la vega da que vostes es
tan excessivament dins el monocultiu turístico Feim només 
el comentari com a matisació. 

A la número 5, hi tenim una serie de dubtes, perque 
nosaltres creim que la feina de la política turística del Go
vern ha d'esser més amplia que la que vostes plantegen i a 
la vegada nosaltres creim que ja s'han fet algunes passes 
respecte de la problemAtica d'infrastructures insuficients, 
com és natural, pero tenim por que aixo serveixi com a ele
ment descompensador encara més de la responsabilitat del 
Govern a totes i cadascuna de les Illes i als municipis. 1 a 
més, tenint en compte la capacitat de pressió del sector tu
rístic, certament tenim por que els recursos no se'n vagin 

només amb aixo. 

Respecte de la número 12, tenim un acord de fons amb 
el principi que voste defensa. Hi estam d'acord de fans. Pe
ro després, el tema de la tecnologia punta en el sector tu
rístic ens planteja un dubte bastant gros i és com es pot fer, 
amb els recursos que té el Govern. Si són credits, és una 
qüestió, si són subvencions, és una altra i si és entrar a la 
dinamica deIs projectes de noves tecnologies, que en aquest 
moment existeix en el context europeu, que m'ha parescut 
que voste anava per aquí una mica quan ha parlat deis pro
jectes existents , caldria una política de coordinació amb la 
comissió europea conesponent i amb el Govern de I'Estat, 
és a dír que nosaltres aquí, hi veim una mica d'indefinició 
respecte de quines són les eines o els mitjans per tal de fer
ho efectiu. També, per altra banda, ens pareix que el Go
vern desaprofita o utilitza malament instruments com el 
Centre de Documentació Europea, que podria esser perfec
lament útiL 

La número 13: també ens agradaria que ens explicas el 
G rup SOCIALISTA el "corn" d'aquesta investigació i d'aju
dar a aquestes empreses que treballen per comercialitzar 
directament el seu producle. Ens pareix que I'enunciat és 
molt generic i voldríem veure quina idea té el Grup SO
CIALISTA des de les Illes Balears per poder [er aquesta 
política. 

Respecte del eoncepte de "regi6 pare natural" de la Co
munitat Economica Europea i no "pare nacional", Sr. Na
dal, sinó pare "natural", nosaltes ho vilrem llegir i varem 
quedar molt suggestionats, pero la veritat és que no ens va
rem atrevir a dir-ho perque plantejar aixo d'acord amb la 
normativa europea significa uns nivelIs de protecció i de 
gestió de les arees naturals i el Govern de Balears esta a 
menys zero en proporció a la normativa europea. Nosaltres 
sí que ens varem preocupar un poc de mirar les resolucions 
de les comissions europees sobre el tema i quan varem veu
re aixo de "regió parc natural" de la Comunitat Economica 
Europea, varem quedar tan encantats, pero dins la utopia 
tan grossa que no ens varem atrevir massa a posar-ho per 
un cert empeguelment col.lectiu a diferencia de la gestió de 
l'executiu. Per tant, fantastic si aixo vol dir nivells de pro
tecció. Precisament, voste ho ha dit fa una estona: si dins 
uns espais naturals, hi volem fer golfs, vaja, és que aixo ja 
seria el surrealisme més gros que hi pugués haver. 

Respecte del tema del Dret del Turista, nosaltres Ji 
pregaríem que la fórmula que s'adoptas és de reiterar al 
Govern. És a dir, reiteració estricta pero no caure, encara 
que no s'aprovas a una hipotética votació, una cosa que 
aquest Govern esta obligat afer. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR té la pa
raula el Diputat Sr. Capó. 

EL SR CAPÓ I GALMÉS: 

Grilcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats: es tic as1O
raL Sentir per part del Grup CDS felicitacions, que aques-
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tes propostes de resolució són exoneradores de la responsa
biJitat del Govern, és per estar astoral. Ho havia entes ma
lament, perdó. Anava a dir: "estic 3storat". Com diria el Sr. 
Alfonso "al.lucinat". 

Sr. Nadal: no ha estat assumit pel Govern, va dir el 
Conseller a la comissió, a la compareLxen~. Voste ve i lla
vors se'n va i només en sap la meitat. Ell va dir que no esla
va assumit pero que l'entregava, tal com venia precisament 
perque es pugués estudiar, perque sc'n pugués opinar sense 
condicionaments políties partidistes de cap casta, és a dir, 
perque no caiguéssim en aquesta temptació de dir "ho ha 
fet el Govern; és dolent". No. Ho va fer la Universitat, ptr
que se' n pugui parlar. En general, li he de dir gue les seves 
propostes de resolució no s'haurien ni de discutir, perque 
el 10 ni és col.loquial, ni quasi quasi és admissible. Pero no 
es preocupi. ]0 no l'atacaré amb la duresa amb que han fet 
vOSles les propostcs de resolució sinó col.loquialment i po
sitivament, mai negativament com són aquestes propostes 
en la seva majoria, negatives. 

Pero nosaltres estam aquí per les conseqüencies de 
l'estudi aquest, de les conseqüencies de l'entrada en el Mer
cal Comú per part del sector turístico Molt bé. El Govern 
Central ens negocia una entrada en el Mercat Comú així 
com vol. Ens hi integra aiXÍ com vol. Firma quasi quasi es 
pot dir el que vol. Surt com surto Bé, no, surt com toca sor
tir quan es negocia amb les cuca les posades o amb les ore
lleres grosses. Molt bé, ja tenim l'almud pel cap. 1 ara que 
feim? Ara xerrarem d'ordenació territorial. Aixo és la seva 
proposta de resolució. A més, amb un mal too Primera, "el 
Parlament considera molt insatisfactori ... ". Dient "insatis
factori", ·ja basta. "El Parlament constata una vegada més 
l'extremada necessitat", "la greu responsabilitat", "molt ne
gativament la gestió del Govern" ... Tampoc no hi ha per 
que fer propostes de resolució en aguest sentit, Sr. Nadal. 
Miri, jo entenc que les haiven de fer així, un poc d'aquesta 
manera, perque vulguem o no vulguem acabam el període 
parlamentari i de qualque cosa hem de xerrar aquest estiu. 
Pero aixo és negatiu, xerrar d'aquestes coses és negatiu. ]0 

li diria que aquestes resolucions no són gens afortunades. 
]0 crec que si puguessin, ara que les hem llegides tots, les 
tornarien enrera, pero ara ja són aquí i no queda més remei 
que aguantar-les. 

Vos tes diuen que tenim massa oferta. O sigui, com que 
tenim massa oferta, hem de vendre més, pero també diuen 
per aquí dedins que tot és un desastre, i que hi ha un 80% 
deIs hotels que s'haurien de canviar. Home, aixo no és d'a
lIo més coherent. Si hem de vendre més i hem de canviar i 
és un desastre, vaja una cosa. Aixo es vol dir "fer país", anar 
dejectant el que és nostre, tirar-nos pedres damunt les nos
tres teulades. Aixo ja sap qui és, que ho fa. No importa dir
ho. Llavors resulta que el mercat, o sigui, la demanda, el 
món, tal com ve, va cap a unes segones residencies. Ido al 
revés, aixo ho hem d'aturar tOl, perque diu la quarta: "no 
hem de fer un creixemenl desmesurat, perque abandonam 
la política deIs serveis turísties". No és ver. Pero vostes no
més miren aIla on comanden. 1 clar, a Calvia, per exemple, 
surt aro, i quan llavors generalitzen cap al conjunt, llavors 
resulten que, en general, és desastrós, perque han partit 
d'una situació desastrosa. Pero no és ver que sigui tan do-

lenl. Llavors diu: "com que és tan desastrós i és tan dolent, 
hem de fer int"rastructures". Bé, feim una llei, per dotar 
d'in[rastructures i tal, peló no ho digui així, ho digui com 
ho die jo, digui: "kim, gastam en infrastructures perq uc es
tigui molt millor del que esta, que ja és molt". Aixó és posi
tiu. 1 voste ho fa tot negatiu. Llavors diu que com que hem 
lIe menester preus més cars, hem de vendre més bé, hem de 
menester preus més cars. 1 en canvi, llavors ens diu que te
nim una ofena que ens surt per les orelles. Aixo és igual 
que com que hem de vendre el genere i I'hem de vendrc 
car, doncs en tenim un munt que no sabem que n'hem de 
fer. Aixó no ho entén ni en Milton Friedman ni en Fuentes 
Quintana ni el venedor ambulant del Caner deIs Bastaixos. 
Normalment, quan un vol vendre, ha de lIir que no en té, 
perque si diu que li surt per les orelles, baixaran els preus. 
Voste ho diu i ho escriu. Llavors diu, una altra vega da més, 
que el Sü% és dolent, que el pla de modernització s'hauria 
d'haver fel. Ido per que en comptes de fer les esmenes de 
retirar tota la llei, article per article i aprofitant que faltava 
un diputat, va prosperar i va sortir una llei així com va sor
tir? Perque no la varem intentar fer ben feta. Haguessin 
posat una miqueta d'aixo i així estaria un poc més bé. Pero 
ciar, eom a broma, en aquel! moment, estava molt bé la 
modernització. Era una broma, ja tenim l'acudit. Peró cIar, 
quan de la broma en feim una filosofia i volem que sigui se
riosa, llavors ens surt una novel.la, comica, peró novel·la. I 
cIar, aquí no estam per fer novel.les, aquí estam per fer re
solucions. 

La 8 ja és massa. La 8 diu: "massa genere i l'hem de 
vendre, l'hem de vendre car pero a més, ho sentiu?, ho po
deu comprar de contraban". Al venedor del Carrer deIs 
Bastaixos ja se li fonen els ploms. Així, no podem vendre 
c:u mai. Llavórs diu a la nova "eom que hem de vendre car", 
a la 9, perdó, diu "hem de vendre car i tenim més oferta, 
pero tenim més poes ingressos". Home, el comprador no és 
beneiL El comprador dira: "mira, més barat". Aixo, qualse
vol venedor, se Ji fonen no els ploms, els circuils! És que ai
xo no s'ha d'escriure. Llavors voste diu que hem de [er pro
moci6, que hem de fer estudis de marketing. La primera 
comlici6 per vendre amb un bon pla de marketing un pro
ducte és que el producte sigui bo i voste diu: "tenim un mal 
producte i aleshores I'hem de vendre amb propaganda". Ai
xí no. Primer vos te comenci, digui que tenim un bon pro
ducte i Ilavors ja en parlarem. 

1 com que hem fusas els ploms i hem fusos els circuits 
al venedor del Carrer deIs Bastaixos, resulta que Ilavors hi 
posam ordinadors amb circuits artificials per acabar d'arre
glar-ho tal. No anam enlloco És molt negatiu. Així no feim 
país, Sr. Nadal. Cregui'm que no els puc donar suport. 

La 14: "atesa la creixent exigencia deIs ciutadans euro
peus, hem de fer el projecte de lIei de drets del turista". O 
sigui que nosaltres tenim uns turistes que vénen que tenen 
millar nivell de renda. Ells tenen cent punts i nosaltres en 
tenim cinquanta seto Molt bé, que vol aquest senyor que ve 
aquí? Dones aquest senyor que ve aquí, vol tenir una quali
tat de vida similar a la seva i a nosaltres encara no ens la 
deixen millorar perque deien que diuen que som els qui la 
tenim més alta d'Espanya. És que l'hem de millorar, perque 
si eIs preus són iguals perque s'iguala, perque no ens baixen 



'. 

DIARI DE SESSlONS / Núm. 89 / 6 de juny del 1990 6977 

l'IV A, perque s'igualen els preus perque els imposts són els 
mateixos, per l'homogene"ització. Si nosaltres no tenim la 
mateixa qualitat de vida, no anam enlloco Ido hem d'aug
mentar aquesta qualitat de vida. Aleshores ja hem de posar 
el dret del turista i amb aixo ja ho tenim arreglat. No se
nyor. Un senyor que té una qualitat de vida en el seu país i 
ve aquí i vol la mateixa, ja li vaig dir una vega da que un 
rentamans a la sabana africana és un luxe; aquí, un bany 
complel a una habitació és una neeessitat. Pero també és 
una necessitat que hi hagi una autentica seguretat ciutada
na, que hi hagi un clima social de bon enleniment, que la 
justícia sigui rapida, que sigui rapida, així com els passa en 
els seus pa"isos, que si hi ha una estirada, o si hi ha una 
amena~ o si hi ha una cosa o l'altra, sigui nlpida. Aixo és 
el que els pass a als seus pa"isos. ] aixo ho valen, i aixo no és 
competencia nostra. Partim d'aquí. Per que hem de fer els 
drets deIs turistes, si lIavors per jutjar-Ios estaran anys i són 
capa<;:os de no haver tomaL 

I guant a la darrera, voste ja em gira l'assumpte. Ja ha 
gira tot. Diu que el Govem proposa que es faci una "regió 
pare nalural" de la CEE. No és ver. Aixo no ho proposa el 
Govern. Aixo ho diu I'estudi, ho diuen les conclusions de 
l'estudi. Va dir el Conseller dins la eomiss ió - ja li dic: si no 
se n'anas , la sen liria lota, penJ vosle entra, escolta un poc, 
lIavors se'n va i no sent tota la pel.lícula - que l'estudi era 
de la Universitat. Que hi estava d'acord en unes coses i 
amb altres no, no va dir amb quines . Va dir que amb unes 
coses sí i amb altres no. Jo li dic que aixo no es el Govern, 
que ho ha proposat. Voste diu que és el Govem, que ho ha 
proposat. Ciar, si comen~m així, no ens podem entendre 
mai. Aixo no és una proposta. Aixó és I'estudi i jo entenc 
que aquesta proposta ve després d'aquesta proposta de re
solució que ha fet el Grup NACIONALISTA 1 D'ES
QUERRES dient de la limitació aquesta deis ciutadans eu
ropeus d'aquesta Comunitat. Home, si ja resulta que tants 
en vénen i tants en vénen que ja els hem de limitar que no 
en vénguin més, dones aleshores no ens queda més remei 
que fer-nos una especie de regió pare natural o inventar 
qualque cosa. Pero no és una pro posta concrela per fer -Ia 
avui a pesar que ti so ni molt bé, perque el nom és guapo, el 
nom esta bé, pero no és el que voste ha dit que era i per 
tant no li podem donar suporto 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr. Nada!. 

EL SR. NADAL 1 AGUIRRE: 

Sr. President; Sres. i Srs. Diputats: jo, Sr. Capó, no pue 
resistir la temptació de comen~r per voste. Voste ha co
men<;:at dient que l'astoram. Voste ens sorpren constant
ment. Pero la veritat també la hi hcm de dir, i és que ens 
divert eix. Les seves inlcrvencions ens diverteixen. Jo no sé 
si vos le i la resta deis Diputats estam parlant del mateix tc
ma, perque nosallres estam davant una comunicació del 
Govern sobre les conseqüencies del sector turístic a Balears 
sobre la incorporació a la Comunitat Economica Europea. 
Una comunicació del Govern que per tant ha d'haver estat 
aprovada per Consell de Govern. O és que vos te no s'assa
benta del que [a el partit que avui l'ha fet Portaveu, el Go-

vem que avui l'ha fet Portaveu? És que no s'assabenta del 
que debatem? És una comunicació del Govern. O és que el 
Govern ens envía comunicacions que no accepta? O és que 
ens envíen resolucions aquí que no han estat aprovades per 
ells? Sr. Capó, és que realment, voste és el que ens sorpren, 
és el que no sap que debatem, és que duim quasi tres hores 
sobre aquest tema. I voste ens diu que no hem tengut un to 
col.loquial, que les nos tres propostes no han estat d'un 10 

col.loquial. Les nos tres propostes, Sr. Capó, són un reflex 
exacte, estricte, de l'estudi enviat pel Govern. 1 li puc, a 
més, reflectir pagina per pagina. Resolucions que nosaltres 
plantejam i els folis on esta reflectit de l'estudi. Sí voste no 
s'ho creu, llegeixi l'estudi. Jo a vegades a les comíssions, en
tr i surt, pero quan em qued, entenc el que es diu. 1 quan 
agaf un estudi i el \legesc, l'entenc i si no l'entenc, l'entreg 
a un altre que l'entengui. I vos te, pel que es veu, surt d'aquí 
i no ha entes res de res. 

Propostes negatives. No ha sé, vos tes les han fetes. No
saltres les reflectim. L'estudi és seu. Deim que sobren 50 
mil places. Nosaltres no ho deim. Ho va dir el Conseller a 
la comissió. El Conseller va reconcixcr que sobraven 50 mil 
places. A qualque part, qui és ljue diu mcntides? Qui és 
que no té I'estudi fet? Qui és que realmenl ve aquí sense 
analitzar els temes. Vos te cns diu que la L1ei de Modernit
zació va sortir com va sortir. lndubtablement, no hi ha mi
Ilor definició que la que voste acaba de fer. És realment 
una \leí impresentable, pero qui la va enviar? Qui va envíar 
el projecte de 11ei al Parlament? Nosaltres no. Qui va fer 
esmenes? Nosaltres varem fer les esmenes que creiem que 
s'havien de fer, de supressió, perque és que no hi havia for
ma d'arreglar-la. Pero és que vostes no en varen fer cap ni 
una. A vos tes els agradava la llei. O és que esperaven que 
l'oposició els arreglas la 11ei? Perque si no, no s'entén. Si la 
Can, I'envien dolenta i no hi fan cap es mena, és que a vostes 
cls agrada com l'envíen. Ara aquí ens ha fet un gran reco
neixement. La Llei va sortir com va sorlir, té raó. 

Després hi ha unes coses que no entenc. Les deficien
cies que hi ha dins el sector turístic, les mancanees, voste 
ens diu una cosa així, com que "aixo es pOl dir pero no es 
pOl escriure". És així. Ha podem dir, si és en el passadís, 
encara millar, pero no ho podem escriure. O sigui és allo 
de matar al mensajero. És que vos les no són capa~os de fer 
una anatisi rigorós de la situació que hi ha. Perque, pel que 
es veu, vos tes estan disposats, en petit comite, debatre i ac
ceptar-ha, no estan disposats a pujar aquí damunt i aceep
tar-ho. Aixo és el que voste ens ha vengut a dir. 

Després ens ha vengut a dir que si la Llei sobre els 
Drets deis Turistes, que si viuen millor que nosaltres, que 
qualque forma que ja estan bé, eUs, que per que hem de fer 
una !leí per defensar el turista? 

Sr. Capó, fer una Llei de Dret del Turista eta aprovat 
pcr aquest Parlament, és que voste no se'n recorda. Es ta a
provat, ja. Que és que vos te ara s'hi oposara? Sera una di
versió més a la qual voste ens té acostumats, perque si fa 
un pareU de mesos, vos tes estaven d'acord i ara no hi estallo 
Realment, és a110 que voste deia abans: "Ens sorpren!". 

Després no sé que ha fet vos te, se n'ha anat per la jus-
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tícia, se n'ha anat pcr no-sé-que, dient que també una justí
cia rapida. Jo som professional de la justíeia i vull una jUSlí
cia rapida, peró que té a veurc amb el secto r turístico És 
que hi van molt, als jutjats'¡ Jo crec que encara és un deIs 
poes seetors en els q uaIs els turistes d'hotels i apartaments 
encara hi van poc. Pero bé, si un dia volen que debalem el 
tema de la justícia, presentin vos tes una resolució per deba
tre el tema de la justícia. Pero no ens surti, Sr. Capó, amb 
temes que realment ni vénen al cas, ni són d'aquesl debat, 
ni aporten res. Sr. Capó, vos te ha sortit a fer el número que 
li han encarregat, l'ha fel d'una forma graciosa, com els fa 
sempre, d'una forma simpatica, amb moltes referencies po
pulars, i ha quedat molt bé. Pero realment ha sortit el fer el 
paper de dir que no sobre un estudi que realment no ha
vien vos tes es tudiat. 

Al Grup NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES només 
li hem de dir que nosaltres creim que les nostres propostes 
són concretes, són estudiades. No hi ha plantejaments ge
neries o frívols sobre aquestes propostes. 

Sí que estam d'acord amb el que ha dit el Portaveu del 
CDS: són fIuixes. Són fluixes perque no són agressives amb 
el Govern. No són dures, van en la línia d'estudi del Go
vern mateix. SÓn un refIex de I'analisi de l'estudi. No hem 
volgut ficar-nos-hi més, no hem volgut anar més enlla; hem 
volgut agafar l'estudi i dir "almenys el que eIls diuen que és 
d'una forma, que es trasplanti a resolucions" pero pel que 
es veu, aquest estudi ha arribat a aquest Parlament per un 
missatger que deu esser d'una d'aquestes empreses de mis
satgeria, pero sense que I'hagi remes ningú. L'han posat a 
un encaseIlat i aquí ens ha arribat. No hi ha autor, d'autors, 
sí que n'hi ha, pero no hi ha pare de la criatura poIítica
ment, perque el Govern,.que sí ens ho ha enviat, no ho ae
cepta com a tal. 

EL SR. PRESIDENT: 

I per defensar les propostes de resolució 1569/90 i 
1570/90 del Grup Parlamentari POPULAR, té la paraula el 
Diputat Sr. Capó. 

EL SR. CAPÓ I GALMÉS: 

Gracies, Sr. President. Jo seré molt breu perque real
ment llavors tanmateix no t'entenen. La primera proposta 
nostra sobre reducció d'IV Aja l'hem comentada en el pri
mer punt quan hem coincidit amb la que tenia presentada 
el Grup MIXT, per tant, cree que no importa insistir més 
en aquest tema. És una proposta que esta dedu"ida de I'es
tudi, de les repercussions que tendra quan entrem en el 
Mercat Comú que un país tengui un IVA diferent deIs al
tres quant a l'harmonització de tots els imposts perque I'es
tu di també ho posa així i, com que els ens llegim, dones és 
així. 

Quant a la segona, és una resolució que demana que el 
Govern Balear sigui convocat a les reunions per al disseny i 
la planificació de la remodelació de l'aeropon. Ja sabem 
que hauríem de tenir la competencia, de qualque manera, 
de l'aeroport, perque I'aeroport és moIt important. És la 
primera impressió que se'n duu el turista quan arriba i és la 

darrera que se'n duu el turista quan se'n va. És importanlís
sim. l resulta que amb aixó nosaltres no hi podem [er res. 
No és que no puguem [er res, és que Can coses i ni tan soIs 
ens hi conviden. Per la qual cosa, cree que ja quasi quasi es
ta dins la mala relació entre institucions, quasi quasi, per 
dir-ho de qualque manera. Pero creim que és just, cree que 
és desitjable, cree que no fa mal a Mallorca ni a Balears el 
fet que nosaltres de qualque manera puguem participar en 
aixo i jo cree que supos que tendra el suport de tots els 
Grups. 

Realment, aquestes dues propostes s'expliquen per si 
mateixes i no importa insistir-hi més. Si tenen cap dubte, jo 
els ha explicaré i procuraré fer-ho amb seriositat. No és 
que em sapiga greu esser graciós, Sr. Nadal, el que em sap 
greu és no esser més graciós . Per ventura si dugués unes u
lleretes així i un mostatxo un poc més gros, com en Groue
ho Marx faria més rialles, pero no és el caSo Per tant, si han 
de replicar, repliquin; jo contestaré dins la mida de la moti
vació de les nos tres esmenes. Molles gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Srs. portaveus que hi vulguin intervenir? 

Per part del Grup Parlamentari CDS té la paraula el 
seu portave';l, Sr. Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 

MoItes gracies, Sr. President. És per anunciar que el 
nostre Grup Parlamentari donara suport a les dues propos
tes de resolució del Grup Parlamentari POPULAR. 

A la primera perque després d'una ret1exió, sincera
ment, en profunditat de la qüestió arran d'un debat que es 
va obrir l'any passat sobre la reivindicació de la reducció de 
l'IV A als hoteIs i aparthotels de quatre estrelles, el nostre 
Gup finalment no només ha decidit assumir-ho plenament 
sinó que Ji puc anunciar al Sr. Capó, per a la seva satisfac
ciÓ, que el nostre Grup ParIamentari ha presentat una es
mena a la LIei de Pressuposts per a 1990 proposant la re
ducció de l'IV A per a establiments de quatre estrelles i res
taurants de tres i quatre forquetes. Fonamentalment per 
una raó, que té l'arrel en la discussió previa que hem tengut 
en relació a l'harmonització i desharmonització fiscal, és a 
dir, a l'harmonització estructural peró respectant les neces
sitats de diferencia quant a tipus impositius, de cara a una 
harmonització d'aquesta estructura fiscal amb les necessi
tats d'una política turística que ja no és només la necessitat 
d'una política turística de la nostra Comunitat Autónoma 
sinó que arriba a la necessitat de practicament totes les ZQ

nes de I'Estat, que tenen un desenvolupament turístic sem
blant al nostre. En conseqüencia, per logica i coherencia 
amb la nostra postura, hi donarem suport. 

I a la segona, no sé si les die exactament per ordre. La 
que fa referencia a l'aeroport, que cronológicament és an
terior, lógicament ens sembla que és una bona iniciativa el 
fet que el Govern Balear sigui escoltat i probablement més 
que escoltat en una qüestió de tanta transcendencia per a la 
vida económica de les Illes i del nostre sector turístic com 
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és el disseny de l'aeroport de Palma. 

Jo voldria dir per acabar només dues objeccions. En 
primer lloc, en relació a la redacció, crec que s'ha de can
viar. No podem adoptar una resolució que digui que "el 
Grup POPULAR insta el Parlament de les Illes Balears 
perque aquest, al seu torn, insti el Govern ... ". Crec que 
hauríem de redactar-ho com "el Parlament de les Illes Bale
ars insta el Govern de l'Estat", etc., etc. 

1 per acabar, Sr. President, vull manifestar una preocu
pació al llarg d'aquest debat. Una preocupació per una 
qüestió que no té res a veure amb el sector turístic, que és 
l'estat de la Ilibertat d'expressió, Sr. Capó. Entre vos te que 
Ji espanta que ens llegim els documents, que es preocupa 
que alguns escriguin tant i la nostra preocupació ja per xer
rar per telefon, per les escoltes, ens fa preocupar per l'estat 
de la llibertat d'expressió en aquest Parlament, Sr. Capó. 
Moltcs gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 
D'ESQUERRES, lé la paraula el Diputat Sr. Serra. 

ET~ SR. SERRA 1 BUSQUETS: 

Sí, grilcies, Sr. President. Qualll al tema de l'aeroport 
de Ciutat, evidentment donarem suport que el Parlament 
de Balears tal com deia el Sr. Quetglas sol.liciti que el Go
vern de Balears participi a I'estudi i participi a la resolució 
del Pla Director de l'aeroport de Ciutat. 1 a més hem de re
cordar que aixo havia estat una petició del nostre Grup rei
terada al Govern. Li demanavem quina participaci6 havia 
tengut i el Govern ens va dir que cap, que ni tan soIs estava 
assabentat del Pla Director de l'aeroport de Palma. Jo, 
quan vaig sentir que dos consellers del Govern m'ho deien 
vaig quedar espantat, autenticament espantat. Encara no 
m'havia recuperat del xoc político Certament és molt preo
cupant, pero pel doble vessant: que el Govern de I'Estat no 
els hagi convocats i no els hagi consultats, pero que tampoc 
vostes no s'hagin preocupat de participar-hi i de fer-hi fei
na: valguin les dues qüestions. 

Quant al segon tema, de !'IV A, ens sembla que la pro
posta generica a la qual donam suport, del Grup MIXT, 
anava ja per aquí i per lant en certa manera ens pareix que 
és reiterativa en gran parto 

Ara bé, sí que volem fer, si ens hi autoritza el Sr. Presi
dent del Parlament, una qüesti6 d'ordre i és que ens agra
daria saber abans de la votaci6 definitiva si l'estudi que ha 
estat objecte d'aquest debat parlamentari és un estudi del 
Govern o no ho éso Perque amb les intervencions darreres 
que hem sentit, Sr. President, hem quedat molt preocupats. 
Si aquest estudi no ha estat aprovat pel Consell de Govern, 
certament ens demanam quin procediment el Govern ha 
establert, perque ens pareixeria bastant greu que aquest es
tudi no hagués passat per Consell de Govern. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la 
paraula el Diputat Sr. Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sí, Sr. President; Sres. i Srs. Diputats; Srs. del Govern: 
agaf la paraula al Sr. Serra i die: que estam debatent aquí? 
Un estudi de la Universitat? Si és així, hem d'agafar els pa
pers i ens n'hem d'anar. Aquest Parlament no debat un es
tudi de la Universitat. Debat un informe obligat per una re
solució d'aquesta Cambra, que en virtut de l'artide 172, co
municació del Govern, "comunica el Govern al Parlament 
d'aquesta Comunitat Autonoma per al seu debat i conse
güent procediment", procediment que ara acabam amb pro
postes de resolució. Des del moment que aqueix document 
entra en aquesta Cambra remes pel Govern, amb acord o 
no del Consell - els tramits, com que són secretes les deJi
beracions i no anam a mirar totes les actes, no sabem si el 
varen prendre - l'hauria d'haver preso Aquest estudi és un 
informe del Govern de la Comunitat Autonoma, encara 
que el Govern no se n'hagi assabentat. Si no és així, ens -
n'hem d'anar. No hem de debatre res, no podem aprovar 
res, perque un informe de la Universitat pot esser merave-
116s, pot esser boníssim, pero no és un tema de debat parla
mentari. Per tant, estam debatent un informe del Govern 
que en virtut de l'article 172 és una comunicació, que el 
Govern ha fet seva encara que no hi estigui d'acord. Curi6s, 
pero hi estam acostumats. Es molt curiós que el Govern ra
ci seves quantitats de resolucions d'aquesta Cambra, pero 
que no hi estigui d'acord. Estam acostumats a aquesta his
toria. 

Srs. del Govern i Srs. del Grup Parlamentari POPU
LAR que donen suport a aquest Govern: el tema és impor
tant i he comen~t pel que demanava el Sr. Serra. El tema 
és important perque d'una forma molt curiosa, curiosíssi
ma, cap de les conclusions de l'informe del Govern que 
presenta a aquest Parlament, el Grup POPULAR les fa se
ves. Cap ni una. És més: anuncia que a totes les resolucions 
que en virtut d'aquest estudi presenten la resta de Grups, 
les del Grup SOCIALISTA i les deis altres Grups, les vota
ra - les que voti - en contra. Srs. del Govern; Srs. del Grup 
POPULAR: és que el Govern és una cosa i el Grup POPU
LAR és una altra? És que el Sr. Cañellas avui President del 
Govern votara en contra del que eH mateix ha aprovat fa 
un any en aquesl estudio La veritat és que ni vos tes s'ente
nen ni crec que amb les relacions del Parlament sapiguen el 
que fan. 

El Govern, la impressió que fa, és que ha rebut aixo de 
la Universitat, li ha pagat x milions de pessetes, no ho sé ni 
m'importa, ha dit "que se'n vagi al Parlament, aquest tot
xo". "Hi estau d'acord?" "Ni ens importa." Aixo és la im
pressi6 que fa aquesta situació. Estic conven~ut que la ma
joría de diputats del Grup POPULAR esta segur que és ve
ra . Perque la veritat, Srs. del Grup POPULAR, Srs. que go
vernen, si després d'un any de debatre, de passejar aquest 
informe del Govern per aquesta Cambra l'únic que es con
c!ou de les resolucions o del que passi amb l'entrada d'Es
panya en el Mercat Comú i la posada en vigor de l'Acta 
Única dia primer de gener de l'any 1993, si l'únic que es fa 
és demanar un intent d'harmonització fiscal, només parla m 
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de la figura de l'IVA reduü - I'estudi mateix diu que hi ha 
coses molt més importants que aquesta, en tema fiscal - i 
que el Parlament d'aquí d'una forma que jo de cap manera 
podría votar així com esta redactat, faci d'intermediari per
que el Govern pugui anar a unes reunions, la veritat és que 
per a aquest viatge no feien falta aquestes beaccs i utilitza
ré el seu lIenguatge, Sr. Pascual. 

Les resolucions seves no són do lentes. És que el Sr. 
Ricci en feia una de més ben redactada que aquesta, perque 
no exceptuava els hotels de cinc estrelles ni els restaurants 
de cinc forquetes, que em pareix que no n'hi ha c~p ni un a 

·.Mallorca i d'hotels de cinc estrelles cm pareix que n'hi ha 
dos. Ni a Espanya, que no hi ha restaurants de cinc forque
tes. Em pareix que no n'hi ha cap ni un perque no hi ha la 
qualificació, no per res més. Hi ha la qualificació mil.xima 
que és de quatre estrelles, pero és igual, aixo. Aixo no té 
malta importancia. Si aixo és lOta la feina de I'estudi, lOta 
la feina que el Govern ha tret de I'estudi, Srs. del Govern, 
no encarreguin més estudis a la Universitat; Srs. del Go
vern, no facin més informes; s'ho facin mirar. Perque 
aquest estudi té unes conclusions, amb les quals el Govern 
deu estar d'acord, peque les ha enviades aquí, que parlen 
de conclusions específiques, que analitzen el que passa amb 
la liberalització del sector aeri, que analitzen un tema molt 
important, que són els controls, que analitzen el que passa 
en tant que aqueixa liberalització provoca una baixa de 
qualitat del transport, que estudia i proposa com a conclu
sió una millora en la qualitat turística, per cert. También se 
cuantifica este exceso de unas cincuenta mil plt17.as. Ha diu 
el Govern, no ho deien les propostes de resolució només 
del Partit Socialista. Ho diu el Govern, que parla de la re
.conversió de gran qual}titat de places hoteleres i d'aparta
ments. 

Pero vostes, Govern del Sr. Cañellas, I'Únic que treuen 
són dues resolucions. Una, que I'IVA s'intenti reduir, qua n 
el mateix estudi diu que ja que s'harmonitza a nivell del 
14-18%, aixo no incidira gens en el preu, sinó que incidiran 
els imposts especials, si no s'aconsegueixen actualitzar o si 
no s'aconsegueix arreglar aquest tema. Home, si podem 
aconseguir un imposts reduit, magnífic, pero ja em diran 
que dira Grecia o Italia. Estam dins el Mercat Comú per a 
les coses bones, les regulars i les dolentes, per a les tres co
ses. Si només aix6 és la conclusió - i nosaltres hi estam d'a
cord, si ens regalen doblers millor - i la segona és que el 
Parlament faci de lazarillo, d'acompanyant perque puguin 
anar a unes reunions, Srs. del Grup POPULAR, Srs. del 
Govern, s'ho facin mirar. Aixo no són conclusions d'un 
Grup que governa, no són conclusions d'un Govern i el Sr. 
ConselIer de Turisme, la veritat, si aqueix estudi no el s'ha 
fel seu, que no el presenti i si el s'ha fet seu, seria bo que el 
defensas. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el Diputat Sr. Capó. 

EL SR. CAPÓ 1 GALMÉS: 

GrAcies, Sr. President. Sr. Alfonso: ha hagut de tornar 

a sortir. Perque tal com l'havia posat el Sr. Nadal, havia 
quedat ben cIar que qui no el s'havia llegit era ell, I'estudi i 
cm pareix que vos te sí, pero ha volgut tergiversar molt bé 
les coses com ha fa habitualment. Arnés, li reconec una 
gran capacitat. Jo li reconec una gran capacitat per tergi
versar les coses. Ens ha repetit vint-i-cinc vegades i mitja 
l'estudi del Govern. Jo ara li hauría de repetir en justícia, 
pero s6n les nou j per no cansar, vint-i-cinc vegadcs l'cstudi 
de la Universitat de les IlIes Balears. Perque mira que ho 
ha dit, eh? 1 per veure si hi queda i tal. I ara no és més bo 
de fer entendre les coses aOO com s6n i una vegada que les 
tengui enteses, ja no s'obliden. No veu que si no ho entén, 
dema tornarem a es tar igual? 

Miri, jo li explicaré: hi va haver una resolució parla
mentaria a la qual es va dir que el Govern fes un estudi res
pecte de la incorporació d'Espanya en el Mercat Comú, en
front de les repercussions en el seclor turístico El Govern, 
en comptes de fer-Io, va encomanar aquest estudi a la Uni
verSitat de les IIles Balears i el Conseller ho va dir a la co
missió i ho han dit aquí i I'estudi ha vengut i esta firmat i té 
noms i llinatges i s'ha dit tan cIar, pero és que és tan ciar 
que és així, perque a més esta firmat. 1 molt bé. 1 aquest es
tudi se'ls ha facilitat a tots, se'ns ha facilitat a tots en com
pliment d'una resolució parlamentaria que el Govern, repe
tesc, en comptes de fer l'estudi, el va comanar. 1 I'ha duit, 
perque puguem fer propostes de resolució i puguem tenir 
un guió i puguem tenir unes dades i un estudi, perque si li 
hagués entregat un fuIl o una pagina, que jo li hagués po
gut fer, com aquesta esmena nostra, em diria "aixo no és un 
estudi, falta tal cosa ¡tal altra". Dones no. Aix6 és l'estudi 
que ha fet la Universitat. Voste vol fer propostes de resolu
ció? Faci-les, pero faci-Ies ben fetes. Sobretat, que no ens 
apedreguerrí les nostres teulades. 1 ja esta, facin les que vul
guin. És una cosa tan clara com aixo. 1 no li podem perme
lre que torni a repetir "l'estudi del Govern, l'estudi del Go
vern", no, l'estudi que presenta el Govern, que ha comanat 
a un altre, que ho va dir el Conseller a la comissió i que, a 
més, és així. Les coses són així com són. 

Si vos te diu que dins I'estudi hi ha propostes d'econo
mia més importants que la de J'IVA, que ho diu dins l'as
pecte fiscal d'harmonització i tal, jo qued amb els cabelles 
drets: com és que no les han fetes? Si són positives i són 
més importants i són bones per a aquestes illes, per que no
les fan? O és que amb aixo no castiguen el Govern d'aquei
xes Illes i en canvi per ventura poden tenir un embull amb 
el Govern per devers Madrid? Perdoni: facin-Ies! Si és bo, 
facin-Ies! Tot quant sigui bo per a aquestes Illes s'ha d'ad
metre. Facin-Ies. Ara, voste diu: "en sabem, les coneixem, 
hi són, pero no les feim" . Aixo, jo trob que no esta bé. Illa
vors fan unes altres resolucions que més aviat, alguna, se 
les haguessin pogudes callar. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabat el debat, aquesta Presidencia vol dir quina és 
l'opinió de la Mesa en relació a l'estudi que el Govern ha 
enviat. El Govern de la Comunitat Autónoma, complint un 
acord del plenari que deia que "el Govern de la Comunitat 
Autónoma en el termini mAxim de vuit mesas enviara al 
Parlament per al seu debat i d'acord amb l'articel 172 del 
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reglament un informe sobre les conseqüencies en el sector 
turístic de la plena integració d'Espanya a la Comunitat 
Economica Europea el 1992 i l'entrada en vigor de l'Acta 
Única tant des del punt de vista jurídic i academic com so
cio laboral, aOO com les mides d'actuació pertinents". Pos
teriormente vihem rebre en aquest Parlament un estudi 
amb un ofici del Vicepresident del Govern que diu: "en 
compliment de la resolució aprovada pel pie de la Cambra 
en el debat de política turística que tingué lloc a la sessió 
del dia 26 de novembre del 1987, el contengut de la qual 
era Informe sobre les conseqüencies en el sector turístic de la 
plena d 'integració d 'Espanya a la Comunitat Economica 
Europea, cns plau de remetre-vos un exemplar d'aquest es
tudi. 

La Mesa el va acceptar perque l'estudi diu, Sr. Capó, 
"Conselleria de Turisme del Govern Balear" i "Universitat 
de les Illes Balears". Per tant, aquest estudi és de la Conse
lleria, almenys per a la Mesa, de la Conselleria de Turisme 
del Govern Balear, l'hagi encarregat a qui I'hagi encarregat. 
Per tant, és del Govern. Així ho va entendre la Mesa. Si no, 
no ho hagués acceptat, penjuc no complía els requisits del 
172 i el Conseller i vostc poden dir el que vulguin pero en 
aquest Parlament, aquest estudi és un estudi que envía la 
Conselleria de Turisme del Govern Balear i al qual falta 
l'aprovació del Consell de Govern. Per ventura, amb aques
ta circumstancia, la Mesa l'hauria d'haver retornat. Pero sí 
ho va acceptar per no crear problemes és perquc diu pri
mer "Conselleria de Turisme del Govern Batear" i despr és 
diu "Universitat de les Illes Balears". Bé és ver que, segons 
l'article 172, no s'ha de sotmetre a votació l'estudi, sinó les 
propostes de resolució. Pero es basa en un estudi que la 
Mesa va entendre que és un estudi que envia, logicament, 
el Govern de la Comunitat Autonoma. La Conselleria de 

. Turisme del Govern Balear no diu: "aquí teniu aixo per 
complir l'expedient" sinó que logicament és solidaria amb 
el que diu. Almenys aixÍ ho diu el Reglament, quan s'ha 
d'enviar una comunicació i aixÍ ho va entendre la Mesa, 
que per ventura no va complir estrictament i ho hauria -
d'haver tornat, segons les seves expressions. No ho va en
tendre aOO com vos te i la Mesa el va donar per bo. 

Per tant, continuant amb l'article 172 procedeix sotme
tre a vota ció les pro postes de resolució, a les quals, logica
ment, l'estudi dóna 110c, pero no l'estudi que s'ha envial, 
que aixo no és més que la base per a les propostes de reso
lució. Pero volia aclarir aixo, perque si no, pareixeria que la 
Mesa aquí ho va acceptar perque deia Conselleria de Turis
me del Govern Balear. Si hagués estat un estudi de la Uni
versitat, sense acord del Cansell de Govern, la Mesa l'ha
gués tornat perque no camplia els requisits que el Regla
ment ordena per l'article 172. 

Per tant, acabat el debat, procedeix sotmetre a votació 
les propostes de resolució segons l'ordre de presentació al 
registre del Parlament. 

Les primeres a sotmetre a vatació són les del Grup 
MIXT. Aquesta Presidencia troba que n'hi ha una del Grup 
MIXT i una del Grup POPULAR que si s'aproven totes 
dues les haurem d'harmonitzar una vegada més. Després de 
desharmonitzar i harmonitzar el sistema fiscal europeu, 

aquí també s'haura d'harrnonitzar perque són dues que van 
en el mateix sentit. Per tant, jo no sé si els Srs. Diputats vo
len que les votem una per una a totes o si es pot entendre 
pel sentit que es poden votar conjuntament. Votarem les 
dues que són primeres una per una perque són dues molt 
distintes. 

Sres. i Srs. Diputats. Em pareix que he oblidat tocar el 
timbre, pero si són tots dedins, no em diguin que després 
no ho hem fet bé. Hi són tots? Podem comen¡;ar la votació? 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor de la proposta 
de resolució primera del Grup Parlamentari MIXT, es vo
len posar drets? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Resultat de la votació: vots a favor, 49; vots en contra, 
cap; abstencions, tres. Queda, ido, aprovada la proposta de 
resolució primera del Grup Parlamentari MIXT i passam a 
votar la proposla de resolució segona. 

Sres. i Srs. Diputats que en volen a favor, es volen po
sar drets? Gracies. 

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

Sres. i Srs. Diputats que se n'abstenen? 

Resultat de la votació: vots a favor, 5; vots en contra, 
22; abstencions 26. Queda, ido, rebutjada la proposta nú
mero dos que acabam de sotmetre a votació. 

1 passam a votar la pro posta l.570/90 relativa també a 
la figura d'IV A redu'ida del Grup Parlamentari POPULAR. 

Sres. i Srs. Diputats que en voten a favor, es volen po
sar drets? 

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

Sres. i Srs. Diputats que se n'abstenen? 

Resultat de la votació: vats a favor, 34; vats en contra, 
cap; absten~ions 19. Queda, ido, aprovada la proposta de 
resalució que acabam de satmetre a votació. 

1 passam a votar la proposta de resolució l.569/90 del 
Grup POPULAR, per la qual s'insta el Parlament que es 
dirigeixi al Govern perque siguin convocades les reunians 
per al disseny i la planificació de la remodelació de l'aero
port. 

Sres. i Srs. Diputats que en votin a favor... Sí, sí, hi 
haura les correccions pertinents. Dira: "el Parlament insta" 
perque el Grup POPULAR no pot instar. 

Sres. i Srs. Diputats que en voten a favor, es volen po-
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sar drets? 

Vots en contra? 

Abs tencions? 

Queda, aprovada per unanimitat de la Cambra. 

En aquest sentit, les dues proposles de resolució diran, 
llevant "el Grup POPULAR", sinó que el Parlament és el 
qui s'hi dirigeix, el que insta. 

Passam a votació les propostes de resolució 1.594/90 
del Grup Parlamentari CDS. Es fara amb una sola votació 
perque és una amb distints apartats. 

Sres. i Srs. Diputats que en voten a favor, es volen po
sar drets? 

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

Abstencions? 

Resultat de la votació: vOIS a favor, 26; VOIS en contra, 
26; abstencions 1. Queda empatada aquesta votació a 26 
vots. Procedeix repetir la votació. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la votació: vots a favor, 26; vots en contra, 
27; no hi ha abstencions. Queda, idO, rebutjada la proposta 
de resolució del Grup Parlamentari CDS. 

El Grup Parlamentari NACIONALISTA I D'ES
QUERRES presenta unes propostes de modificació, les 
propostes número 6, número 8 i número 11, que jo no sé si 
estan repartides per als altres Srs. portaveus. Sí, Sr. Valen
ciano, les coneix vos te? Les coneixen els Srs. portaveus? 

Sr. Serra, té la paraula. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 

Sí, per una qüestió d'ordre i molt breument. Són les 
tres qüestions que se'ns han plantejat pels altres Grups que 
reetificassim. A la número sis, la desaparici6 de la paraula 
"tota"; a la número vuit, en lloc de posar-ho aOO, seria: "el 
Parlament de les Illes Balears té la necessitat que el Go
vern presenti al Parlament un pla de transports de les Illes 
Balears per al seu debat i aprovació posterior al Parlament 
per tal d'impulsar la millora del sector" en lloc de posar-ho 
aOO, per tal que és reiterar una cosa aprovada; i el número 
onze, que seria substituir "per fer un seguiment" per dir 
"per fer una previsión. Que eren les sol-licituds que s'havien 
fetes i per tant, pensavem que presentant-ho per escrit a la 

Presidencia ja eslava aclarit. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Serra, es vo len una per una o ... ? 

EL SR. SERRA I BUSQUETS. 

Per nosaltres, no hi ha inconvl:nien t a votar global 
ment. Aixo són els altres Grups que ho han de decidir. 

EL SR. PRESlDENT: 

Hi ha inconvenient a votar globalment? Sí hi ha incon
venient? Es voten una per una, idO? D'acord. De tota ma
nera, quan arribem a la proposta número sis, el Sr. Secreta
ri de la Cambra procedira a donar lectura al nou teX! que 
votarem. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor de la proposta 
de resolució número 1 del Grup Parlamentari NACIONA
LISTA 1 D'ESQUERRES, es volen posar drets? Gracies. 

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

Abstencions? 

Resultat de la votació: vots a favor, 26; vots en contra, 
27; no hi ha abstencions. Queda, ido, rebutjada la proposta 
que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a votar la proposta número dos. 

Sres. i Srs. Diputals que en voten a favor, es valen po-
sar drets? Gracies. 

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

Abstencions? 

Resultat de la votació: vots a favor, 26; vots en contra, 
27; no hi ha abstencions. Queda, ido, rebutjada la proposta 
de resoludó que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a votar la pro posta de resolució número tres. 

Sres. i Srs. Diputats que en voten a favor, es volen po
sar drets? 

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

Sres i Srs Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la votaci6: vots a favor, 5; vots en contra, 
27; abstencions 22. Queda, ido, rebutjada la proposta nú
mero tres que acabam de sotmetre a votaci6. 

Passam a votar la proposta número quatre. 
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Sres. i Srs. Diputats que en voten a favor, es volen po
sar drets? 

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

Abstencions? 

Resultat de la votació: vots a favor, 27; vots en contra, 
26; no hi ha abstencions. Queda, ido, aprovada la proposta 
de resolució número quatre que acabam de sotmetre a vo
tació. 

Passam a votar la proposta de resolució número cinc. 

Sres. i Srs. Diputats que en voten a favor, es volen po
sar drets? 

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

Abstencions? 

Resultat de la votaci6: vOls a favor, 5; vots en contra, 
29; abstencions 19. Queda, ido, rebutjada la proposta nú
mero cinc que acabam de sotmetre a votació. 

1 passam a votar la número sis, que d'acord amh la 
proposta de modific<lció sera llegida pel Secretari Primer" 
de la Cambra, el Sr. Godino. 

EL SR. SECRETARI PRIMER (Gabriel Godino 
Busquets): 

"El .Govern de les Illes Balears divulgara les caracterís
tiques lingüístiques i culturals de les Illes Balears i poteni
cara els nostres signes d'identitat nacional en la divulgació 
de la imatge de la nostra Comunitat Autónoma." 

EL SR. PRESIDENT: 

Sres. í Srs. Diputats que en voten a favor, es volen po
sar drets? 

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

Abstencíons? 

Resultat de la votaci6: vOlS a favor, 27; vOls en conlra, 
26; no hi ha abstencions. Queda, ido, aprovada la pro posta 
de resolució número sis que acabam de sotmetre a vatació. 

Passam a votar la pro posta de resolució número set. 

Sres. i Srs. Diputats que en voten a favor, es volen po
sar drets? 

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

Abstencions? 

Resultat de la votació: vots a favor, 27; vots en contra, 
26; no hi ha abstencions. Queda, ido, aprovada la proposta 
de resolució nombre set que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a votar la proposta de resolució nombre vuit, 
que, com que és modificada, també sera llegida pel Secreta
ri Primer de la Cambra. Té la paraula el Sr. Godino. 

EL SR. SECRETARI PRIMER (Gabriel Godino 
Busquets): 

"El Parlament de les Illes Balears reitera la necessitat 
que el Govern presenti al Parlament un pla de transports 
de les Illes Balears per al seu debat i aprovació posterior al 
Parlament, per tal d'impulsar la millora del sector." 

EL SR. PRESIDENT: 

Sres. i Srs. Diputats que en voten a favor, es valen po
sar drets? 

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

Abstencions? 

Resultat de la votació: vots a favor, 26; vots en contra, 
37; no hi ha abstencions. Queda, ido, rebutjada la proposta 
de resolució número vuil que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a votar la número nou. 

Sres. i Srs. Diputats que en voten a favor, es valen po
sar drets? 

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

Abstencions? 

Resultat de la votació: vots a favor, 23; vots en contra, 
27; abstencions 3. Queda, ido, rebutjada la proposta de re
solució número nou que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a votar la número deu. 

Sres. i Srs. Diputats que en voten a favor, es valen po
sar drets? 

'. 

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

Abstencions? 

Resultat de la votació: vots a favor, 26; vots en contra, 
27; no hi ha abstencions. Queda, ido, rebutjada la proposta 
de resolució número deu que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a votar la proposta de resolució número onze, 
a la qual donara lectura el Sr. Secretari Primer de la Cam
bra perque també esta modificada. 
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EL SR. SECRET ARI PRIMER (Gabriel Godino i 
Busquets): 

"El Parlament de les Ules Balears constituid una co
missió no permanent per fer una previsió deIs efectes a les 
Illes Balears de la plena integració de l'Estat espanyol a la 
Comunitat Economica Europea. Aquesta comissió no per
manent estara formada amb la mateixa proporció que les 
ponencies parlamentaries." 

EL SR. PRESIDENT: 

Sres. i Srs. Diputats que en voten a favor, es volen po
sar drets? 

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

Abstencions? 

Resultat de la votació: vots a favor, 27; vots en contra, 
26; no hi ha abstencions. Queda, ido, aprovada la proposta 
de resolució número onze que acabam de sotmetre a vota
ció. 

Passam a votar la proposta de resolució número dotze 
del Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 D'ESQUER
RES. 

Sres. i Srs. Diputats que en voten a favor, es volen po
sar drets? 

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

Abstencions? 

Resultat de la votació: vots a favor, 5; vots en contra, 
cap; abstencions 48. Queda, ido, aprovada la proposta de 
resolució número dotze que acabam de sotmetre a votació. 

1 passam a votar les propostes de resolució. Si els Srs. 
Diputats presten un poc d'atenció, passarem a votar les 
propostes de resolució del Grup Parlamentari SOCIALIS
TA 

Es poden votar globalment, per tant ... Sí, Sr. Nadal? 

EL SR. NADAL 1 AGUIRRE: 

Sí, Sr. President. D'acord amb la sol.licitud feta pel 
Grup NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES a la proposta 
número catorze, en comptes d"'instar el Govern" seria "rei
terar al Govern la presentació en un termini maxim de tres 
mesos d'un Projecte de Llei del Dret del Turista". Seria 
canviar la paraula "instar" per "reiterar". 

EL SR. PRESIDENT: 

Hi ha cap objecció per part deis Srs. deIs Grups Parla
mentaris d'acceptar aquesta modificació? 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 

No, no. Ens pareix molt bé i demanaríem si és possible 
que la cinc i la dotze es votassin separades. Només la cinc i 
la dOLze. 

EL SR. PRESIDENT: 

Hi ha inconvenient a presentar la modificació? Sr. Se
cretari, prengui nota i aixo no obstant, ho donarem per co
negut als Srs. Diputats, que diu "reiterar" en comptes "d'ins 
tar". 

". 

Per tant, Sres. i Srs. Diputats que voten a favor de la 
proposta de resolució números 1, 2, 3 i 4 del Grup Parla
mentari SOCIALISTA, es volen posar drets? Gracies. 

Sres. i Srs. Diputats que en voLen en contra, es volen 
posar drets? 

Abstencions? 

Resultat de la votació: vots a favor, 26; vots en contra, 
27; no hi ha abstencions. Queda, ido, rebutjada la proposta 
de resolució que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a votar la proposta de resolució número cinc. 

Sres. i Srs. Diputats que en voten a favor, es volen po
sar drets? 

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

Srse. i Srs. Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la votació: vols a favor, 22; vots en contra, 
27; abstencions 4. Queda, ido, rebutjada la proposta de re
solució número cinc que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a votació, ido, les propostes de resolució nú
mero sis, set, vuit, nou, deu, onze. 

Sres. i Srs. Diputats que en voten a favor, es volen po
sar drets? 

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

Abstencions? 

Resultat de la votació: vots a favor, 26; vots en contra, 
26; abstencions 1. Queda, ido, empatada la votació a 26 
vots. Tornam a repetir la votació. 

Sres. i Srs. Diputats que en voten a favor, es volen po
sar drets? 

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

Abstencions? 
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Resultat de la votació: vots a favor, 26; vots en contra, 
26; 
Aquesta Presidencia, tot demanant als Srs. que no s'absen
tin de la sala, procedinl a donar trenta segons per repetir la 
tercera i definitiva votació. 

(Pausa.) 

Procedim a la votació. 

Sres. i Srs. Diputats que en voten a favor, es volen po
sar drets? 

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

Abstencions? 

Resultat de la votació: vots a favor, 26; vots en contra, 
26; abstencions 1. D'acord amb l'article 90 punt 1, que diu 
que "si s'esdevenia empat en alguna votació, se'n realitzara 
una segona i si I'empat persistia se suspendra la sessió du
rant el termini que la Presidencia estimi raonable. Una ve
gada transcorregut el termini es repetira la votació i si no
vament es produla empat, s'entendra rebutjada o rebutjat 
el dictamen, I'anide, I'esmena, el VOL particular o la propo
sició de que es tracti. Per tant, queden rebutjades les pro
postes de resolució que acaham de sotmetre a votació. 

Passam a votar la pro posta de resolució número dotze. 

Sres. i Srs. DiputaLs que en voten a favor, es valen po
sar drets? 

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

Abstencions? 

Resultat de la votació: vots a favor, 22; vots en contra, 
27; abstencions 4. Queda, ido, rebutjada la proposta núme
ro dotze. 1 passam finalment a votar les proposles de reso
lució números tretze, eatarze, quinze. 

Sí, Sr. Nadal? És que quan votam, ja no podem can
viar. Jo he demanaL als Grups que m'ho diguin. Es voten 
les tres conjuntament, Sr. Nadal, em sap molt de greu. Pero 
no es canvia la votació. Estam votant. No hi ha interven
cions. No hi ha intervencions. Estam votant. la hem dit que 
quedava entes que es canviaria la paraula i seria "reiterar" 
en comptes de "proposar". Srs. Diputats, el Reglament diu 
que el temps de votacions, no hi pot haver íntervencions. 
Jo, abans de comen<;ar, he demanat com volíen que es vo
tas. Bé, digui, Sr. Nadal, que passa? 

EL SR. NADAL 1 AGUIRRE: 

Sí, per una qüestió d'ordre, Sr. President. A la proposi
ció número quinze, on diu "regió pare natural" ha de dir 
"regió pare nacional" , d'acord amb I'informe que se'ns ha 
enviat pcr part del Govern. Hi ha un error mecanografíe, 
segurament. 

EL SR. PRESIDENT: 

L'informe pot dir "pare nacional" i la proposta pot dir 
"pare natural". No té per que dir la mateixa cosa. Voste pot 
dir ara que és així, pero l'informe pot dir el que sigui i vos
te ha fet una proposta, la que sigui. Si accepten eIs Grups 
Parlamentaris que es canvii, es canvianl. Si no, es votara 
eom a "pare natural". Sí, Sr. Nadal, dígui, digui. 

EL SR. NADAL 1 AGUIRRE: 

Sr. President, "regió pare natura)" esta entre comeles, 
és una transcripció exacta de l'informe que cns ha arribat. 
No és una inveneió nostra del lerme perque el desconeixÍ
em, sinó que hem copiat exactament l'informe. Per tant, 
vull dir que no hi havia voluntat de rebaixar de "nacional a 
"natural", sinó que és una transcripció. Si la Presidencia ha 
vol aceeptar, ho accepta i si no, vOlarem "parc natural", o 
sigui que no té ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. NadaI, és que no és la Presidencia, que ho ha d'ac
ceptar. La Presidencia ho aecepta amb molt de gust si no hi 
ha cap Portaveu que s'hi oposi, que és el procediment re
glamentari que hem de seguir. Parcix que no hi ha eap Por
taveu que s'hi oposi; s'accepta la correceió i es tendra en 
eomplc a l'hora d'escriure els acords que sera "pare -no vol- _ 
dría equivocar-me jo- nacional" de la Comunitat Economi
ca Europea. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor de les propostes 
de resolució tretze, catorze i quinze del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, es valen posar drets? 

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

Abstencions? 

Resultat de la votació: vots a favor, 26; vots en contra, 
27; abstencions, no n'hi ha. Queden, ido, rebutjades les 
propostes de resolució que acabam de sotmetre a votació. 

1 esgotat l'Ordre del Dia d'avui, s'aixeca la sessió. 
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