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1.- PREGUNTES. 

'. 
1) R G.E. núm. 2013/90, presentada pel Diputar ILlustre Sr SebastÜl Se1Ta i Busquets, del Grup Parlamentari 
NACIONALISTA I D'ESQUERRES, amb la formulació següent: 
"Per quins motius el Govem de les Illes Balears no ha presentat al Parlament, per al seu debat, el Pla de Salut 
Mental?" 

2) RG.E. núm. 2083/90, presentada pel Diputat ILlustre Sr loan Francesc López i Casasnovas, del Grup Par
wmentan NACIONALISTA I D'ESQUERRES, amb la formuÚlció següent: 
"Quina explicació té el Govern per a la constan! marginació a que sotmet Úl /lengua catalana Úl Consellería 
d'Obres Públiques i Ordenació del Territon en tates les seves activitats (publicitat, campanyes instituciona/s, 
etc.) 1". 

11.- INTERPEL.LACIÓ RG.E. núm. 1867/90, presnetada pel Grup Parlamentan NACIONALISTA I D'ES
QUERRES, relativa a la polftica turistica a les Illes Balears. 
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JI/.- PROPOSICIÓ NO DE LLEI RG.E. núm. 139B/90, presentada pel Grup Parlamentan NACIONALIS
TA I D'ESQUERRES, relativa a presencia de xeringues a les platges de les Illes Balears. 

w.- RESOLUCIÓ D'EMPATS DE PROPOSICIONS NO DE LLEI DEBA TU DES DAVANT COMIS
SIÓ: 

• Proposició no de Llei R G.E. múm. 113B/90, presentada pel Crup Parlamentan NACIONALISTA I D'ES
QUERRES, relativa a la regulació per part del Covem de l'explotació industrial deis vedats de cafa (Desem
pat del pnmer punt; debatuda davant la Comissió d'Ordenació Territorial). 

* Proposició no de Llei R G.E. núm. 1164/90, presentada pel Crup Parlamentan SOCIALISTA, relativa a re
captar la compareixem¡a de les Associacions UNAC, ASIMPROS iASPANASIF, com a representants de les 
associacions de disminuils fisics, perque intormin i assessorin la Comissió sobre la seva problemiltica. (Desem
pat del del text de la Proposició no de Llei; deba tuda davant la Comissió d'Assumptes Socials). 

v.- MOCIÓ RG.E. núm. 1733/90, presentada pel Crup Parlamentan SOCIALISTA, relativa a la creació 
d'infrastructures a les Illes Balears. 

u.- PREGUNTA R.G.E. NÚM. 2013/90, PRESEN
TADA PEL DIPUTAT SR SEBASTlÁ SERRA I BUS
QUETS, DEL GRUP PARLAMENTARI NACIONALIS
TA I D'ESQUERRES. 

EL SR PRESIDENT: 

Sres i Srs Diputats, bones tardes. 

Comen~m aquesta primera Sessió Plenaria i Ordina
ria a la qual se'ls ha convocat, segons l'Ordre del Dia que 
els han repartit oportunament, pel Punt I referit a Pregun
tes. 

El Sr Sebastia Serra i Busquets ha fet arribar a aquesta 
Presidencia la retirada de la Pregunta registrada amb el 
núm. 2013/90. 

1.2.- PREGUNTA R.G.E. NÚM. 2083/90, PRESEN
TADA PEL DIPUTAT SR lOAN FRANCESC LÓPEZ 1 
CASASNOV AS, DEL GRUP P ARLAMENT ARI NA
CIONALISTA I D'ESQUERRES. 

EL SR PRESIDENT: 

Per formular la Pregunta 2083/90, sobre l'ús de la llen
gua catalana, té la paraula el Diputat Sr Joan Francesc Ló
pez i Ca.~novas. 

EL SR LÓPEZ I CASASNOV AS: 

Gracies, Sr President. 

El TItol IV de la Llei de Normalització Lingüística de 
les Illes Balears es refereix a la funció normalitzadora deIs 
poders públics. Nosaltres hem observat, des de fa temps, 
com el Govern de la Comunitat Autonoma dóna una nota 
de cal~ i una altra d'arena en relació amb aquesta tematica 
i concretament la Conselleria d'Obres Públiques i Ordena
ció del Territori, practicament en totes les seves activitats -
publicitat, campanyes instituticionals com la de seguretat 
vial que ha patrocinat conjuntament amb la Direcció Pro
vincial de Transit amb uns pressupostos de 15 milions de 
pessetes entre cartells, tanques, anuncis a la televisió i fins i 
tot una can~ - vehiculant tata aquesta campanya només en 
llengua castellana. 

Pensam, ida, que el Govem de les Illes Balears hauria 
de respondre per quina motivació s'ha saltat, ha incorregut 
en infracció en tot el que diu la Llei de Normalització Lin
güistica. 

EL SR PRESIDENT: 

Per contestar, té la paraula el Conseller d'Ordenació 
del Territori Sr Saiz. 

EL SR CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 1 OR
DENACIÓ DEL TERRITORI (Jeroni Saiz i Gomila): 
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Si, Sr Presidente, muchas gracias. 

Sr López Olsasnovas. debo contestarle que yo conside
ro que en la actuación de la Conselleria de Obras Públicas 
y Ordenación del Territorio no se margina de una manera 
sistemática al catalán sino que se viene utilizando en cada 
momento el idioma que va a ervir de una forma más ade
cuada y eficaz para los fines en lo que invertimos el dinero 

público. 

Muchas gracias. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr López 1 Casasnovas. 

EL SR LÓPEZ 1 CASASNOV AS: 

Gnlcies, Sr Presidenl. 

Quan es despenen 15 milions de pessetes, que ve a ser 
gairebé una tercera part del que el Govern de les Illes Bale
ars dedica a normalització lingüística, en una campanya ins
titucional només vehiculada en !lengua castellana, margi
nant absolutament la nostra llengua, pensam que s'incorre 
c1arament en un frau de llei. 

Si vos tes es saltessin els semafors, infringissin el Cadi 
de Circulació i, en definitiva, anessin en contra d'una llei 
que preveu sancions, els haurien de multar d'una manera 
ben forta. En conseqüencia: "El Govern de la Camunitat 
Autónoma assegurara I'ús de la lIengua catalana en totes 
les funcions i activitats de caire administratiu que realitzin 
les institucions i organismes que en depenen", artide vulne
rat per aquesta actuació. "EIs poders públics de la Comuni
tat Autónoma han de fomentar l'ús de la llengua catalana a 
la publicitat", artíde vulnerat en aquesta campanya institu
cional. La Disposició Addicional Primera i la Disposició 
Transitoria Segona també s'han vulnerat. En conseqüencia, 
jo deman: Quina sanció posara el Govern de les Illes Bale
ars a la Conselleria d'Obres Públiques per aquests incom
pliments? 

ELSR PRESIDENT: 

Té la paraula el Conseller Sr Saiz. 

EL SR CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES IOR
DENACIÓ DEL TERRITORI (Jeroni Saiz i Gomila): 

Gracias, Sr Presidente. 

. Sr López Casasnovas, es evidente que la campafia rea
lIzada este verano intentando mejorar la seguridad vial en 
nuestras carreteras no tenía como finalidad básica el nor
malizar el uso de la lengua catalana, tenía como finalidad el 
Intentar ahorrar vidas humanas por accidentes en nuestras 
carreteras, y la campafia se hizo en un momento en que por 
las mismas circula un elevado porcentaje de vehículos con
ducidos por extranjeros, los cuales generalmente conocen 
mejor el castellano que el catalán. Esta es la razón por la 
que esta campaña concretamente se hizo en castellano, evi-

tar el gasto de publicidad doble que hubiera supuesto ha
cerla bilingüe o con una eficacia infinitamente inferior, si 
se hubiera hecho en catalán. 

No obstante, usted sabe que en otras actuaciones de 
carácter institucional, como por ejemplo la sefialización de 
las carreteras, sí que se cumple y se colocan los letreros de 
sefialización en los dos idiomas, pese a que, como podfa 
observarse esta mafia na en una fotografta publicada en uno 
de nuestros periódicos, precisamente los grupos catalanis
tas se dedican a pintarrajear precisamente las sefiales escri
tas en catalán, porque en segundo término se ve la castella
na. 

Muchas gracias. 

II.- INTERP,EL.LACIÓ R.G.E. NUM. 1867/90, PRE
SENTADA PEL GRUP NACIONALISTA 1 D'ESQUER
RES, RELATIVA A POLíTICA TURíSTICA A LES 1-
LLES BALEARS. 

EL SR PRESIDENT: 

Acabat el Punt 1, passam a debatre el Punt II de l'Or
dre del Dia que fa referencia a la Interpel.lació núm. 1 
867/90, presentada pel Grup Parlametnari NACIONALIS
TA 1 D'ESQUERRES, relativa a política turística a les 
Illes Balears. 

Per formular aquesta interperl.lació i per part del 
Grup interpel.lant, té la paraula el Diputat Sr Sebastia Ser
ra. 

EL SR SERRA 1 BUSQUETS: 

Gracies, Sr President. Sres i Srs Diputats. Sr Conseller. 

Presentarem aquesta Interpel.lació pel mes de juliol 
d'enguany i lógicament ha férem perque enteníem que la 
problematica era a les Illes - maldament el Sr Cañellas, 
avui absent, hagi anat dient tot l'estiu que no hi havia crisi, 
nosaltres enteníem que n'hi havia i que n'hi ha -, i també 
enteníem que així com els mitjans de comunicaciÓ, patro
nal, sindicats, Grups Parlamentaris, Conselleria de Turisme 
i la societat en general es preocupaven, es preocupen, ens 
preocupam perque el turisme és la primera indústria d'a
questes illes, la primera activitat, i per tant cal que hi hagi 
unes actuacions interrelacionades, un ampli debat poIític i 
social i que comprenguem i tenguem en compte que econo
mia, societat, espai, ecologia, cultura, tots aquests grans te
mes van interrelacionats i que no només s'ha de tenir en 
compte la qüestió economica, va ser quan pensarem que -
s'havia de presentar la Interpel.lació. 

Una Interpel.1ació que té una serie de vessants, no no
més en té una. La primera, per ventura és demanar-li a vos
te que ens expliqui una mica eIs plans i eIs projectes i la si
tuació, cosa que el Govern no ha fel. Certament, voste om
pie espais televisius, radiofonics i de mitjans de comunica
ció escrits; certament voste és un Conseller que té bona 
imatge, en el sentit de paraules, idees, expressió f:leil i bona 
presencia - sobre aixo hi ha gusts diferents, pero vaja, que-
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da bé a les fotos -, ara bé, nasal tres entenem que aquest de
bat és parcial, és amb patronals, pero no és amb sindicats, 
no és poHtic en el lloc que ha ha de ser, que és el Parla
ment de Balears i per aixo creim que és bo que el Conseller 
vengui ha expliqui i ha expliqui. 

La Interpel-lació, per tant, té aquesta logica, i una se
gana, que és fer corresponsable del tema tot el Govern, tot, 
perqu~ el tema del turisme no és només economia, també 
és societat, treballadors, ecología, - destrucció o conserva
ció deis espais naturals -, també és cultura - destrucció o no 
del patrimoni d'aquesta terra - i, evidentment, també fer
nos corresponsables tots eIs grups Parlamentaris. 

Per tant, el primer punt d'aquesta Interpel.lació és 
aquest envit. Quan nosaltres llegim que voste va a CanAries 
o a la Universitat Internacional Menéndez y Pelayo i que fa 
conferencies i rodes de premsa, ens alegra molt i ho llegim 
amb molt d'interes, pero la veritat és que volem passar d'a
questes expressions, d'aquestes paraules, d'aquestes pro
postes a un debat poHtic, a un ampli debat social i a reali
tats molt concretes i tangibles . El primer motiu del debat, 
repetesc, és aquest envit, aquesta convidada, i que no acabi 
en aquesta Interpel.lació i en la moció subsegüent, si n'hi 
ha, pero anem a veure fets i realitats, que és el segon gran 
envit que el Grup NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES 
plan teja en poUtica turística. 

nia 10 de maig d~l 90, el butlletf d'aquest Parlament 
publicava el que acordAvem sobre oferta turística no lega
litzada. Que ha fet el Govern de llavors en~? ¿Quina és la 
realitat de l'oferta turística no legalitzada a hores d'ara, des 
que després de molts de mesas i de molts informes preníem 
aquí unes resolucions moderad es - vull insistir, moderades, 
positives i consensuades? 

Continu: Pel juny del 89 voste ens anuncia que la Co
munitat de Balears serA la primera a nivell europeu, una de 
les primeres a nivell mundial, que tendrA una llei de defen
sa del turista. Em sembla que fa un any i mig d'aixo. S'han 
fet eIs estudis, s'han aclarit els temes de legalitat previsible, 
hi ha compet~ncies, és viable, és possible, pero la cosa no 
ha passat d'aquL El 89, Sr Cladera, voste proposa una me
sura increYble - increYble des de l'optica del Govern, del 
Govern que destrueix espais naturals o que autoritza des
truccions -, que és la suspensió d'aprovar nous plans par
cials de sol urbanitzable d'ús turístico Mesura molt serios a, 
molt seriosa i que encara ens agradaria saber on es troba, 
perqu~ l'actuació d'Ob[~ Públiques - el Conseller ha partít 
fa una estona, després d'una resposta final demagogica al 
company López Casasnovas - resulta que no ha estat aques
ta en absolut, sinó el contrari, cada dia fa el contrari. 

El Sr Cañellas i voste presidien reunions i mitjans de 
comunicació parlant, per exemple, de pacte intersectorial, 
turisme, agricultura, etc. Reunien importants empresaris 
deis sector, sindicats, productors de la pagesia i fins i tot in
dustrials amb l'ham de la reindustrialització. Es curiós, un 
problema com la reindustrialització i tampoc no hi ha el 
Conseller d'Indústria; són abséncies curioses, ja n'hem co
mentat tres. 

Vost~ ha parlat de 50.000 places que han de desapar~i
xer. A nosaltres, l'índex de la darrera publicació del profes
sor Machado - amb el qual supos que voste va poder discu
tir, a CanAries - ens diu que almenys cal multiplicar aquesta 
xifra per dos, aixo uitilitzant un índex ponderat entre fac
tors economies i factors territorials a les mes Balears, és a 
dir, partint de la base que l'fndex que per ventura seria rao
nable és doble del que vost~ propugna, pero ¿quina és la 
realitat de les 50.000 places que voste ha dit que han de 
desa pareixer? 

L'Escola d'Hostaleria, formació professional. Comen
cen eIs fonaments, pero jo crec que duc quasi vuit anys aquí 
i ja en fa molts que tenirn prevista aquesta Escola d'Hosta
leria previsible. Havia de ser com la de Lausana, la veritat 
és que no hem passat deis fonaments després de molts anys. 

Comercialització directa de places a l'exterior. Gran 
porjecte, el compartim absolutament amb vos te, també 
qualque altre Diputat n'ha parlat alguna vega da en aquesta 
Cambra, pero ¿quina és la realitat? Quin és el foment d'a
quest plantejament? Jo crec, Sr Cladera, que aquest estiu 
voste ja no ha tengut l'energia poHtica que tenia abans. Jo 
li diré un fet positiu que voste va fer fa dos anys en part a 
instancia del nostre Grup Parlamentario Era quan hi havia 
els famosos beach partys, quan voste sortir per televisió i a 
mitjans de comunicació, va reunir els sectors implicats i va 
aturar en gran part, com pertocava, que es fessin les bestie
ses des beach party. Aquest estiu es fan els jeeps-party en 
gran part de territoris de les illes Pitiüses, de Mallorca i de 
Menorca: Sa Duaia, etc., etc. Quina ha estat la intervenció? 
S'ha mogut una mica, voste? Ha tengut l'energia que tenia 
fa dos anys? Sincerament, em pareix que aquí ja hi ha una 
certa deixadesa, una certa rutina, un cert viure de les ren
des d'uns plantejaments que en gran part no s'han. concre
tat. 

Quins són els envits que li hem de fer a hores d'ara, a 
part d'aquests retrets, a part de demanar-li com es troben 
aquestes grans declaracions, aquests grans eixos programa
ties? EIs envits són: ¿Es pot continuar una política a favor 
de la construcció indiscriminada gairebé per tot, com es fa, 
mentre parlam d'augmentar la qualitat turística? Turisme 
intervé o no intervé? la entrat vos te en la rutina o encara 
hi ha alguna possibilitat del contrari? Si és aixf, empenyi 
perque les Directrius d'Ordenació Territorial quedin apro
vades d'una vegada per tates en aquest Parlament i durant 
aquesta Legistatura. Les Directrius duen un retard de tres 
anys. Serien el marc d'unes regles de joc, una situació arbi
tral. Ho demana patronal, ho demanen sindicats, ha accep
ta el moviment ecologista, eIs proteccionistes, tot i el risc 
que significa entrar en aquest joco 

Sr Cladera, qualsevol empresari conscient d'aquestes 
illes reclama el CatAleg d'Espais Naturals i qualsevol tour 
operador també demana que sigui realitat aquest cataleg, 
que siguin realitat els espais definitivament protegits. A ho
res d'ara, les vuitanta j busques esmenes de pes, el canvi 
d'estampetes - és a dir, de projectes que ara s'hauran d'a
provar vulnerant la LIei aprovada per unanimitat en aquest 
Parlament, perque aquest Parlament cada matí és una llotja 
de mercaders - si no hi posam remei desvirtuara el que s'ha 
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aprovat i el proteccionisme del qual parlam. 

Vost~ ha de fer i aprovar un Pla d'Ordenació de 1'0-
ferta Turística. Per qu~ a hores d'ara aquest pla no s'ha a
provat, consensuat, publicat i explicat a tota la societat? 
Qu~ espera, la Conselleria de Turisme? Pensem que és de 
la mateixa epoca que el Pla Director de Ports Esportius. Es 
curiós: el Pla Director de Ports Esportius ja el tenim publi
cat, ja hem acabat la fase d'al.legacions deIs ciutadans i de 
les entitats públiques, perque és cIar, imaginam que el Pla 
Director de Ports Esportius no té el mateix sentit que el 
Pla d'Ordenació de l'Oferta Turistica. Que passa, aquf? A 
que ve aquesta contradicció tan operativa en el mateix Exe
cutiu? Que la Conselleria de Turisme no té tecnics i la d'O
bres Públiques sf? Aquí hi ha coses que no acaban de qua
drar. 

Continuam amb alguns envits més: El de l'atur. Voste 
ha encarregat un bon estudi del primer semestre de l'any 
90, un estudi d'un bon economista. Creim que ha estat bo 
que la Conselleria encarregas aquest estudi, la preocupació 
i el fet de cercar un economista com el Sr Montserrat, l'ho
noren; el Sr Montserrat té practica i supos que l'ha fet bé. 

Segons aquest estudi, nosaltres entenem que enguany 
ens trobarem amb 10.000 aturats més del sector d'hostale
ria, pero encara ens trobarem amb un problema més greu i 
és que moltes empreses, per la por a la crisi, han ~ntractat 
els treballadors només per tres mesos i lIavors"han ampliat 
el contracte - tal vegada voste ho sap millor que jo - per un 
mes, un altre i potser un altre, perqu~, cIar, el setembre i 
l'octubre tenim bastant ocupació perque s'ha fet el dos por 
tres, és a dir, que la gent paga dues setmanes i en ve tres a 
uns preus realment divertits, vull dir realment de miseria, 
aixo ha permes més ocupació, pero hi haunl una part im
portant de treballadors que no tendran dret als subsidis ha
bituals. Aleshores és un envit que el Govern ha d'assumir i 
deIs seus recursos o deIs de I'Estat s'ha d'aconseguir una al
ternativa per a aquests trebalIadors. 

Reconversió de places en vivendes, aixo és necessari, 
es pot fer si hi ha un acord governamental amb IBA VI. Un 
ConselI de Turisme millorat, més viu, més actiu, amb més 
representació deIs sectors més populars i menys represen
tació corporativa empresarial. Consell Economic i Social, 
un altre deIs envits que existeixen en aquesta Comunitat, 
per qué no?, en una Comunitat en pau social on hi ha estu
diosos i estudis més que suficients i maduresa sindical i pa
tronal provada per fer un bon Consell Economic i Social. 

El darrer envit és que nosaltres no ens basta que es di
gui: Pacte d'Estat per solventar el Turisme. No ens basta 
que el Sr Barrionuevo alabi en aquest cas el Conseller de 
Turisme, cosa que ens alegra, pero no ens basta. Nosaltres 
creim que evidentment l'Estat ha d'assumir una serie d'as
pectes i que ha de fer un pacte d'economia turística, aixo és 
cIar, pero aquest Pacte d'Estat ha de dur impHcitament una 
serie de temes que cal enumerar i que creim que vostes no 
han punyit suficientment. 

El primer tema I'he dit abans, el tema laboral, el tema 
de ¡'atur, el tema deIs 10.000 aturats i deIs que hi haunl 

perque no tendran els mesos de cobertura suficients. El se
gon, infrastuctures d'aquestes illes que pertocaría pagar a 
l'Estat. Continuam amb unes infrastructures públiques do
lentes, insuficients. Cal insistir en aquest tema i dir que 
vostes també han perdut una mica l'empenta en aquest res
pecte. Davallar l'IV A al 6%. Tenc entes que el Govern de 
1'Estat pensa fer-ho o que ho veu amb bons ulls, pero aixo 
és una necessitat imperiosa per a un turisme d'un poc més 
de qualitat, al nivel! de 4 estrelles. 

Les mesures estríctes de pol(tica monetAria - aixo si 
que ho ha de resoldre el Govern de I'Estat - és un altre d'a
quests grans temes de poHtica d'Estat sobre el qual no aca
bam de veure quina orientació, quin punt de partida hi té 
el Govern globalment i la Conselleria de Turisme en parti
cular. 

" 

Entengui, Sr Conseller, que aquesta Interpel.lació del 
Grup NACIONALISTA I D'ESQUERRES ha volgut aga
far aquest caire per intentar acabar una Legislatura en la 
qual emproem la realitat no només amb campanyes de 
premsa o a través de mitjans de comunicació i de grans car
tells de propaganda i a base de potenciar mercats com l'es
panyol, catala, base, etc., sinó que es tracta de lligar coses 
que voste ha dit i coses que haurien de ser una realitat i no 
ha són. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per contestar i per part del Govern, té la paraula el 
Conseller Sr Jaume Cladera. 

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

GrAcies, Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Sr Serra, com a principi d'aquesta Interpel-lació he en
tes que em demana a veure si podria fer un resum del punt 
de vista del Govern sobre la situació actual i la temporada 
actual. Intentaré fer-li una sintesi de determinades xifres en 
les quals es dificil discrepar, perque les Illes, que poden te
nir moltes dificultats precisament per la seva insularitat, te
nen un gran avantatge que no té cap altra Comunitat de 
l'Estat Espanyol més que Canaries i és que podem comptar 
amb una certa exactitud el nombre de turistes que entren i 
surten.. 

Dia 31 d'agost, que són les estadistiques que tenim -
podríem parlar de les de setembre, pero només les tenim 
fins dia 23 i seria una mica més complicat -, día 31 d'agost, 
repetesc, la situació és la següent: A Balears hi ha un des
cens del mercat britanic entorn del 26%; a la resta del Me
diterrani, la baixada del mercat britanic és del 35%. Segons 
les informacions del mercat britanic global, el nombre de 
britanics que han sortit manco del seu país és aproximada
ment el 37%. El mercat alemany globalment es manté 
constant, amb un petit augment del 2%, em referesc al 
nombre d'alemanys que han sortit del seu país. Fent la refe
rencia d'aquests mercats amb la situació balear, ja li he 
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avan~t que el descens del mercat britanic era del 26%; el 
mercat alemany, que cap a l'exterior globalment té un aug
roent del 2% i a Espanya té una disminució mitjana del 
12%, a les Illes Balears té un augment de 1'11 %. El mercat 
franres de charters, d'avió, perqu~ el mercat franres de cot
xe és molt fort i mal de controlar, té un augment a Balears 
del 4%. Pel que fa als mercats nordics, Su~ia, Dinamarca i 
Finlandia tenen un descens a Balears d'una mitjana del 
12%; en canvi el mercat noruec té una mitjana d'augment 
del 15%. El mercat italia té un augment d'una mitjana del 
8%, el mercat suís té un augment mitjll de 3%, l'austriac té 
una disminució del 14% i el mercat espanyol té un aug
ment a Balears del 33%. 

Si es comparen els resultats d'aquestes xifres amb el 
que passa a les altres destinacions turfstiques i sobretot 
amb les espanyoles, la primera deducció és que els resulta18 
de les Illes Balears són brillan18, excepcionals i, en el cas de 
Mallorca, impressionants. EIs he donat els resulta18 per i
lles, pero la veritat és que la mitjana no es mou igual a cada 
una: els resultats de Mallorca són molt superiors als de Me
norca, i aques18 són superiors als d'Eivissa, és a dir, que on 
tenim el problema més gros és a Eivissa. 

Referent a aquestes xifres, jo tampoc no vull que do
nem massa relevAncia al Govem autonomic pels exi18 ni 
tampoc pels fracassos, hem de saber quines són les seves li
mitacions. Amb aquestes xifres jo li puc fer una demagogia 
important, li puc dir que els resultats són realment especta
culars en comparació al que passa, pero no li ho faré per
que no crec que sigui aro, ja que hi ha una serie de cir
cumstancies que no depenen del Govem Balear, com les 
que vost~ ha anomenat molt bé, que tenen una influ~ncia 
molt decisiva sobre el món turístico 

No obstant aixo, també hi ha coses notables que són 
conseqü~ncia immediata de les actuacions del Govem de 
les Illes Balears. Una és el resultat del mercat alemany. Es 
molt curiós que el mercat alemany tengui un comporta
ment en disminució a la resta del mercat espanyol, fins i tot 
a Eivissa, on té una disminució del 2% i a Menorca del 4%, 
sobre xifres petites, i a Mallorca té un augment d'un 11 i 
busques per cent. Es degut a unes accions promocionals 
concretes i a una pel.Hcula que es va fer aquí, ...... , i es va 
passar pel segon canal de televisió durant 4 mesos. Tots els 
tour operadors estan d'acord que aquesta acció ha donal 
aquests resultats i com a conseqüencia d'aixo aquesta pel.lí
cula es repetirll amb rodatges a les illes d'Eivissa i Menorca 
per veure si tenim la sort de treure'n el mateix rendiment. 

Quant a l'augment espectacular del mercat espanyol 
en un 33%, és cert que hi ha una influencia directa per una 
serie de circumstancies momentllnies que succeeixen a les 
Illes que no fa falta comentar, pero també és cert que s'han 
fet unes campanyes de promoció que han tengut un resultat 
notable. 

En el cas del mercat italill, es va fer una campanya re
al~nt més la incidencia de Menorca i el resultat és d'un 
augment d'un 80%, aproximadament, sobre xifres molt pe
tites: parl de 43.000 ítalians, no parl de xifres astronomi
queso 

En síntesí jo li diria que, comparativament, els resul
tats a les Illes Balears són acceptables i encara ti diré més: 
Si agafam els números de les Illes Balears, tenint en comp
te el problema específic del mercat britanic, passa que si no 
comptasssim la baixada del mercat britllnic, és a dir, si el 
mercat britllnic hagués tengut el mateix comportament que 
l'any passat, els resulta18 de dia 31 d'agost a Mallorca se
rien de més el 4%, a Menorca de més el 3% i a Eivissa de 
més el 3%, perqu~ convé que sapiguen que quan parlam 
d'una disminució del 26% del mercat britanic, aixo suposa 
que a Mallorca, l'any 90, han vengut 312.000 britanics man
co que l'any 89; que a Eivissa n'han vengut 124.000 manco 
que l'any passat i que Menorca ha baixat de 78.000 turistes 
britanics manco. 

Su no s'hagués produH aquesta baixada del mercat bri
taníc, li repetesc que els resuItats serien els que he dit a
bans, és a dir, que la nostra lectura és que si obvia m el mer
cat britllnic, dia 31 d'agost d'enguany Mallorca ha tengut 
500.000 espanyols,2.860.000 estrangers i 312.000 britanics 
manco. Si haguessin vengut els mateixos britanics de l'any 
passat, tendrfem un augment d'un 4%. Dit d'una altra for
ma: si no comptam el mercat espanyol ni el britllnic, resulta 
que a Mallorca han vengut 27.000 turistes més que I'any 
passat; a Eivissa, 5.000 més i a Menorca, 7.000 més. 

Dic totes aquestes coses per centrar el problema on jo 
pens que el tenim, que és sobretot en el mercat britllnic. 
Aixó és important, perÓ seria distint pensar que hi ha un 
canvi de tendencia global en to18 els mercats o bé que les 
nos tres illes ja no responen a les demandes que hi ha Euro
pa o tenir el dubte de si el model tunstic pot funcionar de 
cara al futuro Nosaltres ham arribat a la conclusió que no es 
produeix cap d'aques18 problemes i que s( es produeix un 
problema molt concret i molt poderós centrat en aquesta 
disminució del mercat britanic. 

Si a aquesta disminució del mercat britllnic s'hi afegeix 
un excés d'oferta tur(stica d'allotjaments - cosa que s'ha
gués notat encara que hi hagués hagut les mateixes xifres 
del mercat britllnic -, ens trobam que dins el sector turfstic, 
sobretot d'allotjaments, tothom té la sensació que les coses 
van malament i no és una sensació infundada. Realment hi 
haura una disminució important deIs beneficis de les em
preses d'allotjaments i també hi haurn una disminució deis 
beneficis de l'oferta complementaria, perque des del mo
ment que s'entra dins la dinamica de l'oferta a la baixa de 
preu, com deia vos te molt bé, el tipus de clientela que es 
capta són persones que tenen una capacitat.adquisitiva més 
baixa per consumir tota l'oferta complementllria. 

Aquest és el punt que nosaltres consideram primordial 
i quan ens demanam que passa en el mercat britanic, la res
posta és immediata, és a dir, no és un problema de les Illes 
ni de les destinacions turístiques, és un problema molt con
cret que té distin18 motius. Un és l'economia britllnica, pe
ro el més important és una batalla comercial que varen te
nir aquests anys passats els grans tour-operadors britllnics, 
que varen fer viatjar persones que en condicions normals 
no tendrien la capacitat economica per poder viatjar. Fins i 
tot a les Illes hi va haver augmen18 mol18 grossos durant 
tres anys consecutius i aixo va crear unes expectatives d'un 
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mercat que era realment falso 

Es bo que en aquests moments aquest mercat es vagi 
reduint, perqu~ un nombre important de visitants d'aquest 
mercat no tenen la capacitat economica suficient, si analit
zam l'inter~ d'una Comunitat pel que fa al m6n turístico 
No parlo de temes socials, parlo de temes economics. Una 
cosa és convidar turistes i l'altra és parlar de peles, com di
uen els catalans. Si parla m en aquest sentit, no ens convé 
un tipus de turisme que no d6na el benefici suficient per
qu~ l'empresariat, a través deIs imposts, pugui pagar les 
despeses d'infrastructura que ocasionen aquests visitants, 
que era el cas de bastants turistes d'aquesta nacionalitat. 

Per tant, és un problema molest, delicat, pero que no 
ens ha de preocupar si som capa~s de substituir aquest ti
pus de turistes per uns altres. Es cert que en linies generals 
aixo ha sorpr~ l'empresariat una mica en la situaci6 de te
nir una gran part de la seva comercialitzaci6 en aquest mer
cal. Vull dir un cas concret: A Menorca bastaria diversificar 
1'0ferta turística per part deis empresaris - per descomptat 
recolzats per I'Administraci6, en aquest cas la Comunitat 
Autonoma - per anar a la captació de clienteles a altres 
mercats que no fossin el britanie, com pot ser per exemple 
l'alemany, ja que Menorca només té 75.000 alemanys, per 
tant pareix una xifra petita quan parlam que a Mallorca ca
da any vénen 1.600.000 o 1.700.000 alemanys, de manera 
que no és difícil pensar en expectatives de poder captar per 
a Menorca 150.000 o 200.000 alemanys en un termini de 
tres o quatre anys, és a dir, jo cree que la solució del cas de 
Menorca és realment senzilla si per part deIs empresaris i 
l'Administraci6 Autonomica en les campanyes promocio
naIs es comercialitzen altres mercats i es substitueix el mer
cat britanic per altres alternatives que hi ha avui. 

En el cas de Mallorca, la depend~ncia del mercat brita
nie no és tan grossa, a posta els efectes no són tan impor
tants. El que succeeix és que Mallorca té els mercats molt 
diversificats i no li és tan fkil substituir la quota del mercat 
britanic, encara que la p~rdua sigui inferior. No obstant ai
xo, hi ha una feina important a fer en el mercat frances, on 
tenim una partieipaci6 de 224.000 turistes - en un país de 
quasi 60 milions d'habitants pareix petita - i sobretot en els 
mercats italia i espanyol. 

Tampoc no hem de perdre de vista el mercat alemany, 
perque a pesar de les discussions que hi pugui haver i de 
totes les dificultats de handicap, de comen~ment de la se
va integra ció que puguin tenir els ciutadans de l'Alemanya 
de I'Est, nosaltres estam convin~uts que les prioritats d'a
quests ciutadans seran en primer lloc el viatge, fins i tot 
abans que l'aspiraci6 a tenir una casa en propietat o a tenir 
un cotxe. A Utol de referencia, només dir que dia 31 d'agost 
havien arribat a Mallorca 9.500 ciutadans de l'Alemanya de 
I'Est. Es una xifra pnlcticament ridkula, pero és significati
va. Vol dir que el mercat s'ha posat en marxa i no només 
aixo, sin6 que totes les grans ag~ncies i tots els grans tour
operadors han comen~t a muntar oficines perque pensen 
que hi ha expectatives. 17 milions d'un país quasi nou, po
tencial, verge - ha dic en el sentit que practicament no ha 
tengut cap possibilitat de sortir afora - i que practicament 
quasi és com tot eIs palsos escandinaus junts, no tant. 

Pel que fa als temes que descrivia el Sr Serra. Perdoni, 
Sr Serra, n'hi hauria per estona i m'encenen elllum, de ma
nera que m'atur. 

EL SR PRESIDENT: 

Tendra tom de r~plica, Sr Conseller. 

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

D'acord. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus de Grups Parlamentaris que vulguin in
tervenir? 

Per part del Grup MIXT, té la paraula el Diputat Sr 
Ricci. 

EL SR RICCI 1 FEBRER: 

Sr President. Sres i Srs Diputats. Sr Cladera. 

He sentit a dir fa una estona que fins i tat Barrionuevo 
el felicitava per la seva bona gesti6. Si la felicitaci6 vingués 
d'algú que fos capa~, seria una alaban~, pero quan comen
~m per una crisi turística nacional on el Ministre de Turis
me és el primer fracassat ja no ho vull tenir tant en consi
deraci6. 

La realitat segurament és que voste té bastant més res
ponsabilitat que quaIsevol Area turística d'Espanya. Vost~, 
Sr Cladera, té la millor maquinAria que es pot tenir per tre
ballar el turisme; vost~, Sr Cladera, té cinquanta anys d'ex
periencia i segurament la millor terra de tot Espanya per 
fer turisme; vost~, Sr Cladera, té la responsabilitat que per 
sort o per desgrAcia l'economia de Balears depengui en un 
80%, com a mfnim, directa o indirectament del turisme, co
sa que no passa a altres zones com Catalunya. 

Em perdonarA, Sr Cladera, pero jo venc d'un món em
presarial no turístic i no he ent~ res del que ha dit fins ara 
el Sr Serra ni de com voste ha defensat les seves postures. 
Voste es limita a explicar-nos que malgrat tot som triomfa
dors en relaci6 amb la resta d'Espanya; voste es conforma 
fent una mica de demagogia amb unes xifres que, des del 
meu punt de vista, no l'excusen deIs resultats actuals. 

Fa dos anys i busques, Sr Cladera, en una comparei
xen~ que va fer aquí, al sal6 verd, voste ens vadir: Hi haura 
un anys de crisi, i ho va dir a principi de temporada. Jon li 
vaig dir que m'estranyava la seva incapacitat de gesti6 i de 
programaci6 per no haver previst el tema molt abans. EIs 
bons gestors s6n eIs qui preveuen les coses, no els qui ens 
diuen el que ja sabem. Voste acaba de dir que hi casos més 
senzilIs, com el de Menorca i sé d'un cas vertaderament 
molt senzill, perque la capacitat és mínima: Vost~ ha estat 
incapa~ d'impedir que enguany Menorca tingués 65.000 tu
ristes manco. 
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Vost~ ha parlat de la crisi del mercat britanic, quan fa 
tres anys que tothom que s'entén de turisme sabia d'aques
ta erisi, pero a més a més de les parts que vénen de fora, en 
molts casos incontrolables, insisteixo, que sempre és possi
ble solucionar amb més o manco encert, vaig dir l'altre dia 
que la responsabilitat no era de la gent del carrer, sinó deIs 
deIs polítics, igual que en la meya vida de diari, quan parla
va d'una empresa, sempre deia que la responsabilitat no era 
deIs treballadors. Quan una empresa va malament, la res
ponsabilitat sempre és del gerent i en aquest cas és seva, i 
del Govern, indiscutiblement. 

Seva, perqu~ a més de no preveure les coses que es po
dien preveure, la seva actuació durant aquests anys tampoc 
no ha estat brilant ni de prop fer-hi. No fa massa temps 
vam comen<rar amb el Decret Cladera. No es podia fer res 
més horrorós, i aixo que la idea era brillant i necessaria. No 
dubto que encara és necessari anar fent passes d'aquest ti
pus, pero si no es juga bé el resultat pot ser vertaderament 
desastrós, tal com ha passat. Vosté va posar la primera pe
dra perque per ajudar a la crisi que venia. Durant els tres 
darrers anys hem vist aquí una quantitat d'apartaments i 
hotels, sobretot apartaments, fets de qualsevol manera, en 
una época que el negoci de construir i llogar encara era bri
llant, amb uns preus escandalosos, amb unes qualitats in
crelblement dolentes, i el Govern i el Sr Cladera en parti
cular no va saber fer res per impedir la construceió d'aques
ts_apartaments ni per controlar la seva qualitat. 

Durant dos o tres anys va insistir en el tema de la ins
peceió turística. La inspecció turística ha estat un vertader 
fracaso Fins i tot un dia jo vaig dir que hi hauria d'haver 
una inspecció turística no sois en el sentit de posar multes, 
sinó una gran campanya des de la Conselleria per ajudar a 
difondre els coneixements que no tenien els mateixos pro
fessionals de turisme, que no tenen encara avui i que en ge
neral no tenim molts de ciutadans sobre la veritat. 

Falta, a més arnés, veure com voste ha dut el control 
de les qualitats. Aquest control de qualitats ha estat com 
tothom diu avui, pero insistim: vost~ i tots plegats deim 
allo que veim. Ningú, ni vost~ ni el Govern, no han estat 
capar;os de preveure res del que ha passat; al revés, ha ana
ven dient pero no CCírregien res, perqu~ dir-ho és faci!. Fa 
molt de temps que dei m que s'ha de millorar la qualitat, fa 
molts anys que ha deim, peró la qualitat no existeix. Aques
ta setmana passada es va inaugurar un hotel nou a Mallor
ca de qualitat excepcional, una flor, espero que aquestes 
flors es multipliquin;. pero la veritat és que encara n'hi ha 
poques. 

Voldria tenir més temps, perque no voldria dir només 
les coses que no hem fet, sinó que en el fet turístic hi ha 
una desorganització genera!. Tenim una vertadera desorde
nació del territori, on la capacitat del nostre mercat no res
pon en cap moment a les possibles demandes d'aquesta fa
mosa millora de qualitat turística. Encara no hem estat ca
par;os d'impedir que l'ambient que hi ha enmig del carrer, 
turfsticament parlant, no sigui més dolent de cada dia. EIs 
famosos hollygans ens han infestat fa estona, la gent no vol 
anar on són ells, ni tan soIs el turisme nacional, igual que 
els venedors ambulants de tota mena. Vost~ dira que 

aquest tema no és seu, si que ha és, és un tema general, per 
tot es pIe de venedors ambuIants i estam cansats de veure 
atracaments en pIe día a qualsevol lloc turístic de Balears, 
especialment a Palma. 

A~ és l'ambíent que oferin de cara a l'estranger. A~ 
i, a més a més, els problemes que hi pot haver a qualsevol 
restaurant. Per a~ en molts casos hi hauríem d'incloure 
Sanitat, que en el fons va lligada als seus temes. M'agrada
ria fer alguna cosa més que criticar, també m'agradaria te
nir temps per donar idees sobre l'oferta de qualitat, sobre 
les motivacions del que ha passat, que n'hi ha de controla
bles, pero m'agradaria, sobretot, que quan acabés aquesta 
InterpeJ.lació i proximament hi hagi unes mocions, no si
guin mocions de cAstig, sinó - ho repetira una vegada més -
de conjuntar les idees de tots plegats per marcar un futur 
real de ser capar;os de fer empresa, perque al cap i a la ti és 
empresa que hauríem de fer i no feiem. 

Sera molt trist si proximament només vénen mocions 
de castigo Haurlem de ser capa<;üs, si és que tots plegats ho 
som, de projectar el futur diferent que tots nosaltres i espe
cialment els ciutadans de les nostres illes ens mereixem i no 
tenir el que tenim avui, que si badam molt podria ser verta
derament dramatic. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Moltes gracies, Sr President. Sres i Srs Dipuiats. 

Jo no vull comen<!llr aquesta Interpel.lació dient Sr 
Conseller de Turisme, perqu~ cree que una interpeLlació 
en materia de política turística és diiigeix a la totalitat del 
Govern i crec que és bo que aquesta Interpel.lació s'efectu'i 
en termes de reflexió col.lectiva sobre una preocupació que 
afecta la globalitat de l'acció de govern com afecta la globa
lital de la població de les IIles Balears. 

El turisme motor de la nostra economia, el turisme pe
<;.a essencial de l'articulació de la nostra modernització so
cial i d'estructures económiques ha de tenir IÓgicament un 
reflex en el sentit que la discussió sobre les qüestions que 
afecten la situació turística han de ser necessariament una 
discussió global i globalitzada. 

Tampoc no voldria comen<;.ar a discutir si ens trobam o 
no en una crisi turística, perque, a més, jo voldría dír que 
crec que aquesta qüestió no és relevant en si mateixa. Una 
discussió sobre si les xifres són o no satisfactÓries crec que 
no té massa sentit en aquests moments. Sobre aquest ex
trem jo només voldria apuntar que pensava que fa molt de 
temps ja havíem acordat que les xifres del nombre de turis
tes que ens visiten no són relevants per si mateixes i no ho 
són per dues raons. En primer 1I0c, perque s'han de posar 
en relació amb la capacitat de ['oferta turística; no significa 
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res dir que talo qual país ha augmentat la seva presencia 
turística a les nostres illes en un 4% si resulta que la capa
citat hotelera ha crescut el 6% i aleshores resulta que el de
ficit, la separació que hi ha entre oferta i demanda s'ha fet 
més gran. 

Per tant, hi ha un element de pobres a en les xifres pe
lades del nombre de turistes que ens visiten, pero n'hi ha 
un altre de més evident i que, parlant del motor de la nos
tra economía, ha de ser la referencia obligada. Parlem d'in
gressos, parlero en termes reals deIs efectes economics que 
aquestes pres~ncies turistiques tenen sobre les nos tres illes 
i en termes reaIs. Probablement aquestes són les dades que 
ens podrien indicar més bé quina és la nostra situació turis
tica, que ha significat l'any 90, quina és la realitat de la nos
tra pretesa crisí turística en relació amb la resta deis paísos 
competidors i també amb la resta de la Península. 

Es evident, com ha dit el Conseller, que el Govern de 
la nostra Comunitat Autonoma no té totes les c1aus per do
minar un fenomen tan complex com el turistic. En primer 
1I0c, perqu~ les compet~ncies turístiques exclusives a tHol 
anunciatiu en el nostre Estatut d'Autonomia s'insereíxen 
dins la poHtica economica global de I'Estat, s'insereíxen 
dins un aspecte promocional que fa referencia a política ex
terior, la titularitat de la qual té el Govern Central i, encara 
més, depen en bona mesura de polftiques economiques de 
paisos que no solament no controlam, sinó que la nostra 
capacitat d'influ~ncia sobre aquests és pracÍicament nul.la. 

Em referesc als efectes que pugui tenir - el ConselIer 
ha ha evidenciat molt bé en la seva interven ció - la polftica 
económica del Govern britanic en relació amb la demanda 
turística deIs seus ciutadans, pero és ver que davant aquesta 
situació que només controlam parcialement, tot a110 que si
gui reforc;ar la unitat d'acció, no solament la unitat política, 
sinó la unitat pel que fa a forces economiques i socials que 
viuen de, amb i pel món del turisme sera positiu de cara al 
fet que la nostra veu se senti dins aquells forums que deci
deixen qüestions que afecten el nostre futur, i em referesc 
tant al Govern de I'Estat com a polítiques que ens afecten a 
nivell europeu. 

En conseqüencia, cree que ens trobam en condicions 
d'assentar que el debat sobre política turística ha de ser, en 
primer lloc, un debat globalitzador i en segon lloc un debat 
on trobem el maxim de recolzament possible a uns objec
tius que a nivel! anunciatiu - ho he dit altres vega des des 
d'aquesta tribuna - em pareíx que pnlcticament tots hi es
tam d'acord. Tots estam d'acord que els objeetius en re la ció 
a la qualitat i quan dic qualitat no em referesc només a la 
de I'allotjament turístic, sinó també a la de l'oferta comple
mentaria, a la qualitat i a la garantia deis serveis, em vull 
referir el Codi del Drets del Turista - que vull recordar a la 
Oimbra que és una iniciativa del nostre Grup Parlamentari 
aprovada per aquest Plenari, pero que no s'ha vist reflecti
va en una iniciativa legal oportuna per part del Govern -, 
em referesc a les infrastructures, em pareix que tots estam 
d'acord, a relacions amb l'oferta complementaria, a aspec
tes promocionals - en els quals s'han de reconeixer els exits 
que ha tengut la ConselIeria amb aquesta campanya en par
ticular - i em referecs a les qüestions d'una polftica turística 

municipal, qüestió que s'ha posat en reUeu i en la qual mai 
no s'ha insistit suficientment en aquests debats. 

En aixó tots estam d'acord i, salvades diferencies de 
matisos, cree que tots compartim els objectius. Una altra 
qüestió ja són les mesures que ha instrumentat el Govern 
d'aquesta Comunitat Autónoma per assolir aquests objec
tius. Aquí hem de reiterar la nostra visió absolutament crí
tica perque son completament inaquades les mesures i com 
s'han pres aquestes mesures per a la consecució d'aquests 
objectius. No vull reiterar - entre altres raons perque ja 
s'ha enres ellIum vermelI - tates aquelles qüestions que fan 
referencia a la desgraciada i inoportuna instrumentació del 
Decret deis 30-60 metres, el tema de les diferencies en les 
qüestions de camps de golf, de ports esportius o d'aquella 
lIei, també desgraciada al nostre judici, que culmina el Pla 
de millo res d'allotjaments, que no té agafada i un día ens 
agradaria fer-ne una anAlisi i proposar-ne una seriosa revi
talització. 

Per acabar, amb la benevol~ncia del President, jo no
més voldria insistir que el nostre Grup Parlamentari coinci
dim que en aquesta Comunitat Autonoma - i també a la 
resta del país - el turisme és una qtlestió d'Estat; que si no
saltres unim les forces a través de la pressió que significa 
que els ingressos per turisme tenguin un paper relevant en 
la resolució d'un problema tan greu dins l'economia espa
nyola com ho és el reequilibrament de la balan~ de paga
ments i l'aportació que fa la nostra economia aIs ingressos 
per divises, si aquest Govern, el Govern responsable de dur 
endavant la poUtica turística concita el recolzament polític, 
el dialeg social suficient perque la nostra postura tengui 
una influencia decisiva, jo voldria convidar totes les forces 
polítiques a realitzar una reflexió en profunditat i fer de ve
res un pacte sobre aquesta qüestió, un pacte que el fet de 
trobar-nos en un any de liquidació, en un any preelectoral 
no ha d'impedir la seva realització, és a dir, que aquest fac
tor no ens ha de condicionar cegament perque no ens po
dem permetre el luxe de perdre un altre any. 

Per tant, manifestant aquí la nostra predisposició abso
luta a una poUtica turística completament consensuada, la 
qual cosa vol dir no sortida de majories apressades sota 
I'eslogan de "qui dies passa anys empeny i dema ja veurem", 
sinó d'una política amb vertadera vocació de futur, Srs del 
Govern i Sr President de la Comunitat Autonoma, sempre 
hi trobaran aquest Diputat que eIs parla i aquest Grup Par
lamentari. ., 

Moltes gnkies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR NADAL 1 AGUIRRE: 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

El debat sobre Turisme ja s'ha convertit en un clássic 
en aquest Parlament. Fa molts d'anys que el feim prActica-
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ment sempre amb el mateix resultat, pareix que hem arri
bat a la conc1usió que hem de dir que no hi ha erisi, que és 
dolent dir -ho. 

Hem escoltat el Conseller i ha dit que la situacio en re
lació a la resta d'Espanya és brillant, és excepcional, aques
tes han estat les seves paraules, ens ha dit que els alemanys 
vénen per la gran labor que ha fet la Conselleria,aleshores 
he acabat per no entendre res. Si la situació es tan brillant, 
si els alemanys vénen com abans, A que treu cap que cada 
dia es presentin suspensíons de pagaments? A que treu 
cap que totes les companyies hotel eres es trobin en crisi? A 
que treu cap que tota l'oferta complementaria es trobí en 
crisí? A que ve que les queixes siguin cada vegada més gros
ses? 

Perque aixo és una erisi, jo cree que és una situació de 
crisí, una situació molt diffcilla que tenim i aquí pareix que 
ningú no la vol assumir. Ens han fet una analisi estadística i 
nosaltres no volem una analisi estadística, nosaltres volem 
una analisi política, nosaltres volem una analisi de la situa
ció actual, de per que hi ha aquesta baixa de qualitat dins 
tots els establiments hotelers, extrahotelers i d'oferta com
plementaria. 

Per que no es controla aquesta qualitat? Per que feim 
aquesta carrera de baixada de preus, en la qual ens trobam 
que hotels de quatre estrelles ven en la pensió completa a 
1.600 pessetes dins la temporada alta? Que es fa en aquest 
tema? Que és fa pel prestigi de les nostres illes a l'exterior, 
que disminueix de cada dia? Que es fa amb aquesta espe
cialització que pareix que té Balears amb el sector més fn
fim deIs turistes d'Europa, que pareix que aquí només pot 
venir la gent que no pot anar a un altre lloc? 

Aquell turista mitja que abans venia a les nos tres illes 
pareix que ha desaparegut, que ara tenim el turisme de 
qualitat més baixa d'Europa. Que és fa sobre aquest tema? 
Que es fa amb aquesta baixada tan alarmant de la despesa 
turística? Per que hi ha aquest descens de qualitat tan enor
me? Per que es permet que els hotels no donin la qualitat 
adequada a la seva categoria? Per que es permet que l'ofer
ta complementaria no doni la qualitat adequada al seu esta
bliment? Que es fa, almanco políticament, per intentar in
cidir a controlar els preus de l'oferta complementaria, que 
una cervesa no costi el doble a S'Arenal que Alemanya? Ja 
sabem que no és possible fer un control, pero políticament 
es pot sortir al carrer i almanco dir-ho. Som nosaltres que 
hem de definir quin lipus de turisme volem per a les nos
tres i!les i quin tipus d'i1les volem, i aquf només feim anali
sis estadístiques. 

Es evident, Sres i Srs Diputats, que hi ha una crisi im
portant del sector, que enguany no hi haun) beneficis, que 
enguany no es tornen les hipoteques, que no es tornen els 
leasings; que ara comenya la cadena de suspensió de paga
ments i no acabara en tot l'hivern, que l'única cosa que des
itja el sector hoteler és poder desinvertir com més prest mi
llor de les nos tres illes, que moltes cadenes hotel eres es 
troben en venda, que els hotelers només intenten reconver
tir els hotels en apartaments o en pisos sense perdre volum 
ni altura, només els preocupa aixo i, a més, demanen do-

bIers, demanen subvenció per a aquesta reconversió mentre 
que eIs avions a Santo Domingo van plens de mallorquins. 
La inversió fora de les nostres illes continua copada pels 
industrials hotelers de les nostres illes. 

Nosaltres no estam en absolut d'acord a subvencionar 
el tancament deIs hotels. Nosaltres creim que s'ha de pres
sionar perque els hotels donin la qualitat que exigeix la se
va categoria, perque durant moIts anys han tengut uns be
neficis importants i no els han reinvertit en la seva indús
tria. Per tant, nosaltres creim que de qualque forma s'ha de 
demanar responsabilitat al sector. La Conselleria i el Go
vern són per fer inversions en el sector públic, per millorar 
infrastructures, per millorar les condicions de les nos tres i
lles, pero no per destinar doblers als partieulars, al sector 
hoteler. 

Nosaltres creim que el Govern no ha demostrat tenir 
cap tipus de política turística i molt manco aquest estiu, 
que ha estat un estiu de preocupació, que ha estat un estiu 
durant el qual tot el sector, tant tour-operadors, com 
agents de viatges o hotelers han sortit als miljans de comu
nicació cridant l'atenció sobre la situació existent mentre el 
Govern es dedicava a donar conferencies fora de la nostra 
illa sobre la bondat de les seves actuacions. Supos que han 
estat conferencies molt agradables, pero no hem vist mai 
que sortís el Conseller ni cap membre del Govern per dir: 
La nostra política tur~tica sobre les nos tres illes és aques
ta, tenim aquests óbjectius, volem que el creixement sigui 
aquest i per aixo farem aixo i aixo altre, aplicarem aquesta 
legislació que ja tenim, farem un control de la qualitat, po
tenciarem la contractació directa com deia un acord d'un 
debat de turisme de ja fa bastants d'anys i no sabem que -
s'hagi fet res. 

Quina és la seva política sobre el desenvolupament a 
les nostres illes en aquesta situaeió de crisi? Quina és la po
lítica d'ordenació territorial per controlar el creixement del 
sector turístic i l'ocupació del territori a les nos tres illes? 
Per ventura és el Pla Director de Ports Esportius, que pre
veu que en 10 anys es puguin multiplicar per dos els lloes 
d'amarratge que hi ha actualment i que practicament po
den ocupar tota la costa? Es aquest tipus de política desen
rotllista? Perque fins ara, Sr Conseller, l'únie que vos tes 
han fet des de la Conselleria ha estat continuar sortint del 
pas, fer els receptius que havien de fer, atendre la gent 
quan venia, anar a les fires on s'havia anat sempre i fer la 
mateixa promoció de sempre. 

'. 

Mai no han aplicat la normativa que vostes havien 
aprovat, hi ha moltíssims exemples, la normativa contra in
cendís és una; no han fet cap normativa de control de la 
nostra indústria i després resulta que la seva analisi és de 
situació brillant i excecpcional. Jo no sé si el sector hoteler, 
a! qua! voste pertany, estara molt d'acord amb aixo que en
guany hagi estat un any excecpcional. Els que jo conee no 
ho ereuen aro, sinó tot el contrario 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el Diputat Sr Capó . 
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EL SR CAPÓ 1 GALMÉS: 

Moltes grAcies, Sr President. Sr Conse11er. 

Fa una serie de dies jo havia mirat amb atenció aques
ta interpel.laciÓ que s'ha presentat i, no és que em preocu
pAs, pero no li veia un sentít a nO ser que fos el d'aprofitar 
que comen<;am i que encara fa calor per posar moral el 
Conseller de Turisme i el Govern, aix:I que vaig demanar al 
Portaveu del Crup imerpel.lam a veure de que anavcn per
que coment;ar de cop i volta amb un debal de politica lurfs
lica em pareixia un poe ron, pero cm va dir que no, que era 
una inlerpel.lació per aprendre j per veure com anava l'as
sumpte, per veure com havia acabat la temporada - cosa 
que vos te, per cert, ha expllicat molt bé - i a110 em va satis
fer i vaig esperar. 

Jo havia pensat d'aportar una serie de crftiques since
res al Govern i a la Conselleria, naturalment, i he escoltat 
amb molta atenció el Portaveu del Grup interpel.lant, pero 
no m'ha donat temps de fer ni tan sois un guió del que ha 
dit perque m'he trobat amb una mescla d'idees, amb una 
barreja d'organismes responsables, una mescla de circums
tancies de les quals no s'ha salvat ningú, per descomptat 
tampoc el Govern ni certes Conselleries que, curiosament, 
no tenen res a veure amb el turisme ni tenen competencies 
en turisme. 

Tampoc no s'ha salvat el Govern Central i sobre aixo 
vull dir al Portaveu que el que ha dit més encertat ha estat 
que el Govern Central havia de pagar les infrastructures. 
En poques paraules: no s'ha salvat ningú o només s'ha sal
vat tal vegada la que té més culpa, que és la Sra Thatcher, 
perque no l'ha anomenada. També és d'agrair, Sr Conse
ller, que no l'hi hagi donat la culpa de la guerra del Golf 
Persic, només ha faltat aixo. 'Es una interpel.lació molt as
sumida pel Portaveu interpel.lant. 

Quan he escoltat la seva intervenció, Sr Conseller 
m'he adonat que efectivament voste en sap i n'ha sabut. 
M'explicaré: Resulta que quan tenim una crisi mundial, 
quan vivin uns moments economics molt sensibles per al 
turisme - tots els moments economics dolents ho són - la 
zona que manco ha afeetat aquesta crisi ha estat la nostra, 
malgrat el problema britanic, que en tat cas és imputable a 
Gran Bretanya, no a voste: .... ... , els interessos hipotecaris 
al15, totes aquestes coses que han perjudicat el resultat, les 
úniques que han perjudicat el resultat. No l'han perjudicat 
la manca del Cataleg d'Espais Naturals, ni l'excés d'oferta, 
ni res d'aixo. Tot ha ajudat, pero la causa principal ha estat 
el mercat angles, com voste ha dit molt bé. 

Aleshores voste ha demostrat que durant aquest any 
de erisi mundial - mundial i que a Espanya es fa sentir més 
eruament - resulta que aquí ha anat bé i aixo demostra, 
COm he dit abans, que en sap i n'ha sabut, que té un equip 
que funciona, que la coordinació del Govern ha estat admi
rable, perque quan va preveure la cIisi va avanc;ar la jugada 
de la serie de deerets i va actuar en conseqüencia i sobretot 
- jo cree que és el punt més important - perque voste va de
mostrar tenir fe en l'aetivitat turística. Quan la erisi va arri
bar o ja veiem que s'acostava, en lloe d'amagar el cap davall 

l'ala va donar la cara ben alta i va comenc;ar a treure lleis 
com la de millora i embelliment de zones turfstiques i aixo, 
vulguem o no, dóna confian91 a l'estranger i, a més, ho han 
reconegut, empreses importants dins aquest món han reco
negut que aixo dóna confian91 als altres, en definitiva als 
qui vénen, perque arriben a tenir la seguretat que seran ben 
tractats, que seran ben atesos, ben rebuts i que encara els 
volem atendre millor i aleshores continuen venint, per aixo 
la crisi no s'ha natal. 

Com que voste ha tengut fe en el turisme i ja sabem 
que la fe mou muntanyes, nos al tres també anunciam que li 
anirem donant suport ara i quan ens hagi de menester, tant 
avui com en els possibles plantejaments del Govem preci
sament perque tenim fe en voste i en la seva actuació. 

Moltes gra~ies. 

EL SR PRESIDENT: 

En tom de replica i per part del Grup interpel.lant, té 
la paraula el Diputat Sr Sebastia Serra. 

EL SR SERRA 1 BUSQUETS: 

Gracies, Sr President. 

Evidentment, ens interessa que el Govem reeulli els 
envits que el nOSlre Grup ha presentat i envit és un terrne . 
proou conegut en aquestes illes. No cauren en la temptació 
de posar-Ii dificultals, Sr Ricci, en cap ti pus d'esmena de 
meció negativa, de reprovació e coses per l'estil, no és l'ob
jectiu d'aquesta interpel.lació. 

L'objeetiu de la interpel.lació era una reflexió oportu
na, cosa que pensam que s'ha fel. Era fer una crítica sincera 
del que creiem que no anava prou bé i a la vegada plantejar 
els envits d'acord amb coses que voste ha anunciat que fa
ria com a Conseller, Sr Cladera; amb coses que el Govem 
ha d'aprovar i posar en marxa solidariament; amb coses 
que s'han aprovat en aquest Parlament i, per tant, són d'e
xecució obligada. 

Nosaltres no hem entrat en el mercat, coneixem dades, 
discrepam de qualque intervenció que s'ha fet, creim que 
en general hi haura peti15 beneficis, pero que hi haura sec
tors on la crisi s'haura notal. Sectors de grups d'empresaris 
- alguns que ja han fet suspensió de pagaments, alguna fa
llida important que hi per mig - pero els guanys seran en 
gran part perque hi ha 10.000 aturats més i molts de treba
lladors que només hauran tengut contractes de tres mesos i 
que tendran problemes a l'hora de cobrar el subsidi d'atur. 

D'altra banda no oblidem que 1'0cupaci6 del més de 
setembre i comenc;ament d'octubre, sobretot d'alernanys, es 
deu en gran part al preu. Insistim: 3 estrelles a 1.000 pesse
tes persona dia, quinze dies a mitja pensió en zones relati
vament bones d'aquestes illes, són preus realment baixos i 
aquests si que són reals, constatats avui mat! a Cala Millor, 
ho dic per analitzar l'exemple puntual. 

Li donaré molt de temps, Sr Cladera, perque voste ha 
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parlal de xifres de mercal i nosaltres només parlam del Go
vem en general, ja ho hem dit abans. Parlam de coses dis
eutides i aprovades que ereim necessAries per a una millor 
imatge del turisme de les Balears, pero al mateix temps 
amb realitats concretes, en general no degradants. Li dona
ré el temps que pugui perque voste conlesti a aquesta part 
dels envits fonamentals que voste no ha tocat, perque s'ha 
mogut en termes estrietament de mercal. 

Crisi a Eivissa, aixó el preocupa i a mi també, peró 
¿troba que a Eivissa han de continuar autoritzant construc
ció perque hi ha erisi turística fins afer -ho del tot impre
sentable? Aquest dubte es planteja al Govem en termes ge
nerals; en aquests moments el tema és candent i enlaire. 

Defensa del turista, reconversió de zones i de pIaces, 
modernització ... ¿com va 101 aixó? Espais naturals, cataleg, 
urbanisme-proteccionisme, aquest bino mi que no resol 
aquest Govern. Per que no s'ha aprovat el Pla Director de 
l'Oferta Turística? L'oferta iLlegal, sobre la qual ja li hem 
comentat que ens pareix que s'ha fet poca cosa des que el 
Parlament va aprovar un Projecte de Llei, tot aixo són te
mes basics. Formació professional - contínuam amb temes 
basics, amb temes reals que hi ha al carrer -, el marc de dia
leg deis sectors implicals, empresarial, sector polític, labo
ral, ecologisme, són problemes que voste ha anat dient que 
solventarien i sobre els quals nosaltres esperavem que al
manco plantejarien actuacions, indicis d'actuaciones. 

Nosaltres creim que en certa manera encara hi som a 
temps, que no és qüestió només d'una Legislatura, que no 
es tracta només d'acabar aquesta Legislatura com sigui, si
nó de marcar pautes, de marcar realitats. Aquesta era la in
tenció de la Interpel.lació: fer una crítica a partir de coses 
que voste, el Sr Conseller, el President del Govern o altres 
Conselleries havien dil. Dossiers en tenim molts, coses a
provades en aquest Parlament i no complides n'hi ha bas
tants. Certament, aquest és l'envit que volem que voste ens 
resolgui. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr Conseller de Turisme, Sr Cladera. 

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

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Amb el seu perm1s, Sr Serra, faré una referencia al al
tres Grups i després li contestaré a voste com a titular de la 
Interpel.Jació. 

Jo lament profundament que encara hi pugui haver in
tencionalitats polítiques que vulguin que es presenti una 
crisi per poder-la utilitzar políticament, independentment 
del que suposi per als eiutadans. Si hi ha situació dolenta, -
s'ha de acceptar i s'ha d'afrontar, ningú no l'amaga, jo no 
he dit en cap moment que la situació de Balears fos excep
cional, no em vulguin fer més demagogia que la justa, Sr 
Nadal. La justa I'acceptaré, perque jo també la faig, pero 
més, no. 

Jo die que la situació de Balears al costat de la resta de 
l'Estat és infinitament superior per moltes raons. Primer, 
perque tenim més antiguitat; segona, perque tenim un em
presariat millor, tot i els seus defectes; perque tenim més 
professionalitat, perque tenim una ordenació territorial, 
amb tots els seus defectes, infinitament superior a la d'al
tres zones que encara ni tan sols la s'han plantejada, d'al
tres tal vegada sí, peró a cap Comunitat turística no s'ha 
plantejat la diseussió sobre el tema d'ordenació territorial 
ni, per exemple, sobre l'ordenació d'un nombre important 
d'espais naturals, la qual cosa vol dir que aqul hi ha coses 
que fan que els resultats dels temes turístics siguin molt 
més importants. 

Cada vega da que tractam qualque cosa de Turisme, 
tant el Sr Quetglas com el Sr Ricci em recorden el tema 
deis Decrets. Jo no voldria que s'acabas la Legislatura sen
se fer un referencia a aquest assumpte. Jo entene que els 
polítics no poden criticar la societat, ho entenc perfecta
ment perque al cap i a la fi la societat és la que vota i sem
pre té raó, peró jo em deman: Si vostes reconeixen que les 
lleis del Govern són ben intencionades i diuen que hi ha 
hagut un allau de projectes, de qui és la culpa? Potser el ci
nisme arriba a no voler acceptar el que fa la societat? 
L'hem de tapar, la societat? Hem de dir "la societat és bo
na, vostes tenen la culpa, la societat no en té gens"? Podem 
admetre aixó? El qué pass a és que a un polític li es dificil 
admetre aquestes coses perque a vegades s'ha de tenir es
ment als vots i certes coses no es poden dir. 

Han dit que a vegades, encara que no es pugui, s'ha de 
fer política de gestos. "Si no té competencia, al manco digui 
que els preus de l'oferta complementAria són cars; almanco 
digui que es cobren 1.500 pessetes". Molt bé, ja ho he dit, i 
després d'aquesta peHcula ¿que ve? De totes formes els di
ré que la Conselleria va fer un treball que va titular "La 
cesta de la compra turística" i va fer un estudi deis preus tu
rístics de consum basic: cafe-amb-llet, Coca-Cola, cervesa, 
aquestes coses que prenen els turistes i varem fer arribar 
els resultats a la PIMEN i a l'Associació de Restauració per 
dir-los quina era la nostra opinió i la deis tour-operadors, 
comparant aquests preus amb els deis mateixos productes a 
l'estranger. 

Aixü és l'única cosa que pot fer la Comunitat, donar 
una referencia i dir: Anau alerta, perque hi ha determinats 
preus que són excessius, i de pas també vull dir que curiosa
ment aquests preus no eren desbordats, aixó en gran part és 
una historia, el que és car a Balears, en Hnies generals, són 
els restaurants, pero els preus de les begudes deis bars i ca
feteries - també en lfnies generals, no vull dir que no hi ha
gi excepcions a qualque terrassa - segons aquest estudi no 
presentaven grans diferencies. 

Pel que fa al tema deis preus a la baixa, també degue
ren llegir que pel mes de maig es varen convocar totes les 
cad enes hoteleres importants que volguessin col.laborar 
per demanar-Ios que evitassin entrar dins aquesta dinami
ca. Les forces del mercat són molt fortes, sobretot quan hi 
ha desequilibri entre l'oferta i la demanda, i desgraciada
ment no s'ha fet així i ha succeH el que deia el Sr Serra: que 
s'han pagat preus jo diria fins i tO! escandalosos. AlIo deis 
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italians, "Piove? Porco governo", ja va bé. Qui en té la cul
pa de les 1.000 pessetes? El .Go:,ern. DeIs empresar~s tam
poe no direm gaire cosa no sIgm cosa que no ens votm, per 
bé que el Sr Nadal tanmateix n'ha dites un parell que m'a
gradaria tenir en compte perque crec que ha tocat punts 
importants, pero vaja, aquestes coses només són a nivell de 
referencia, perque quan sents dir des de la tribuna que no 
hi política turistica, que no s'ha fet res, és realment lamen
table, no? Lamentable, tenir un desconeixement total del 
que fa la Conselleria o no tenir ganes de dialogar sobre el 
tema. 

Sr Serra, la política turística de la Comunitat Autono
ma en aquests moments és convertir les Balears en la desti
nació natural deIs turistes europeus. Aixo significa acceptar 
que en el futur les Balears no puguin competir amb deter
minats 1I0es perque són més exeties que aquestes illes fa 
trenta anys, perque ten en uns preus més competitius, per
que tenen monedes que es devaluen constantment i tot aixo 
afavoreix un determinat tipus de turisme. Nosaltres sabem 
que hem perdut totes aquestes coses i que segurament no 
les recuperarem i optam per una altra vía: acceptar aquesta 
nova situació, no discutir si la pessela és cara - per molt en 
parlem, ates que ens trobam dins el sistema monetari eura
peu, tanmateix no ho aclarirem; ara és a la banda del cinc i 
avía! sera a la del 2 i mig, o sigui que després ja no hi haura 
res a discutir - ..... acceptam una nova situació, i aquesta no
va situació diu que si volem ser la destinació_ natural deIs 
europeus hem de donar qualitat de vida europea i per do
nar qualitat de vida europea hem de donar serveis públies i 
serveis privats a nivell europeu, i per donar aquests serveis 
públies hem de tenir una infrastructura pública modelica o 
hem d'intentar tenir-Ia, i per donar servei privat hem d'in
centivar i convencer els nostres empresaris que facin fun
cionar les seves empreses com les europees. 

No hi haura cap empresa de més de sis o set anys que 
fací fallida, Sr Nadal, ni una. L'única cosa que succeira sera 
que en lloc de guanyar X guanyaran X terc;os, X quarts o X 
cinquenes parts, no n'hí haura cap que faci fallida, les que 
tendran suspensions - voste ho sap millor que ningú - seran 
les que han fet inversions noves aquests darrers anys amb 
leasings al 20%, amb crMits al 18% i amb unes expectatives 
de benefici creades d'una forma quasi inimaginagle. Aques
tes empreses desgraciadament tendran crisis, pero no sera 
una crisi de l'empresa, sera una crisi de l'empresari i aques
ta empresa passara a mans d'un altre empresari, perque 
aquestes empreses noves són bones. 

Amb els nostres Decrets, la majoria d'aquestes empre
ses són competitives, tenen zones verdes, tenen arbres, te
nen piscines, poden competir en el mercat, no desapareixe
rano Desapareixeran els empresaris que les plantejaren amb 
unes cOndicion econó miques que no s'hauran complit, pe
ro no hi haura cap empresa antiga que faci fallida, Sr Na
dal, ni una, perque e l lurisme dóna beneficis a les empreses 
d'alloljamentS, que quedi ciar, les que tenen perdues són 
excepcions, aquest tema l'han de tenir ciar i l'han de conei
xer. No parl de les empreses noves amb inversions desbor
dants, amb el 75 o el 80% de finan<;ació exterior que els im
possibilita per afrontar els sens compr missos econOmies. 

=--

Aixo ens ha dut, Sr Serra, a confeccionar un pla d'in
versions a les zones turístiques. Ja no discutim de fer depu
radores o xarxes de clavegueres, aixó ho donam per fet, do
nam aquest procés per culminat encara que no hagi acabat, 
pero dins la filosofia del Govern es va emprendre fa cinc 
anys i pensam que continuant la seva Hnia i continuant amb 
IBASAN, aquest tema finira aviat. 

Nosaltres anam cap a inversions de qualitat de vida, a 
humanitzar les zones turístiques, a crear carrers per als via
nants, carrers de convivencia, que hi hagi una forma de 
conviure que no hi ha hagut mai a les zones turístiques i fe
im una Llei de Modernització, amb els defectes tecnies que 
pugui tenir, per dir als empresaris que es modernitzin ja 
que nosaltres ho feim. Si nosaltres invertim 14.000 milions 
de pessetes en els Ajuntaments, no podem tenir hotelers 
que cobrin 1.500, pessetes. Per aixo no importa asfaltar car
rers ni fer voravies, per aixo basta el que tenim, el que han 
de fer és la seva obligació d'explotar bé els seus establi
ments i de posar-los al dia, a posta feim una Llei de Moder
nització que els agradara més o manco, peró la intenciona
litat de la qual és ben clara. 

Després feim una Escola de Turisme oficial per a la 
formació empresarial i una Escola d'Hostaleria, sobre la 
qual té tata la raó del món, fa sis anys que en parlam, pero 
que finalment s'ha subastat i l'han comen'?lda. La feim per
que creim que es fonamental que hi hagi la formació pro
fessional adient per a serveis privats, si no hi ha aquesta 
formació professional diffcilment tirarem endavant aquesta 
estrategia que ens hem marcal. 

Per una altra banda, posam dins el pressupost actual 
100 milions de pessetes per a la comercialització directa i 
record al Sr Nadal que fins ara la comercialització directa 
no era possible perque no hi havia la liberització del trans
port i les companyies aeries eren dominades i controlades 
pels tour-operadors. Avui hi ha companyies aeries indepen
dents a través de les quals els hotelers poden fer la seva co
mercialització. Només per donar-los una referencia, a Es
tats Units el paper deis tour-operadors és practicament ine
xistent perque el transport es va liberalitzar fa 12 anys i la 
potencia és de les companyies aeries i deIs grups hotelers, 
de Sheraton, d'Interponti, de Holiday In, que tenen els seus 
nuclis de comercialització a les distintes ciutats. 

Aixe és el que ha de fer el nostre empresariat i nosal
tres no només deim que ho ha de fer, sinó que posam 100 
milions de pessetes per incentivar aquelles coordinacions 
entre hotclers, companyies aeries i agencies de viatges que 
muntin línies noves i que vagin a l'estranger a comercialit
zar aquest praducte sense constituir tour-operadors, per
que repoca del tour operador ja ha complit una etapa; con
tinuaran perque estan molt consolidats, pero no són la mi
llor solució per a les Balears. 

Treim una Llei de Camps de Golf controvertida, tot el 
que vulguin, que no els agrada - com va dir el representant 
del Grup SOCIALISTA: no en volem de camps de golf -, 
d'acord, pero nosaltres en volem, nosaltres volem fer camps 
de golf, podem anar equivocats, peró pensam que una part 
del turisme passa pels camps de golf i ara deim que una 
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part del turisme del futur passanl per fer segones resid~n

cies, pera no és que vulguem urbanitzar tot Mallorca, no és 
que vulguem fer urbanitzacions als camps de golf, aixO no 
és ver, als camps de golf noroés és pOl fer un hotel de 450 
places. El que deim és que si la demanda del futur són se
ganes residencies, alenguem aquesta demanda i donem-li 
sorUda dins les possibilitats que lé el nostre territorio 

Si vostés creuen que totes aquestes coses no són políti
ca turística, ho podero discutir, pero jo els diré que crec 
que aquest Govern ha fel malta feina i vosles s'han cansat 
de repetir-ho. No som jo que die que cm convidi la Cambra 
de Comere; ni la Universi tat Menéndez y Pelayo. Ero convi
den, cm traete n bé, em respecten, taJ vegada perqu~ nO em 
coneixen tant com vostés. 

(Rialles) 

I1I.- PROPOSICIÓ NO DE LLEI R .G .E. 1398/90, 
PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI NACIO
NALISTA 1 D'ESQUERRES, RELATIVA A PRESEN
CIA DE XERINGUES A LE S PLATGES DE LES ILLES 
BALEARS. 

EL SR PRESIDENT: 

Acabat el debat de la InterpeI.lació, passam al següent 
punt de l'Ordre del Dia que és la Praposició no de LLei re
gistrada amb el núm. 1398/90, subscrÍLa pel Grup Parla
mentari NACIONALISTA 1 D'ESQUE RRES, sobre nete
ja de platges a les Illes Balears. 

Per defensar aquesta Proposici6 no de LIei i per part 
del Grup NACIONALISTA I D'ESQUERRES, té la pa
raula el Diputat Sr Serra. 

EL SR SERRA 1 BUSQUETS: 

Demanaria, Sr President, que el Secretari Primer Sr 
Godino llegfs la Proposici6 no de LIci. 

EL SR SECRET ARI PRIMER: 

"1.- Que el Govern de les Illes Balears emprengui amb 
urgencia, amb coordinaci6 amb els Ajuntaments i Consells 
Insulars, una intensa campanya de neteja de platges de for
ma habitual que indogui remoure les arenes i detectar els 
metalls. 

2.- Que els serveis d'inspecci6 sanitaria del Govern de 
les Illes Balears intensifiquin la presa de mostres d'arena a 
totes les platges de les Illes Balears per tal de detectar els 
problemes de salut pública eXÍstents en aquestes. 

3.- Que atesa la manca general de personal a les plat
ges per part dels Ajuntaments de les Illes Balears, el Go
vern, en coordinació amb els Ajuntaments, Cansells Insu
lars i associacions patronals de les costes de les Illes Bale
ars promoguin les dotacions suficients de personal per a 
l'adequada neteja de les nos tres platges". 

EL SR SERRA r BUSQUETS: 

Grikies, Sr Godino. 

Era dia 25 de maig quan presentavem aquesta Propoi
siro no de Llei amb la voluntat indubtable que a l'estiu 
s'inlensificassin algunes accions que havien comenc;at per 
part d'alguns Ajuntaments ¡ de la Conselleria de Sanitat. 
La debatem e l més d'oclubre, pero aquest retard ens per
met de coneixer més la realitat actual i més d'aquest estiu 
passat. 

De gent que s'ha picat a platges d'aquestes illes i ha 
acudit a centres sanitaris públics per ser atesa, en tenim da
des de la Platja de Palma, de Ca'n Pere Antoni, de Palma 
Nova, de Magaluf, de Pollenc;a, de la platja de POllenc;a, de 
la d'AIcúdia, de dues pla lges de Menorca, d'una d'Eivissa i 
d'una de Formentera. Gent atesa al centres sanitaris, nor
malment suposam que no hi ha hagut massa més problema, 
vull dir que no han tengut malalties especifiques, almanco 
no tenim dades de malalties específiques contagioses o 
molt negatives, i és per aixo que potser la Proposici6 no de 
Llei tengui més validesa que mai. 

Més que mai, ates que hi ha neteges parcials de platges 
fetes per Ajuntaments, hi ha preses de mostra d'arena que 
fa la Conselleria de Sanitat de tant en tant, de les quals ha
bitualment li demanam els resultats i s6n diversos, a part 
que ens dÓna els d'anys ameriors, pero és igual pels resul
tar que hem anal es t~diant i analitzant ens trobam que hi 
ha problemes de salul pública a les arenes de les platges 
no a larmanrs, pera al cap i a la fi amb aquest problema de 
salut pública nou i especific que és mOliu d'ala rma per a 
moltes famflies i és logic. Una platja en hi ha una xeringa 
abandonada amb .Ia qual es pOl picar una per ona, certa
ment és un tema molt preocupant sobre el qual, almcnys 
les persones que s'han dirigit a aquesl Diputat, han mani
fes la t preocupacions molt profundes. Ho han fel ciutadans 
d'aquestes mes i qualque melge que ha hagut d'atendre 
pe rsones amb aquesl prOblema al centre sanitari correspo
nent. 

Feta aquesta exposici6, el nostre Grup creu que certa
ment les coses sÓn molt cIares, que el tema és prou impor
tant i hem procurat un redactat el més ajustat, cIar i senzill 
possible. Coordinaci6 del Govern amb els Ajuntaments i 
Consells Insulars, aixo és ben necessari; tenguem en comp
te que els Consclls fan a lguna campanya de neteja de plat
ges, fan alguna campanya publicitaria sobre aquesl tema. El 
Cansell de MalJo(ca té unes barqucs que enguany Msica
ment han treballat més per esvair els grumers que altres co
ses, pero nosaltres demanam que es remoguin les arenes i 
es detectin meta lis , és un tema específic que demanam en 
aquest moment. A pan del que es fa - les campanyes deIs 
Ajuntaments i Consells en principi ens pareixen bé, en ge
neral -, ara creim que el tema de remoure arenes i detectar 
metalls és prioritari, no només remoure les arenes, cosa 
que a vega des es fa, sin6 detectar metalls. 

Perqu~ demanam que ho faci el Govern de Balears en 
col.laboraci6 amb Ajuntaments i Consells Insulars? Molt 
senzill. Els Consells Insulars fan qualque campanya de ne
teja pel seu compte, els Ajuntaments també i el Govern 
pren mostres per al tema de la Salul Pública, d'acord amb 
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les competencies de Sanital. Aleshores nosallres no podem 
fer més que demanar una coorrunació i preveure aquesl ob
jectiu de detectació de metall5. A quatque platja he vist que 
es fa aquesta detectació, hi ha qualque Ajuntamenl que ha 
comprat l'aparell. Concretament al Trenc i a les platges de 
La RApita, hem visl que s'actúa en aquesta Unia i que es fe
ia amb bons resultats, és a dir, que l~nicament és possible 
si es vol fer. 

El segon tema és evidentment la intensificació del5 ser
veis d'inspecció sanitaria a les platges. Nosaltres creim que 
el tema d'aigües i platges és basÍC per a la salut pública, per 
al5 ciutadans d'aquestes illes i per als que ens visiten, pero 
també per als ciutadans d'aquestes illes. A nosaltres no ens 
basta el detall de les banderes blaves, ho hem de dir clara
ment i creim que aro, pnkticament en familia, encara més 
podem dir que aro com es fa és una fantasmada. Nosaltres 
enguany hem fet un seguiment del dossier, ho du el Direc
tor General de Presidencia, i hem quedat espantats. Aixo 
de la bandera blava sera una publicitat més, la de dir tenim 
la bandereta, pero si miran els requisits que necessiten les 
platges per tenir-la, veurem com més de la meitat de les de 
Balears no compleixen els requisits. 

Prava d'aixo és que l'organisme internacional que va 
pramoure la campanya de la bandera blava ja ha dit que no 
ho vol organitzar més, que ha vol deixar ateses les desvir
tuacions del tema que s'han produIt darrerament. Jo ha 
comprenc, es tracta de vendre imatge, es tracta de vendre 
que tenim les millors platges i d'aqui que tothom tengui 
banderes blaves quan en reaJitat el seguiment que férem a 
partir de les dades del 90 certament ens va espantar i qua n 
llavors vérem que a nivell europeu l"organisme central d'a
questa campanya abandonava l'organització i deia que facin 
el que vulguin els responsables poHtics, pero nosaltres eco
logicament no podem admetre aixó, varem veure que no 
anavem mal encaminats a I'hora de parlar d'aquesta campa
nya de les banderes blaves. 

Per tant, creim que hem d'intensificar la presa de mos
tres d'arenes, creim que hem de tractar els problemes de sa
lut pública constantment i no només cada quinze dies i a 
certes zones, sinó que s'ha de fer molt més. Que fa falta 
més personal? Ido que se cerqui. En aquest sentit pensem, 
per exemple, en les associacions patronals, l'INEM, el Go
vern de I'Estat, el Fans Social Europeu, i que, a més, ja ha 
dei m ara, empla~rem les Conselleries de Treball i Econo
mia, que no s6n aquí, perque ens expliquin que han fet del 
Fans Social Europeu que enguany ha arribat per primera 
vegada a Balears. Podria ser un bon objeetiu contractar 
personal per fer aquestes feines i almenys tendríem un ús 
col.Jectiu i una certa seguretat ciutadana. 

Volem insistir, Sres i Srs Diputats, que el tema central, 
el que realment ens preocupa d'aquesta qüestió és la tran
quil.litat deis ciutadans d'aquestes illes que s'han trobat 
amb aquest problema o que veuen que existeix, ciutadans 
normals que van a la platja i que s'han trobat o es poden 
trobar amb aquest problema de les xeringues. Sabem que la 
solució és dificil, sabem que el problema de la salut pública 
de les arenes, quan hi van masses, que hi van i per tant de
graden, és un tema complicat, pero davant aquests envits, 

davant aquestes problema tiques és quan una Administració 
ha de posar més mitjans i imaginació per intentar que hi 
hagi una seguretat ciutadana sobre el tema. 

GrAcies. 

(El Sr President s'ha absentat de la sala i la Sra Vice
presidenta Primera presideix el debat) 

EL SR PRESIDENT: 

Gracias, Sr Serra. 

Grupos Parlamentarios que quieren intervenir? 

Por parte del Grupo Parlamentario MIXTO, tiene la 
palabra su Porta~oz, el Sr Ricci. 

EL SR RICCI 1 FEBRER: 

Gracies, Sra President. Sres i Srs Diputats. 

Hem de reconeixer, Sr Serra, que la idea és bona i que 
la necessitat és urgent, pero jo cree que I'ha mal encarrila-
da perque jo pens que eIs Ajuntaments tenen la vertadera 
responsabilitat d'aquest tema. SÓn ells els qui exploten les 
platges, els qui aconsegueixen uns beneficis amb les seves 
pressions urbanfstiques, els qui en treuen uns rendiroents 
que en Uoc de reinvertir-los després en la neteja i embeUi- -
ment de les mateixes platges o carrers, moltes vegades els 
gasten - per desgracia, molHssimes vegades - en efectes 
sumptuaris que no tenen res a veure amb les coses de les 
quals s'haurien d'ocupar realment. 

Jo crec que aquesta proposició seria perfecta si es pre
sentés aIs Consells Insulars, a cada Consell Insular. Els do
naríem, a més, la for~ que han de tenir els Consell5 Insu
lars per coordinar el5 Ajuntaments i tothom faci vertadera
ment el que ha de fer. Tates les demandes que fan vostes, 
els tres punts, el5 veig perfeetes, canviant el destinatario No 
vull dir que el Govem no tengui responsabilitat en aquest 
tema, no vull dir a~, pero voste diu que el Govern ha de 
coordinar amb eIs altres i jo die que en tot cas ho organit
zin els Consells i que demanin efectivament tata l'ajuda ne
cessaria i que puguem donar des d'aquest Parlament vía 
pressupostos. 

Vull insistir que els únies que vertaderament poden fer 
una feina ben feta, tal com diu el projeete, són els Ajunta
ments. EIs Ajuntaments, francament, són els qui haurien de 
tenir més esment de les seves platges. No ho die en general, 
indiscutiblement n'hi molts que corresponen, que tenen 
maquines, com voste ha dit, pero fins i tot a Cuba són res
poruables d'aquestes neteges i li puc assegurar que ten en 
les platges netlssimes. No hi ha una d~ima part deis turis
tes que tenim aqui i cada matí remouen les platges, coro 
diu voste, fins i tot el mateix varador i treuen tota la brutor 
que hi pugui haver, fins i tot les algues. 

Pero a~, qui ho pot fer, realment? El qui és alla cada 
día, el qui cobra els impostos del5 hotelers, en molts casos 
directament; són ells eIs qui tenen la responsabilitat. Cree 
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importantíssim el que vost~ aporta, ho hauríem de fer. No 
ti donaré suport, pero ho faria si la proposta es presentés a 
tots i a cada un deis Consells Insulars de les Illes. 

Grades, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Por parte del Grupo Parlamentario SOCIALISTA, tie
ne la palabra el Diputado Sr G6mez i Arbona. 

EL SR GÓMEZ I ARBONA: 

Grades, Sr Presidenta. 

Nosaltres creim que aquesta Proposici6 no de Llei cer
tament té molt bones intencions i molt bona voluntat, pero 
aquestes compet~ncies que el Sr Ricci esmentava s6n cia
res. A mi també m'ha semblat que el Sr Serra ho tenia ciar, 
el que passa és que així com el Sr Ricci deixava net de cul
pa i de responsabilitat el Govern de la Comunitat Autóno
ma, jo cree que aquesta Proposici6 no de Llei fa molt bé 
d'implicar el Govern Balear en la neteja de les nos tres plat
ges. El Govern Balear no es pot inhibir d'aquesta tasca 
quan precisament els seus inspectors s6n els qui controlen 
que les aigües i les arenes es trobín en condicions. 

El que s'ha de dir és que el Govern Balear és molt lent 
. peí a prendre les mesures que solucionin els problemes de 

les platges. Quan el Govern Balear detecta que hi ha unes 
platges i unes arenes contaminades, tarda més de deu anys 
a prendre mesures. Segons les seves respostes a aquest Par
lament, la platja de S611er encara és completament conta
minada i té una qualificad6 de zero. 

Per tant, jo cree que realment seria un poc il.Iusori que 
fos el Govern d'aquesta Comunitat el qui prengués interes 
a coordinar. El que ha passat ha estat que els Consells, que 
d'entrada tendrien unes competencies que serien tan discu
tibles con les del Govern Balear, s'han trobat en primera H
nia, han vist clarament el problema i han pres la iniciativa. 
Altra vegada el Govern queda endarrera i els Consells i els 
Ajuntaments han de prendre mesures per arreglar els pro
blemes. A més, s'ha de dir una altra cosa: el Reial Decret 
en que es basen el control i les inpeccions del Govern Bale
ar marca que hi haura una coordinaci6 entre Comunitats 
Autónomes, Estat - abans que hi hagués les transferencies -
i corporacions locals. Per tant, el Govern Balear no pot fu
gir en cap moment d'aquesta coordinaci6 en totes les mate
ries que signifiquin neteja de les platges. A més, tenim 
exemples de com podría actuar. Es podria fer un pla de ne
teja de platges semblant al Pla d'Obres i Serveis, amb una 
aportació económica de les tres parts, Consells, Ajunta
ments i Govern. 

Quant al segon punt, nosaltres tenim constancia que fa 
uns quants anys que s'ha refon;at el servei d'ínspecció de 
les platges i de les aigües. Creim que encara no s'ha fet -
prou, perque els parametres i els indicadors que s'utilitzen 
no són els que s'utilitzen a altres Uoes, encara que sÓn el 
que marca la regulació espanyola. 

Pel que fa al tercer punt, certament nosaltres havíem 
tingut dubtes, perque la redacció tal com ve al text ens sem
blava un poc confusa. Jo supos que el que vol expressar el 
Sr Serra és que si al primer punt hi ha una coordinació en
tre les tres Administracions, també hi hauría de ser de cara 
a prendre les mesures, que tal vegada serien augmentar el 
personal deis Ajuntaments per netejar les platges. En 
aquest sentit, el nostre Grup donara suport als tres punts. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Por parte del Grupo Parlamentario POPULAR, tiene 
la palabra el Diputado Sr Mesquida. 

EL SR MESQUIDA 1 GALMÉS: 

Gracies, Sra Presidenta. Sres i Srs Diputats. 

D'entrada, jo anunciaré que el nostre Grup no donara 
suport a cap deis tres punts de la Proposicio no de Llei pre
sentada pel Grup NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES i 
donaré els motius. 

Jo crec que el que ha dit el Sr Ricci és una veritat com 
un temple, les competencies per a la neteja de les platges 
són exclusives deIs Ajuntaments. A més, també hi ha una 
competencia per pan de Costes, que també tenen obligaci6 
de fer -les platges netes. Si no ho ten e mal entes, Costes co
bra un canon que és més gros o més important segons la 
qualificaci6 deis terrenys que enrevolten la platja. Per tant, 
si Costes cobra un canon, que evidentment el cobra a l'A
juntament i aquest el fa repercutir als explotadors de les 
platges, també té competencia en la neteja de les p.latges .. _ 

Jo die que els Ajuntaments tenen competencia perque 
em consta que els Ajuntaments - sobretot a la zona de Lle
vant, que és la que conec - en combinació i unió de les as
sociacions de velnats d'aquests 1I0es fan les platges netes 
cada dia fins al punt que hi ha bastants associacions que 
disposen d'una maquina que amb molt bon criteri ha sub
vencionat o ha ajudat a pagar la Conselleria de Turisme 
per poder fer les platges netes quotidianament. També tenc 
constancia que la Platja de Palma es neteja cada vespre. Per 
tant, queda clar que les competeneies són deis Ajunta
ments; cobren l'explotació de les platges i per tant tenen la 
responsabilitat. 

Pel que fa al segan punt, jo pens que és el que fa ac
tualment la Conselleria de Palma. Jo Ji diré una cosa, Sr 
Serra , la Comunitat Autónoma de les Illes Balears és la pri
mera Comunitat d'Espanya que ha comen¡;at a fer analisis 
d'arenes, va ser la pionera. Els inspectors de la Conselleria 
de Sanitat recullen al mateix temps mostres d'aigua i d'are
na. Aquest Diputat que parla és testimoni i pot donar fe 
que maltíssimes vegades ha acompanyat l'apotecari a reco
Hir mostres d'arena i d'aigua de les platges per fer les cor
responents amllisis. Ara no li donaré les dades de l'any 90, 
perque encara no s'han confeccionat, ates que durant tat el 
mes de setembre es varen continuar recoHint mostres, peró 
li donaré les de l'any 1989. L'any 1989 a Mallorca es varen 
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fer 42 platges i 240 anAlisis; es varen investigar colisformes 
totals, colisformes fecals i el recompte del número de colo
nies i de fongs. A l'illa de Menorca es varen inspeccionar 
sis platges i es varen practicar 28 am\lisis i a l'illa d'Eivissa 
es varen inspeccionar 18 platges i es varen realitzar 61 ana
lisis. 

En aquestes recollides de mostres d'aigua i d'arena 
s'han detectat anomalies com és ara xeringuetes, escombra
ries o deixalles d'algues i s'ha donat part immediatament a 
l'Ajuntament perqué posassin en marxa la neteja de la plat
ja. També sé que hi ha Ajuntaments que ten en maquines 
per detectar metalls, com ha dit molt bé el Sr Serra, pero 
també tenen aquestes maquines per porgar l'arena que al 
mateix temps també es detecten i surten tots aquests mate
rials que podrien ser contaminants. 

Per a la seva tranquil.litat, també li dire que tates les 
analisis que s'han fet a Majadahonda de les persones que -
s'han picat amb una xeringueta han estat negatives, no n'hi 
ha hagut cap de zero positiu, perque la temperatura am
bient de l'arena no és el medi vital del virus de la inmuni
deficiencia adquirida i aquest es destrueix rapidíssimament 
al cap de poc temps de contacte amb aquestes temperatu
res. A més, a la Conselleria hi ha una Secció de Sanitat 
Ambiental que recorre les platges i els distints municipis de 
les illes, on dóna instruccions als balles i normes per inten
sificar cls controls de l'arena, com la inspecci6, l'aireig i el 
porgat. Aixo ha fa la Secció de Sanitat Aníbiental. 

Per tant, com que jo crec que el tercer punt va coordi
nat amb el primer, si la competencia és dels Ajuntaments i 
de Costes tampoc no té incidencia, de manera que el nostre 
Grup no donara suport a aquesta Proposició no de Llei. 

Moltes gracies. 

ELSR PRESIDENT: 

Tiene la palabra el Sr Sebastián Serra. 

ELSR SERRA 1 BUSQUETI: 

Si, gracies. 

Es una autentica llastima que no s'aprovi una acció 
que propugna una coordinació del Govern de Balears amb 
Ajuntaments, Consells Insulars, Patronals i a la vegada 
amb Salut Pública, que aquesta si que és competencia del 
Govern de la Comunitat, Sr Ricci, eh?, li ho vull aclarir, la 
SalUl Pública és competencia del Govcrn de la Comunitat 
de Balears. Si no m'equivoc es va transferir l'any 83, a part 
de ¡'EstatU1, transferencia per Dccrel, negociada, amb dota
ció de persones i de dobJers, ho die per si de caso 

Aleshores, nasal tres entenem que amb aquesta votaeió 
s'ha perdut o es vol perdre una excel.lent oportunitat de 
demanar que el Govern coordini Ajuntaments que a vega
des no ha fan prou bé, no ho fan o no ha poden fer perque 
no tenen mitjans. Si s'ha de coordinar Costes, encantats, 
que es faci, no hi ha cap problema, perfecte, pero no volem 
que el Govern de Balears, en definitiva, agafi més poder, 

més iniciativa i més responsabilitat. Ens conforman que 
Turisme subvencioni una maquina a aquells Ajuntaments 
que la demanin o la vulguin comprar; ens conformam que 
Sanitat envil la Unitat de Sanitat Ambiental a agafar mos
tres d'arena i d'aigua, tot aixó ens pareix beníssim, el Con
seller ha sap molt bé, mai no ti hem criticat aquest tema. Li 
hem fet preguntes, ti hem demanat els resultats i l'únic que 
hem dit sempre és que voldrfem que es fessin més analisis i 
amb més rigor. 

Tot aixo ha trobam molt ben feto Tanta sort que, se
gons les anatisis de Majadahonda, no tenim gent infectada, 
Sr Mesquida, afortunadament. A més, normalment és gent 
d'aquestes illes i hauríem tengut un mal assumpte. Ara bé, 
en definitiva nosaltres creim que amb aquestes posicions 
que mantenen el Grup MIXT i el Grup POPULAR en 
aquest cas, el que\no es vol fer és una mica més de feina ni 
que el Govern exerceixi un deIs poders que nosaltres li re
clamam: que sigui el Govern de tots els ciutadans d'aques
tes illes i que encara que no tengui una competencia direc
ta en certs temes, almanco exerceixi l'autoritat moral i co
ordinadora d'Ajuntaments, Consells o Costes, en aquest 
caso 

El problema hi éso El problema és a les platges i vostes 
ha saben. Que hi ha Ajuntaments que ha fan relativament 
bé? Si, nosaltres ja ha hem dit. Que Sanitat fa certes anali
sis relativament bé? També ho hem dit, pero el problema 
hi és: falten més detectadors de metalls, falten més maqui
nes i falta coordinar Salut Pública amb els Ajuntaments, ai
xo no s'ha coordinat i cree que aquest és el quid d'aquesta 
Proposició no de Llei que pareix que no volen aprovar. Pa
ciencia. Que hem de fer? Pero tanmateix els volem conti
nuar advertint: el problema hi és i de tates maneres encara 
ham de votar, jo no sé si he tengut capacitat per convencer 
qualque absent o assistent al debat anterior i sé que qualcú 
havia dit que aixo no era important. En fi, que hem de fer? 
Paciencia. Són visions particulars. Tant de bo ningú no es 
pigui ni agafi cap malaltia. 

Grades. 

(El Sr President repren la Presidencia del debat) 

EL SR PRESIDENT: 

Acabat el debat, procecteix sotmetre a votació la Pro
posició no de Llei núm. 1398/90, presentada pel Grup Par
lainentari NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES. 

Sres i Srs Diputats que vatin a favor, es valen posar 
drets? Gracies. 

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 28. Vots en con
tra, 29. No hi ha abstencions. Queda rebutjada la Proposi
ció no de Llei que acabam de sotmetre a votació. 



7180 DIARI DE SESSIONS / Núm. 95 / 4 octubre del 1990 

N.- RESOLUCIÓ D'EMPATS DE PROPOSICIONS 
NO DE LLEI DEBATUDES DA V ANT COMISSIÓ. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam al següent punt de I'Ordre del Dia, que és el de 
votacíÓ per a la resolució d'empats en proposicions no de 
llei produ'its en ComissiÓ. 

Havent-se produIt empats en les Comissions d'Orde
nació Territorial j d' Assumptes Socials, d'acord amb l'esta
bien a I'anide 90.3 del Reglament de la Cambra, procedeix 
sotmetre la qüestió a la decisió d'aquest Plenari per diri
mir-los. 

Anam a votar, idb, el punL Ir. de la Proposició no de 
Llei núm. 1138/90, presentada pel Grup Parlamenlari NA
CIONALISTA I D'ESQUERRES, relativa a regulació per 
part del Govern de l'explotaciÓ industrial deIs vedats de ca
~. 

El text que s'ha de votar diu: "El Parlament de les Illes 
Balears insta el Govern de la Comunitat Autónoma: 1) 
Que en el termini de dos mesos reguli la explotació indus
trial deIs vedats de ca~, gravant amb un impost especial 
aquesta activitat lucrativa". 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la VotaciÓ: Vots a favor, 30. Vots en con
tra, 29. No hi ha abstencions. Queda aprovada aquesta pro
posiciÓ no de llei que acaba m de sotmetre a votaciÓ. 

Passam a votar el text de la Proposició no de Llei núm. 
1164/90, presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA. 
relativa a recaptar la compareixen~ de les Associacions 
UNAC, ASIMPROS i ASPANASIF, com a representants 
de les associacions de dismiouHs ffsics, perque informin i 
assessorin la ComissiÓ sobre la seva problematica, empat 
produ'it en la ComissiÓ d' Assumptes Socials. 

El text que s'ha de votar és el següent: "La Comissió 
d'Assumptes Socials, a l'empar de I'article 43 del Regla
ment i a través del President del Parlament, acorda recap
tar la compareixen~ de les Associacions UNAC, ASIM
PROS i ASP ANASIF, com a representants de les associa
cions de disminui'ts ftsics, psiquics i sensorials de les Illes 
Balears, per tal que informin i assessorin la Comissió sobre 
la seva problematica". 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 29. Vats en con
tra, 30. No hi ha abstencions. Queda rebutjada la Proposi
ció no de Llei que acabam de sotmetre a votaciÓ. 

V.- MOCIÓ R.G.E. NÚM. 1733/90, PRESENTADA 
PEL GRUP PARLAMENTARl SOCIALISTA. RELATI
VA A LA CREACIÓ D'INFRASTRUCTURES A LES I
LLES BALEARS. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam al Punt V i darrer de l'Ordre del Dia, relatiu a 
la Moció registrada amb el núm. 1733/90 i subscrita pe} 
Grup Parlamentari SOCIALISTA, sobre creació d'infras
tructures a les IlIes Balears. 

Per defensar aquesta moció i per part del Grup Parla
mentari SOCIALISTA. té la paraula el Diputat Sr Pere 
Serra. 

EL SR SERRA 1 VICH: 

Sr Presidenl, a causa de la redacció del Punl V de l'Or
dre del Dia, "moció relativa a creació d'infrastruclures a les 
l11es Balears", resulta que infrastruclures afectaria lOtes les 
Conselleries en. general i per aixo li <lemanaria que lengués 
la bondat de fer lIegir la Moció perque quedi ciar que s6n 
infrastructures esportives. 

EL SR PRESIDENT: 

El Sr Secretari Primer de la Cambra té la paraula per 
fer lectura de la Mació. 

EL SR SECRET ARI PRIMER: 

"El Parlament de les llIes Balears acorda: 

1.- El Govern de la Comunitat Autónoma de les Illes 
Balears presentara en el termini manm de 6 mesos el Pla 
Director d'instal.lacions i equipaments esportius de les IlIes 
Balears. 

2.- El Pla Director d'instal.lacions i equipaments es
partius. 

a) tendra el caracter de pla territorial sectorial. 

b) determinara la localització geogrMica de les insta!. 
lacians i equipaments esportius d'interes general i assenya
lara el nombre i can)cter Msic o prioritari i establira les de
terminacions tecnico-esportives de les instal.lacions es por -
tives construIdes a les Illes Balears. 

e) abans de la seva aprovació definiliva serA Salmes a 
ioforme previ deis Ajuntament i Con 'ells Insulars el terri· 
lori deIs quals sigui aLectat per les previ ions del Pla així 
com a informe deis altres organismes póblics que pugui 
afectar tant per raó de les activitats com d.e les compelen
cíes. A més a més, el Pla haurA de passar a informe de la 
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Unió de Federacions Esportives. 

2.- Totes les instal.lacions esportives de canlcter públic 
hauran d'estar adaptades per facilitar l'accés de persones 
amb disminucions ftsiques o d'edat avan~da. 

3.- Tot establiment de serveis esportius, tant si pertany 
a una societat mercantil com a una societat sense fi de lu
cre, haurA de sotmetre a informació pública en els terminis 
que s'estableixin les dades tecniques de la instal.lació i el 
seu equipament, aíxí com tots eIs noms i títulacions respec
tives deis qui en l'establiment esmentat treballin de forma 
professional a la direcció tecnica, l'ensenyament o l'anima
ció d'activítats." 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula, Sr Diputat. 

EL SR SERRA 1 VICH: 

Gracies, Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Sra Consellera, seria fantAstic que dedicAs un poc del 
seu temps a comprovar en quin estat es troben les instal.la
cions esportives en aquesta Comunitat i quines mancanees 
hi ha, al mateix temps que ho comparas amb altres Comu
nitats perque tal vegada així s'adonaria que no som capda
vanters en aquest tema, ni de prop fer-hi, a pesar que som 
una Comunitat amb una reñda molt alta, la més alta de to
tes. 

En un principi, Sres i Srs Diputats, tenint en compte 
que entre la interpel.laciÓ i les mocions han passat tres me
sos, he tengut la temptació de comen~r amb el famós "ahir 
deiem", pero considerant que tots vostes han de suportar 
molts de temes, que la memoria te uns lfmits i que, per al
tra banda, siguem sincers, en aquesta Cambra els temes es
portius es van esvaint per aBa dalt, vull dir que no els do
nam massa importancia, em permetran que coment;i recor
dant que aquestes mocions són conseqüencia d'una inter
pel.1ació sobre infrastructura esportiva que es va presentar 
en aquesta Cambra fa cosa de tres mesos, com ja he dit. 

M'agradaria recordar-los dos punts importants que es 
varen veure en el debat de la Interpel.lació. Per una part, 
pens que va quedar cIar que les instal.lacions esportives no 
són només de canlcter local, és a dir, que tal vegada aques
tes sÓn les que tenim més ben cobertes, sinó que hi ha al
tres tipus d'instal.lacions de caracter supramunicipal, ja si
gui comarcal o insular. 

Per altra part, la Sra Consellera es va queixar repetides 
vegades perque tots els que varen parlar feien referencia al 
Pla d'ajudes a equipaments esportius i en canvi no parlaven 
del Conveni entre el Ministeri d'Educació i Ciencia i la 
Conselleria d'Educació i Esports. Jo crec que a la Sra Con
sellera la traiciona un poc el seu subconscient o la seva dei
xadesa en temes esportius, perque va cantar alabanees d'a
quest Conveni que nosaltres subscrivim totalment, pero ens 
agradaria saber per quin motiu ha va fer. Si ho va fer per
que aquest Conveni respon a un Pla establert aoo com per-

toca, en el qual es diu clarament com seran les instalacions 
esportives, el seu pressupost, on s'han de situar i qui les 
utilitzara - cosa que, repetesc, li alabam i a les nostres mo
cions no feim més que demanar-li que faci aixo mateix que 
diu aquest acord al Pla d'Equipaments Esportius - o si, per 
altra banda, i per aixo he dit que crec que el subconscient la 
va traicionar, perque la Sra ConseBera pensa que el mun
tant d'aquest acord és molt superior aIs doblers que es gas
ten en el Pla d'Instal.lacions esportives. 

No sé si ho sap, per descomptat ho hauria de saber, pe
ro ti diré que el Conveni amb el Ministeri d'Educació i 
Ciencia és quadriennal i que en instal.lacions esportives di
rectes suposa una inversió de 3.000 milions de pessetes. El 
Pla d'ajuda a les instal.lacions esportives d'enguany, no els 
doblers que dóna la Conselleria, pero sí eIs doblers que ge
neren aquests que dóna la Conselleria es desglosen així: 
L'illa de Mallorca, el 89, va arribar a un pressupost de 504 
milions i enguany és de 475 milions, és a dir que, arrodo
nint la xifra, podríem situar Mallorca sobre uns 500 mi
!ions. El pressupost de Menorca és de 45 mi!ions i Eivissa 
enguany se'n va a 101 milions, pero deixem-ho en 100. Aixo 
suma una xifra total anual de 650 milions. Si multiplica 
aquests 650 milions per 4, resulta una xifra no gens menys
preable, la de 2.600 milions de pessetes. 

De quina manera repartim aquests doblers? Sense cap 
criteri, sense cap previsió, i aquest és el motiu de la nostra 
queixa. Els doblers es donen simplement per fer instal.la: 
cions esportives, pero sense obeir a un pla d'instal.lacions 
esportives, és a dir, criticam aixo perque creim que amb els 
mateixos doblers es podria treure un rendiment molt més 
gros de cara a la instal.lació esportiva, que no oblidem que 
és basica per a la prktica de l'esport. . . 

Entrem ja a explicar les mocions que presentam avui. 
El Sr López ja va anunciar que la primera es veia venir: de
mana m que el Govern faci un pla director d'instal.lacions i 
equipaments esportius de les Illes Balears en un termini de 
6 mesos. Ara bé, quan varem presentar aquestes mocions 
era pel juny, pensavem que aixo es podria presentar a finals 
d'anyo a principis d'enguany. Si realment hi ha intenció de 
dur-ho endavant, nosaltres demananem que en lloc de sis 
mesos, que ja han passat, es fes dins el darrer període par
lamentari d'aquesta Cambra. 

Veig, Sra Consellera, que ha dut un caramull d'infor
mació sobre instal.lacions esportives. Per endavant, ja li 
vull dir que aixo no té res a veure amb el pla que !i dema
nam aquí; em sap greu que hagi partít el Conseller d'Obres 
Públiques perque ell li podria explicar clarament el que és 
un Pla territorial sectorial, és a dir, no demanam que arre
plegui informació, suposam que ja la té, cada vegada que 
voste ha vengut a aquesta Cambra ens ha dit que té tota la 
informació, per tant aixo ho donam per superat. Ara bé, en 
base a aquesta informació i aIs criteris polftics que té el seu 
Grup, li demanam que ens faci un Pla d'instal.lacions es
portives. 

Quina incidencia té que aquest pla lengui el caracter 
de Pla Territorial Sectorial? Que és vinculant per als plane
jaments, res més que aixo. En aquests moments la instal.la-
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ció esportiva ja incideix d'una manera prou forta sobre el 
territori, tenim exemples molts clars, últimament n'hem 
vist dos. Per una part tenim els camps de golf, que cada dia 
se'n parla, pero mai des del caire esportiu, i per altra part 
tenim el famós Pla de Ports Esportius, del qual tampoc no 
s'ha parlat mai des del punt de vista esportiu i cree sincera
ment, des del meu punt de vista, que la denomina ció no és 
bona, perque ja em diran vostes si els esportistes de la vela, 
del rem, necessiten 13.000 lIoes més. Son molts, eh? Segu
rament confonem el que és un aparcament de barques amb 
la practica esportiva. Fins avui ningú no ha donat als apar
caments de cotxes la categoria d'instal.lacions esportives i a 
la mar correm el risc de fer-ho, o vaja, ho feim, duim el ca
mi de fer-ho. Cree que la Conselleria d'Esports té molt a 
dir sobre aquest tema i no ha dit res. 

No parlam d'instal.lacions locals, ja ho vllrem dir quan 
presentllrem la interpel.lació, parla m d'instal.lacions que 
pel seu carllcter sobrepassen les possibilitats i el canicter 
municipal. Tal vegada li he tret els dos més grossos, pero 
tota la problemMica del motor, de la velocitat, tant si es 
tracta de cotxes com de motos, no la resoldran els Ajunta
ments. Per que no dir-ho? Els hipOdroms no són instal.la
cions propies deIs Ajuntaments, no en necessitam a cada 
poble; les pistes de bicic1etes tampoc, ni l'aeromodelisme, 
etc., etc., de cada dia n'hi ha més que no són de l'llmbit mu
nicipal. A més, com he dit abans, són instal.lacions prou 
grosses per tenir un efecte important sobre el territori, per 
aixo demanam que sigui un pla territorial sectorial. 

El punt b) el podríem desglossar en diferents parts. 
Per una part, demanam que es digui on van aquestes insta!. 
lacions, no totes, jo crec que les municipals no importa, ca
da Ajuntament ja ho posarA al seu planejament, nosaltres 
aquí demanam les de caracter general, aquelles que es con
sideren bAsiques per al desenvolupament esportiu d'aques
tes illes i cIar, que s'assenyali el nombre, el seu carActer ba
sic i la seva prioritat. Evidentment, amb el Pla que tenim i 
els doblers que hi dedicam, no podem afrontar totes les 
mancances que tenim en el mÓn esportiu; per aixo és bo 
que establim les prioritats. 

Una cosa que demanam des que vllrem entrar aquí i 
que no hi ha manera d'aconseguir, tot i que al Conveni 
amb el Ministeri d'Educació i Ciencia és una de les coses 
que queden Olés ciares és l'especificació de la tipologia es
portiva, del !ipus d' instal.lació que volen fer i del pressu
post per tal de no presentar pressuposLS que llavors siguin 
el doble perque no lenim cIar quin ti pus d'instaJ.lació (eim. 
Ho hem dit diferents vegades: al ConselI Insular hem vist 
Poliesportirus des de 140 a 250 milions i aixo és perque no 
hi cap tipus de política que digui quina és la instal.lació 
bona, quina és la prllctica, no quina és la faraOnica ni aque
lla que es fa per luxe, sinó la practica, la que serveix l'espor
tista. 

Al punt c) d'aquest mateix punt 1r. hi ha el més impor
tant des del moment que demanam que aquest Pla de ca
nicter territorial es posi a informació pública perque els 
Ajuntaments i totes aquelIes entitats que se sentin afecta
des puguin dir la seva paraula. Nosaltres donam molta im
portancia al fet de tenir contactes i que es valori molt l'in-

forme de la Unió de FederaCÍons Esportives, perque tal ve
gada seria una manera de donar-li forC{<! d'una vegada per 
totes. Aquesta entitat existeix, pero és pnlcticament marta, 
no té cap pes, i tal vegada així aconseguiríem que s'interes
sAs i participAs en les decisions polítiques que atanyen els 
esportistes. 

Supos que el punt 2 no dura gaire discussió. Fent ho
nor a la veritat, vull dir que els criteris mínims que enguany 
ha establert per primera vegada el Consell Insular de Ma
llorca recullen aquest punt 2, és a dir, que totes les insta!. 
lacions esportives de cadcter públic s'hauran d'adaptar per 
facilitar l'accés a aquelles persones que tenen disminucions 
fisiques o dificultats per qüestió d'edat. 

El punt 3 pens que ve recollit a les diferents Beis que 
han fet diverses Comunitats Autonomes, pero que aquí no 
n'hem parlat mai i són els establiments de canlcter privat 
que ensenyen la practica esportiva o que basen la seva en
senyanC{<! sobre tecniques esportives. A aquests establi
ments no els aplicam cap tipus de control i aqui demanam 
el mínim: simplement que tenguin a informació del públic 
amb quin material i quin professorat compten i les titula
cions d'aquest mateix professorat per fer classe. 

Creim, Sres i Srs Diputats, que si realment aquesta 
Cambra té una intenció clara de millorar l'estructura espor
tiva d'aquestes illes, el fet d'aprovar aquestes mocions aju
darll perque aquesta es millori d'una manera més accelera
da i controlada; que no vagi cadascú pel seu vent, sinó que 
aprofitem els doblers públies en bé de tots. 

GrAcies. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula la Consellera de Cultura, Educació i Es
ports, Sra Ma Antonia Munar. 

LA SRA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCA
CIÓ 1 ESPORTS: (Ma AntOnia Munar i Riutort): 

Gracies, Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Oir, en primer \loc, que en aquesta Comunitat Auto
noma existeix un cens d'equipaments esportius de Balears 
amb un Pla de necessitats que es va elaborar l'any 1985 
amb una vigéncia prevista de 10 anys. Aquest Pla definia 
les prioritats i creim que en aquest moment es pot conside
rar que encara és vigent ates que solament han passat 5 
anys des de la seva aprovació. Malgrat aixO, la Conselleria 
de Cultura, Educació i Esports també fa una revisió d'a
quest cens mitjan91nt una consulta documental a tots els 
Ajuntaments per tal de ten ir-lo al dia. 

Conee la situació de les instal.laeions esportives a la 
nostra Comunitat Autonoma, Sr Serra, i crec que puc dir 
sense risc d'equivocar-me que estan bastant millor que les 
d'altres Comunitats Autonomes, tot i que últimament el 
seu Govern - em referesc a I'Estat Central - els dedica mol
ts de doblers a determinades Comunitats Autonomes. Vos
te diu que algunes instal.lacions són bllsicament de cadcter 
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municipal, pero que també hem de tenir en compte les de 
caracter supramunicipal. No dubti que ho feim, si bé do
nam una certa prioritat a les de caracter municipal perque 
creiem que són les basiques i les primeres que s'han d'aten
dre. 

Nosaltres tenim un Pla d'uns 3.000 milions de pessetes, 
el de Instal.acions Esportives a Centres Escolars que des
prés li explicaré com funciona, del qual voste també ha de
mostrat tenir una idea de com s'ha previst, i un Pla Territo
rial d'Equipaments Esportius d'uns 2.000 milions, si el 
compta quadriennalment - nosaltres normalment ho feim 
anualment - per als equipaments que fan els Consells Insu
lars. 

Quant al Pla d'Equipaments Esportius, per al qual en
guany la Conselleria té prevista una quantia de 100 milions 
de pessetes, ja fa tres o quatre anys que la Conselleria dó
na aquests doblers als Consells Insulars i són aquests Con
sells Insulars que d'acord amb els Ajuntaments respectius 
de cada illa fan el seu Pla d'Instal.lacions Esportives. 
Aquests plans han estat acceptat pels Consells Insulars de 
Mallorca, Menorca i Eivissa, és a dir, que vostes, com a 
Partit Polftic, també han acceptat aquest Pla d'Instal.la
cions perque s'ha fet a través del Consell Insular i d'acord 
amb els respectius Ajuntaments. 

Es un criteri que a voste li pot pareixer positiu o nega
tiu, pero que aquí s'ha acceptat i ningt'í no-ha rebutjat. De 
qualque manera pareixia que era el criteri d'aquest Parla
ment, ates que últimament hi havia una tendencia afer ces
sió de gestió i també a fer transferencia de competencies en 
materia de cultura, d'educació i d'esports, tal com demanen 
els Consells Insulars. Per tant, pareix una contradicció que 
en aquest moment, qua n just avui matí el Consell de Go
vern ha aprovat a Menorca la cessió de gestió, a la vegada 
que ens demanen transferencia de competencies voste digui 
que sigui el Govern que faci aquest Pla d'Equipaments Es
portius que ja fan els Consells Insulars. 

També tenim el Pla d'Instal.lacions Esportives a Cen
tres Escolars i aquest sí que és un pla totalment assumit 
per part de la Conselleria. El tenim previst a quatre anys 
vista amb una quantia de 3.000 milions de pessetes, s'han 
definit molt clarament els criteris que el regiran, quines se
ran les instal.lacions i equipaments mínims de caracter es
colar i també qui podn't utilitzar aquests centres. Les quan
titats que s'aporten s6n un tant per cent igual del MEC i la 
Conselleria de Cultura, un 43 i un 43, i un 14% per part de 
les corporacions locals. El criteri és que la Conselleria de 
Cultura sera l'encarregada de coordinar la participa ció de 
tots els Ajuntaments en aquest Pla, l'objectiu principal del 
qual és aconseguir que els nostres centres escolars disposin 
definitivament d'una bona infrastructura i dotaci6 material, 
de manera que es pugui dur a terrne una educació física de 
bona qualitat. 

Aquest Pla consta de dotació d'instal.lacions esportives 
per a aquests centres escolars públics i també es pretén 
com a element important que tots els ciutadans del mateix 
municipi es vegin beneficiats amb aquestes instal.lacions, 
de manera que fora de l'horari escolar puguin atendre les 

necessitats de la gent del municipio També té com a objec
tiu la formació del professorat d'Educació Física. 

Pel que fa a les instal.lacions, s'ha dividit en pistes po
liesportives descobertes, en millora de gimnassos existents i 
pavellons poliesportius coberts dotats deIs oportuns serveis 
de vestuario Pel que fa a les pistes poliesporitves, es realit
zen en les dimensions de 800, 1.080, 1.500 i 1.900 metres 
quadrats. Totes aquestes pistes s'adapten a les normes NI
DE i hauran de tenir unes determinades condicions que no 
llegiré perque la Conselleria ha publicat les normes gene
rals i només faig un petit resum pel seu coneixement. 

Pel que fa als pavellons poliesportius també hi ha els 
que diem moduls tipus, que poden anar segons el nombre 
d'alumnes de cada centre o la població extraescolar que els 
ha d'utilitzar. També queda molt clar qui pot disposar d'a
questes instal.la¿ions, així com el compromís de finan~
ment per part de les institucions, l'execució de les obres, el 
compromís d'efectuar aquells treballs que puguin sorgir en 
un moment determinat fora deIs contractats, el compromís 
que una vegada acabada l'edificació s'han de fer una serie 
d'electrificacions, claveguerams, aigües, etc., el compromís 
per part deIs Ajuntaments de tenir llicencies gratuHes i un 
compromís de gestió i manteniment. 

A tot aixo podrfem afegir moltíssims altres condiciona
ments, cosa que demostra que s'ha arribat a uns acords 
molts concrets i determinats amb el Ministeri i no succeix 
en els plans territorials d'equipaments esportius perque 
s'ha cregut oportú que els mateixos Consells Insulars els 
duguin endavant a cada una de les seves ilIes. 

Per tant, després de tot el que els he especificat i 
sobretot tenint en compte que ens trobam a finals d'una 
Legislatura, no ens pareix molt oportú plantejar un pla 
com el que voste diu, i encara més després de la seva in ter
venció, qua n ha dit que també seria interessant que tin
guéssim en compte el que són ports esportius, camps de 
golf - cosa que jo no havia previst -, ternes que en aquests 
moments s'han plantejat a la Conselleria d'Ordenaci6 del 
Territori, que afecten basicament aquesta Conselleria i la 
d'Agricultura i que solament després poden tenir un efecte 
esportiu. 

Crec que no és el moment de fer aquest Pla que voste 
demana i per tant nosaltres direm no a aquesta Moció que 
vostes ens plantegen. En el moment oportú tindrem en 

" compte altres punts concrets que voste ens recomana, pero 
no creim que sigui per ara, perque si bé ens pareix molt bé 
adaptar les instal.lacions esportives als minusvalids, cosa 
que per altra part ja es fa tant en el Pla del Ministeri com 
en que ha fet enguany el Consell Insular, em pareixeria ab
surd acceptar un punt que ve inc16s en una moció que el 
primer que diu és que facem un pla que rebutjam. 

Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la 
paraula el Diputat Sr Pere Serra. 
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EL SR SERRA 1 VICH: GrAcies. 

GrAcies, Sr Presidenl. Sres i Srs Diputats. 

No ens estenguem tant i parlem de punts concrets, a 
veure si som capa~s d'entendre'ns. D'entrada ti vull dir 
que el Govem no és meu, eh?, el Govern és de tots, tant el 
de Madrid com el d'aquestes illes. 

A la seva exposició, Sra Consellera, hi ha una cosa cla
ra: En mat~ria esportiva, vost~ no vol govemar, i pens que 
el que ha dit és molt greu. En el Pla d'Equipaments Espor
tius, que és l'únic seu - de l'altre ja em parlarem llavors -
voste es limita a agafar els doblers, donar-los als Consells 
Insulars i que facin el que vulguin. Aixo no és seriós. EIs 
Consells Insulars no poden legislar, els Consells Insulars 
no poden establir un tipus d'instal.laeió; aíxo, ha feim des 
de la Conselleria o no ha fa ningú. Preeisament li dema
nam aíxo, no li demanam res més: que governi en materia 
d'instal.lacions esportives. 

Ha dít que ten en estudis d'instal.laeions esportives. 
Evidentment, des de l'any 85, és aquest llibre de tapes ver
melles que té aquí damunt, n'hem parlat repetid es vega des. 
No serveix per a res, cap Consell Insular no l'ha consultat 
mai, mai no s'ha consultat, segurament ni el tenen o el te
nen pIe de pols. En anteriors aetuacions la Sra Consellera 
sempre havia dít que es revísava constantment; ara reco
neix que no s'ha revísat des del 85 i que enguany comen~ a 
revisar-lo. Tendnl poe temps. Aixo acaba per a tots, eh?, no 
només per a un, faci vía a revisar-lo. 

1 ara entrem en el tema d'aquest Pla al qual voste dóna 
tanta importAncia, el Conveni amb el Ministeri d'Educaeió 
i Ci~ncia. Deíxem cIar d'una vega da que aquest Pla no és 
seu, que aquest Pla s'ha est~ a tot el territori nacional; jo 
només sé d'una Comunitat que no l'ha firmat, que és San
tander, que té el seu pla propi i no en va voler saber res. 
Tates les al tres Comunitats l'han firmat i tots els criteris 
que du són del Ministeri d'Educació i Ci~ncia, la seva Con
selleria no n'hi ha posat cap ni un, ni un n'hi ha posal. Du 
els plans de les instal.1acions, els pressuposts, l'únic que fa 
és dir que es reuniran la ConseIleria, per una part, i el Mi
nisteri d'Educació i Ci~neia, per l'altra, per designar a 
quins pobles es faran, res més que aíxo. 

Ara bé, a pesar de tot aíxó jo cree, Sra Consellera, que 
no ha entrat en el que ti demanam. Aquestes instal.laeions 
esportives són una part important, indubtablement, pero 
no ens hem de ficar només amb aquestes. Que passa? Que 
els camps de golf no tenen res posta des del punt de vista 
esportiu? Problament en aquestes ílles no en tenguin, segu
rament bastarien un camp de golf o dos per a tots els gol
tistes que hi ha en aquestes illes. ¿O és que els ports espor
tius tampoe no mereíxen la seva atencíó, des del punt de 
vista esportiu? Cree que hem deixat cIar que hi ha una gran 
quantitat d'instal.lacions esportives que depassen les possi
bilitats municipals i, una de dues: ovaste deeideix governar 
i les afronta o aquestes instal.lacions esportives no es faran 
o bé les fara la iniciativa privada aíxí com vulgui i aBa on 
vulgui, per inter~ social. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula la Sra Consellera de Cultura, Educació i 
Esports. 

LA SRA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCA
CIO 1 ESPORTS (Ma Antonia Munar i Riutort): 

GrAcies, Sr President. 

La Conselleria de Cultura realment dóna els doblers 
als diferents Consells Insulars per a cada un deIs seus plans 
d'instal.aeions esportives i segons m'han apuntat és una re
solució parlamentaria després d'un debat pressupostari. 
Per tant, creim que havíem de complir i per aíxo ho feim 
d'aquesta manera. 

Per una altra part, cree que tindre temps per a fer la 
revísió del cens, que avíat haurem acabat. Desgraciadament 
el temps s'acaba per a tot, pero nosaltres pensam continuar 
i per aíxo no pensam que s'acabi. 

Quant als criteris básics del Pla del Ministeri i el fet 
que nosaltres hagim firmat el Pla d'extensió de l'Educació 
Física als centres docents, si bé són basicament del Ministe
ri, li he de dir qu~ nosaltres també hem aportat criteris i 
encara més: qúe des del moment que nosaltres l'hem accep
tat i pagam la mateixa quantia que el Ministeri, ja no és 
únicament el seu Pla, sinó que també és el meu. 

EIs camps de golf i els ports esportius són temes que 
es debaten en aquest momenL El fet que nosaltres els vol
guessim regular en aquest moment cancret, crec que en Jloc 
d'ajudar aportaria un elernent més distorsionador i per aixo 
cree que no és el moment de fer-ho. At~ que ha hem de 
fer nosaltres, creim més oportú esperar un ternps. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus de Grups Parlamentaris que vulguin in
tervenir? 

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

EL SR RICCI I FEBRER: 
" 

Grilcies, Sr President. 

Gracíes, Sr President. Sres i Srs Consellers, perdó, Di
putats. 

He dit consellers quasi inconscientment, perque el Sr 
Serra m'ha fet recordar que fa uns quants dies jo reelamava 
al Consell Insular de Menorca que fos el Consell que deter
rninés i posés un quadre marc prou ciar als Ajuntaments. 
Que el ConseIl governés vertaderarnent, corn diu voste, í 
que gracies a aquestes transferencies que posen en mans 
deIs Consells Insulars els donassirn efectívarnent l'oportu
nitat de poder projectar per a cada una de les ílles respecti-
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ves el pla que més li convingués. 

Jo reclamava aixó perqu~ justament a Menorca els qui 
vertaderament manen són els Ajuntaments, que es posen 
d'acord, diuen el que volen i nosaltres prActicament només 
ho aprovam, o sigui que algun Consell Insular fa prActica
ment el mateix que vost~ deia fa un moment del Govem: 
que deixa els doblers i no vol govemar. La veritat és que jo 
veig molt bé que en aquest cas el Govem ens faci un tras
plls de compet~ncies i que els Consells Insulars de cada illa 
tinguem la capacitat de fer un quadre mare i que dins 
aquest mare deixem que eIs Ajuntaments presentin els seus 
desitjos, no puntualment, com fan ara, sinó globalment, i 
que després, el Consell Insular, que ha de govemar i coor
dinar, sigui capa" d'establir les prioritats que voste reclama. 

Jo prefereixo que sigui aixf i no voldria que les priori
tats ja venguessin donades, tret del cas que hi hagués una 
desviació important del Pla més o manco estudiat i projee
tat, i aquí sí que tal vegada el Govern podria dir alguna co
sa, és a dir, que si veiés una desviació important pogués 
obligar a fer un quadre marc per a cada illa d'acord amb les 
seves necessitats esportives. 

Per tant, no pensam recolzar aquest punto El segon, en 
canvi, sigui o no fora de joc, reconec que és prou impor
tant. Si es vota per separat, jo no tendre cap inconvenient a 
votar a favor del tema deIs minusvalids. Quant al tercer, 
permetin que les empreses privades siguin empreses priva
des i fiquem-nos on ens dé ficar. 

ELSR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari UM, té la paraula el 
Portaveu Sr Pascual. 

EL SR PASCUAL I AMOR6s: 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Quan el Sr Serra ha comen¡;at la seva intrvenció ha dit, 
més o manco, que no som capdavanters en instal.lacions es
portives a pesar de tenir una renda per capita elevada i jo li 
don tata la raó, pero no ha dit el perque. Per que passa ai
xo? Perque som la Comunitat Autónoma d'Espanya que té 
pitjor finan¡;ació, aquest és el perque. 

Entrant en la Moció, el Sr Serra no sé que s'ha emboli
cat de fer legislacions i jo a la Moció no hi veig cap punt 
que parli de legislar absolutament res sobre instal.lacions 
esportives. Aquí parla d'un Pla Director d'InstaHacions i 
Equipaments Esportius que ha de tenir forma de Pla Terri
torial Sectorial, que per cert no es diu aixf, es diu Pla Di
rector Sectorial. La Llei d'Ordenació Territorial preveu 
que aquests plans directors sectorials eIs poden fer el Go
vero i eIs ConselIs Insulars, dóna les dues possibilitats, i en 
aquest cas jo vull recordar que el Grup Parlamentari SO
CIALISTA s'ha distingit diverses vegades per demanar 
transfereneies als Consells Insulars, reclarmar del Govem 
que no només demani competencies des de Madrid, sinó 
que també en transfereixi als Consells Insulars i ara que els 
Consells Insulars fan els plans d'inversions en materia 

d'instal.lacions esportives, ha de ser el Govem que ha de 
fer un Pla Director Sectorial único 

Per que? Per que no ho han de fer els Consells Insu
lars? Per que, no? Precisament les actuacions municipals 
que s'hauran d'ordenar per un pla no seran les privades. 
Aquí hi ha una llibertat per fer instal.lacions privades, pero 
no hi pot haver problemes d'Ordenació Territorial; és pos
sible que qualcuna s'hagi d'ordenar, aixo és possible, pero 
la gran majoria són instal.lacions públiques i més que insta
lacions públiques són municipals. Qui és qui fa d'Ajunta
ments a Ajuntaments, com es diu sovint? El Govem o els 
Consells Insulars? No és una mat~ria molt més de Consell 
Insular que de Govem, aquesta? Ido per que hem de dema
nar que ho faci el Govem? Per tates aquestes raons, nosal
tres votaren en contra. 

Evidentment les instal.lacions esportives han de facili
tar l'accés a les persones amb disminucions físiques o d'e
dat avan¡;ada, pero ja hi ha legislació que ho estableix. Es 
poden establir mesures complementaries, no sé si en aquest 
moment són necessaries, pero hi ha un Decret que va en
trar en vigor pel novembre de l'any passat, un Decret de 
maig del 89, i pensam que en prineipi regula tot el necessa
ri perque cap edifici públie no tengui barreres arquitecto ni
ques per als minusvAlids. 

En el darrer punt és evident que s'han passat una mica. _ 
Que les instal.lacions de tipus privat hagin de dir qui ésO el 
gerent, nom i cognom, les dades tecniques de les instal.la
cions, molt bé, eIs noms i titulacions respectives dels qui a 
l'establiment esmentat treballen de forma professional a la 
direcció. Per que no ho exigim als hoteIs, també? Per que 
no ha exigim als banes i a tothom? Jo crec que aixo no cor
respon a un país que es mou dins el món occidental, sinó 
que és propi d'altres sistemes. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari CDS, té la paraula el 
Diputat Sr Trias. 

EL SR TRIAS I ARB6s: 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Dia 13 de juny de l'any 1989, ara fa un poe més de tres 
mesas, devers les sis del capvespre, en aquesta sala de ple
naris i comptats per aquest mateix Diputat érem 17 Dipu
tats, incloent-hi els membres de la Mesa. La resta, quasi 
pue dir el cent per cent de la resta deis Srs Diputats, mira
ven un partit un futbol que enfrentava els hornes del Sr 
Suárez - el sr Lluís, clar - contra la selecció de Colombia. 
Espanya va sucumbir, va perdre per 1-2, i després del partit 
ca continuar la sessió parlamentaria sense més incidents. 
Discutíem aquí la interpel.lació que havia presentat el 
Grup Parlamentari SOCIALISTA i jo diria que, llevat del 
partit de futbol, avui succeeix quasi exaetament el mateix 
que va succeir dia 13 de juny. 

Al meu entendre es va establir un dialeg de sords, per 
anomenar-ho de qualque manera, entre el Sr Pere Serra del 
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Grup Parlamentari SOCIALISTA i l'Honorable Sra Con
sellera. Cadascú parlava del que volía i és ben just que fos 
aixf, perÓ la veritat és que els altres Grups, que tal vegada 
teníem manco informació perque esperavem el planteja
ment inicial del Sr Serra i la resposta de la Sra Consellera, 
pensavem que es jugava fora camp, vull dir que no sabíem a 
que atenir-nos i aixf ho varem manifestar, i també vihem 
dir que per fixar la clarament la posició del nostre Grup en 
relació amb la interpel.lacio i la moció esperaríem l'arriba
da de la modó. 

Feta aquesta introducció - per explicar el sentit del 
nostre vot he cregut que era necessaria - nosaltrem volem 
dir que en principi estam d'acord amb l'apartat primer de 
la Moció perque des del primer dia que el Grup Parlamen
tari del CDS va accedir a aquest Parlament estam d'acord 
que el Govern de la Comunitat Autonoma de les Illes Bale
ars desenvolupi les Directrius Sectorials, siguin del tipus 
que sigui n i afectin els ambients que afeetin. Aixo, per que? 
Dones perque creim que d'aquesta manera s'acabara d'una 
vega da per totes amb l'arbitrarietat, el clientelisme polític i 
aixo sense deixar de reconeixer el bon paper que darrera
ment fan els Consells Insulars en materia d'instal.lacions 
esportives. Es un exit que s'ha de reconeixer perqué es real; 
jo crec que des que el ConseIls elaboren separadament els 
seus plans d'instal.lacions esportives realment la situació ha 
millorat molt, almanco a l'illa de Mallorca, que és la que jo 

_ conec més. 

No obstant aixÓ, pel debat que s'ha prodult fins ara 
continuo tenint la impressió que no es posen d'acord en el 
que són instal.lacions esportives. Les instal.lacions esporti
ves, ja ho varem manifestar, són qualque cosa més que un 
suport físico Jo cree que el Sr Serra ho ha intentat explicar i 
la Sra Consellera ha tornat a fer una relació de coses i de 
programes, exactament la mateixa que va fer dia 13 de juny, 
no veim per que l'havia de repetir. 

El que jo voldria afirmar és que l'esport no ha de ser 
solament una visió comercialitzada de l'esport. A vegades 
queim en aquest pecat i incidim massa en aquesta qüestió, 
podem posar un exemple. Darrerament a tots els rnitjans 
de comunicació s'ha suscitat una gran polemica entorn del 
famós trofeu Cobra de tennis, que també ha assumit el nom 
de Trofeu Illes Balears, amb una aportació important, cree 
que de més de 4 milions de pessetes, de la Consellería de 
Cultura, Educació i Esports. Jo els alab el gust i reconec 
l'esfor<s que ha fet la Direcció General d'Esports per poten
ciar el tennis i el {ennis de base, a fi que els nos tres tennis
tes es puguin enfrontar amb altres de reconeguda categoria, 
amb els millors tennistes d'Espanya. Pero que ha passat, fi
nalment? Que el que havia de ser ser un espeetacle pura
ment esportiu, una practica esportiva per ensenyar els ten
nistes de la nostra Comunitat a competir, a ser presents en 
l'autocompetició, s'ha convertit en un pur negoci tenn(stic. 
Vegeu, si no, totes les informacions que han sorgit en l'afer 
entre el Sr Sánchez Vicario i Sergi Bruguera, etc., etc. 

Tal vegada sortir(em d'aixo si planificassim bé. On es 
desenvolupen aquests campionats de tennis? A les instal.1a
cions privad es d'un club privat, perque resulta que tata una 
Federació de Tennis de les Illes Balears, que compta amb 

rnés de 3.000 llicencies, no té una trista pista de tennis per
que es puguin entrenar els seus federats. Vull dir que la si
tuació, a pesar de reconeixer que ha millorat, continua es
sent desastrosa per a l'esport a la Comunitat, Sra Conselle
ra. 

Per tant, nosaltres creim que es bo que el Govern pla
nifiqui d'una vegada l'esport a la nostra Comunitat, sense 
ter deixadesa de les competencies que han assumit els Con
seIls en materia de gestió i de realització de les inversions 
en instal.lacions esportives. Tot aixo, Sra Consellera, tal ve
gada també servira per evitar el que succeeix amb unes in
versions que I'Ajuntament de Palma ha anunciat a so de 
bombo i platerets, unes inversions de més de 700 milions 
de pessetes per construir un camp de rugbi, un de futbol 
americil i un de hoquei sobre herba, uns esports que segu
rament no compten amb una vintena de llicencies i resulta 
que l'Ajuntament de Palma vol invertir 700 milions de pes
setes per fer aquests tipus d'instal.lacions. Si en aquesta 
Comunitat existis un Pla Director d'Instal.lacions Esporti
ves fixant unes prioritats, jo em deman a veure si podr!em 
haver reconduH aquests 700 milions o part d'aquests 700 
milions de pessetes a altres instal.lacions que els nos tres es
portistes aprofitarien molt més. 

Quant al segon punt del Pla Director, evidenment li 
hem de donar suport si en donam al primer, perque és una 
conseqüencia lógica, un desenvolupament d'aquell. La rc
dacció en castelli\ del punt tercer - amb la redacció en cata
la no hi estam d'acord, no són iguals, hi ha un 2 repetit -
evidentment també la recolzarem perque, a més, crec que 
és una constant reivindicació de tots els Grups d'aquest 
Parlament. Fins i tot també es va aprovar recentment una 
moció al Consell Insular que no sois feia referencia a les 
instal.lacions esportives, sinó a tots els edificis de caracter 
público 

Pel que fa al punl quart, Sr Serra, nosaltres ens absten
drem i li diré per que adoptam aquesta postura. El motiu 
és tota aquesta requisitÓria que vos tes plantegen i volen fer 
complir sobre societats mercantils, associacions, etc. Ten
guin en compte que la gran majoria d'associacions que pro
mouen l'esport són associacions sense fi de lucre; hi pot ha
ver qualque societat, tal vegada amb l'entrada de les socie
tats anonimes en els clubs esportius aixÓ canviara, pero la 
gran majoría, les que promauen l'esport de base són asso
ciacions sense anim de lucre que ja tenen greus problemes 
namés per poder constituir-se, li ho dic per propia expe
riencia, perque un Decret de la Conselleria de Cultura, 
Educació i Esports d'aquest Govern els obliga a constituir
se per escriptura pública davant notari i jo li puc assegurar 
que n'hi ha molts que ni poden pagar l'escriptura. 

Aleshores voste demana que, a més, facin relacions, in
ventaris, nomenaments de tecnics, etc., etc. Jo cree que aixo 
és posar una mica més l'argolla al co11 a aquesta gent carre
gada de bona voluntat que de moment és l'única que pro
mou l'esport en aquesta Comunitat. 

En la resta, reiterar una cosa: Jo cree que planificar és 
estudiar, Sra Conse11era, que és preveure, que és assegurar, 
i si nosaltres tenim els dies comptats, com ha dit no sé qui, 
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aixo no és motiu per no deixar les coses planificades. Tal 
vega da eIs qui venguin darrera nosaltres ens ho agrairan. 

Moltes gracies. 

EL SR PREESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari NACIONALISTA I 
D'ESQUERRES, té la paraula el Portaveu Sr López i Ca
sasnovas. 

EL SR LÓPEZ I CASASNOV AS: 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Diuen que una bona acció de govern s'avalua per la 
quantitat de situacions consolidad es que deixa i, si són po
sitives, resulta que també donen la seva dimensió i la seva 
talla. En aquest sentit, nosaltres pensam que l'acció de go
vern s'ha de basar en programes, en planificacions que per
metin introduir el maxim de racionalitat en les inversions 
deIs diners públics i també que I'administrat conegui quines 
són les prioritats, les Hnies mes tres que regeixen aquesta 
acció de govern. 

Parlant estrictament de la Moció que avui ens propo
sen, que redueix molt l'abast de la Interpel.lació que pel 
mes de juny de I'any 90 - no del 89, Sr Trias - vam tractar 
en aquest Parlament, hem de dir que -el pünt de partida de 
l'acció de govern en mat~ria esportiva que presenta aquesta 
Moció Iliga, mirin per on, amb un greu incompliment de 
Ilei per part d'aquest Govern de la Comunitat Autonoma. 

Ems referim a la Ilei d'Ordenació Territorial. Han pas
sat més de cinc anys des de l'aprovació d'aquesta Ilei i enca
ra és l'hora que s'hagin de presentar per a aprovació en 
aquesta Cambra les Directrius d'Ordenació Territorial que 
havien de permetre saber quin era el model d'usos territo
riaIs i de desenvolupament economic sostenible que havia 
de tenir la nostra Comunitat Autonoma. Han passat cinc 
anys i un incompliment pales gravita i condiciona tota la 
manca de govern o el desgovern que impera en múltiples 
arees i una d'aquestes, ho lamentam molt, és la de poHtica 
esportiva, una poHtica residual, desgraciadament residual, 
dins la poHtica del Govern. 

Un Pla Director Sectorial d'infrastructures esportives. 
¿Per qu~ no, si aquí s'han presentat criteris generals per a
provar plans directors sectorials de ports esportius, de 
ca.mps de golf, de carreteres? Casualment són tres plans di
rectors sectorials que tenen alguna cosa a veure amb el te
ma esportiu, perque la planificació esportiva ha de tenir 
necessariament un encaix dins la planificació territorial. El 
feix de paper que I'Honorable Sra Consellera té damunt el 
seu escó tal vegada Ji permetnl de fer halterofflia, pero no 
és un Pla Director Sectorial, és un pla de necessitats, una 
informació recollida, un cens que s'ha d'actualitzar i fan 
molt bé d'actualizar, pero hi ha temes que continuen man
cats d'una política. 

Atletisme, pistes d'atletisme. Mallorca, Menorca. Ei
vissa, cada una d'aquestes illes té un situació diferent en 
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aquesta materia. A Eivissa depen del Consell Insular d'Ei
vissa i Formentera, a Mallorca són de la Comunitat Auto
noma de les Illes Balears, a Menorca depen de l' Ajunta
ment de Maó amb conveni de col.laboració amb el Consell 
Insular de Menorca i amb subvencions de la Comunitat 
Autónoma. Creim que aquestes instal.lacions són impor
tants; que afecten, com ha dit el Sr Serra, tota una població 
global. No són instal.lacions 10caIs, i en conseqüencia tam
bé haurien de tenir un tractament globalitzat i planificat. 

Podríem afegir els temes de les piscines cobertes, deIs 
poliesportius municipaIs, de les pistes poliesportives, deIs 
hipódroms, deIs velodroms, del cic1oturisme, del cic1ocross, 
del motocross, aspectes que tenen incid~ncies ecologiques 
importants, aspectes que també tenen molt a veure amb 
una necessaria ubicació dins els nostres territoris. 

, 
En definitiva i vull esser breu, la planificació exigeix a 

quaIsevol Govern priorització d'inversio.ns i, sobretot, dis
tribució d'aquestes inversions. No és estrany, ido, que no 
vulguin planificar aquesta materia perque aquesta planifi
caci6 posaría en relleu el que nos al tres hem dit moltes ve
gades i que no és altra cosa que cal una distribució econo
mica més ajustada a l'ambit de la Direcció General d'Es
ports. Com han denunciat diferents mitjans de comunica
ció, sobretot els especialitzats en mat~ria esportiva, la Di
receió General d'Esports moltes vegades - massa vegades -
"només serveix per fer polftica electoralista i d'imatge, mit
jan9lnt patrocinis d'activitats i subvencions" i que, a més a 
més, "hi ha una manca d'inversi6 en aspectes fonamentaIs 
per a la practica esportiva amb dificultats per a un accés 
ampli del ventall de la població de totes les edats i condi
cions sociaIs". 

Nosaltres donarem suport a tots els punts d'aquesta 
Moció. Som conscients que és una moció ja gairebé testi
monial, no per voluntat del Grup SOCIALISTA que la 
presenta, sinó perqu~ ja arribam al final d'una legislatura. 
Així i tot, pensam que el punt 4, que ha estat objecte de di
verses controve.rsies en aquest debat, també ha de tenir el 
suport d'aquesta Cambra. Per qu~? Perqu~ si ho hem llegit 
bé, Sr Trias, al nostre entendre no es refereix a la quüestió 
de les associacions esportives. Compartim la preocupaci6 
que voste ha dit per la precarietat en que es traben, per les 
dificultats en qu~ actuen, pero entenem que aquí es refereix 
a aquelles societats mercantils que treballen de forma pro
fessional i, per tant, convé que no enganin l'usuari, convé 
que tenguin qualificació tecnica, convé que l'usuari pugui 
saber qui s6n, quins títols tenen, com són aquestes instal.la
cions, perque. no els donin, com deia un esl6gan de la Con
selleria de Sanitat, gat per liebre. 

Per tant, donarem suport a aquesta Moció amb l'anim 
que la planificació que voste pugui fer, Sra Consellera, tam
bé serveixi per al futur d'aquesta Comunitat Autonoma. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el Diputats Sr Andreu Riera. 

EL SR RIERA 1 BENNASAR: 
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GrAcies, Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Jo cree que aqu( s'ha dit massa pies que la Conselleria 
d'Educació, Cultura i Esparts no fa res per a l'esport. No
saltres estam completament en desacord amb aquesta afir
mació, creim que fa una s~rie d'anys l'esport ha anat molt 
endavant en aquestes illes, del qual fet n'estam ben con
tents i convin~uts. 

El nostre Grup direm que no a aquesta Moció que ha 
presentat el GrupSOCIALISTA Pel que fa al primer 
punt, hem de dir que nos al tres creim que aquest Pla de ne
cessitats i prioritats que té la Conselleria i va actualitzant 
cada any és suficient per dur les coses endavant, i que ja 
que té aquest Conveni amb el Ministeri d'Educació, també 
pensam que en aquest moment no necessitam un Pla Direc
tor d'instal.lacions i equipaments esportius. 

Tampoc no estam gens d'acord amb el segon punt, ja 
que creim que prActicament ja s'han fet les transfer~ncies 
als Consells Insulars. Bé, no s'han fet les transfer~ncies, pe
ro els qui ens donen les quantitats no ens diuen qu~ hem 
de fer i, per tant, nosaltres creim sincerament que en 
aquest moment els Consells hem fet el que hem cregut més 
necessari per a l'esport i crec que estam completament d'a
cord amb tots els Ajuntaments. També cree que a molts 
d'Ajuntaments no els hem de dir que han de fer, sinó que 
hem de tenir en compte les seves necessitats, no hem de de 
fer hipodroms ni pavellons coberts on no els necessiten. Jo 
cree que hi ha molts Ajuntaments que no poden fer ni fa
ran mai un poliesportiu cobert a causa del seu poc pressu
post. 

Quant al tercer - aqu1 diu que és el segon, pero és el 
tercer -, dir que en aquest moment el ConselI Insular de 
Mallorca ja ha posat en manca que dins el seu Pla d'Equi
paments Esportius es tengui en compte l'accés de les perso
nes amb disminucions ffsiques. Aixo ja és un fet, no tenim 
per que dir que s1 ates que ja ha feim. 

Tampoc no estam d'acord amb el darrer punt, perque 
creim que en aquests moments nosaltres no hem de d'obli
gar aquestes associacions privades a dir qui posen al front 
de les seves instal.lacions ni qui ha dirigir l'esport alla dins. 

Res més. 

EL SR PRESIDENT: 

Per a r~plica, té la paraula el Diputat Sr Serra. 

EL SR SERRA 1 VICH: 

Gracies, Sr President. Sres i Srs Diputats. 

En primer lloc, agrair el suport del Grup NACIONA
LISTA 1 D'ESQUERRES. Per una altra part, m'agradaria 
intentar d'aconseguir el vot del CDS al quart, o tercer punl. 

Evidentment, el Sr López ja ho ha dit, d'aquestes asso
ciacions esportives de les quals cree que sempre ha format 
part, que ten en tenen dificultats economiques per subsistir, 

no en conee cap que empri instal.lacions propies. Tates 
han d'utilitzar instal.1acions municipals o col.legis, no n'hi 
ha cap amb instal.lacions propies que tengui dificultats eco
nomiques. 

Per tant, el punt va dirigit sobretot a l'actual prolifera
ció de gimnassos que ningú no controla. Crec que és un 
problema greu, tal vegada convendria tenir un poc d'expe
riencia en aquest tema. No soIs es perillós que aHa dins hi 
hagi gent sense titulació - prActiques tan fortes com una 
musculació, per exemple , mal dirigides poden desgraciar 
una persona per tata la vida -, sinó que en aquests establi
ments es ven en molts de productes que no serveixen per a 
res o d'altres que poden ser perillosos i no es controlen des 
de cap punt de vista. Per aixo els agrairíem que ens recol
zassin aquest punt. 

La Sra Consellera ha dit una serie de coses interes
sants. A partir d'ara, camps de golf i parts esportius són es
ports de la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del 
Territori, és a dir, que la Conselleria d'Esports no en vol 
saber res i que són esports competencia del Sr Saiz. 

Quan el Sr Trias ha dit aixo del Trofeu Cobra de les 
llles Balears, el de tennis, m'ha fet pensar en una cosa im
portant. M.irin fíns a quin punt empram malament el <10-
blers, que els que es donen per a aquest lrofeu són la mei
lal deis que dón'!. la Conselleria al Consell Insular de Me
norca per al' seu Pla d'lnslal.lacions Esporlives. És moll, 
eh? És moJt, convendría establir les preferencies. 

El Sr Pascual m'ha corregit la plana, cosa que li agra
ese. Evidentment no són plans territorials sectorials, són 
plans directors sectorials, pero amb voste que sap d'urba
nisme convé que ha comptem tal. Voste sap que no tenim 
aprovades les Direetrius d'Ordenació Territorial. De quina 
manera poden aprovar un Pla Director Sectorial? No que
da més remei que aprovar previament els criteris aquí, no 
en els Consells Insulars. Vos te coneix cap Pla Director Sec
torial aprovat per un Consell Insular? No els ha d'aprovar 
tots la Comunitat Autonoma? Per tant, no faci jocs de pa
raules, perqu~ no tothom s'entén d'urbanisme i el tema es 
presta a conf'Usions. El cen és que si es vol fer un Pla Di
rector Sectorial, s'ha de passar per la Comunitat Autono
ma, li agradi o no, siguem seriosos. 

L'esport, a veure si ha entenem d'una vegada, mou 
quantitat de pagines. Agafin la informació de cada dia, hi 
ha diaris especialitzats, els diaris normals hi dediquen la 
meitat de pagines i aquí dins no ti donam cap importancia. 
Voste ha ha dit clarament, Sr Pascual, "l'esport no mereix 
un Pla Director Sectorial". Nosaltres pensam que sí, la ins
tal.lació esportiva mereix i demana amb urg~ncia un Pla 
Director Sectorial. 

Per acabar, el Sr Riera no ha aportat res nou, ha d'a
plicar la dimlmica de partit i ha ha justificat com ha pogut. 
El Sr Ricci jo cree que no ha entes res i com que seria molt 
llarg tornar a comenc;ar i explicar -li com funciona tat el 
món de l'esport, val més no insistir, a part que tampoc no 
ens sap gens de greu no necessitar el seu vot per passar les 
coses. 
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Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Acabat el debat, pel sentit de les intervencions deIs 
distints Portaveus aquesta Presidencia entén que hem de 
votar per separat els diversos apartats de la Moció. Tenint 
en compte que hi ha una confusió, almanco al meu exem
pIar, farem 1, 2, 3 i 4, si ti pareix bé, no? 

EL SR SERRA 1 VICH: 

No, Sr President. És 1, 2 i 3, tal com ve a la versió cata
lana. Simplement, el primer 2 de la versió catalana vendria 
a ser un paragraf, l'explicació del punt 1, tot forma part del 
mateix apartat. 

EL SR PRESIDENT: 

o sigui que els punts 1 i 2 són el punt 1, el 2 és el 2 i el 
3 és e13? D'acord. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor del punt múm. 1 
de la Moció, es valen posar drets? 

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 29. Vots en con
tra, 30. No hi ha abstencions. Queda rebutjat el punt núm. 
1 que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a votar el punt 2. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 30. Vots en con
tra, 29. No hi ha abstencions. Queda aprovat el punt núm. 
2 que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a votar el punt núm. 3 de la Moció. 

Sres i Srs Diputats que vatin a favor, es valen posar 
drets? 

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 25. Vats en con
tra, 30. Abstencians, 4. Queda rebutjat el punt núm. 3 que 
acabam de sotmetre a votació, i amb aixo queda esgotat 
l'Ordre del Dia d'avui. 

S'aixeca la Sessió. 
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