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1.- PREGUNTES: 

1) RG.E. núm. 3133/92, presentada pel Diputat Sr. Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentan PSM i EEM, 
amb la formulació següent: 
"Quins són, segons el president de les Illes Balears, 'los valores más relevantes de nuestra cultura' dignes de ser 
presents a I'Exposició Universal mitjanfant la 'embajada cultural balear?" 

lI.- INTERPEL'LACIÓ: 

1) RG.E. núm. 2593/92, presentada pel Grup Parlamentan PSM i EEM relativa a polltica del Govem en ma
tena de ports esportius. 
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/U.- PROPOS/CIONS NO DE LLE/: 

1) R G.E. núm. 2772/92, presentada pel Crup Parlamentan SOCIALISTA relativa a Pla director sectorial de 
ports esportius. 

2) RG.E. núm. 2668/92, presentada pel Crup Parlamentan SOCIALISTA relativa a Pla d'ordenació de l'ofer
ta turCstica. 

Ll).- PREGUNTA R.G.E NÚM. 3133/92, PRESEN
TADA PEL DIPUTAT SR. PERE SAMPOL 1 MAS, DEL 
GRUP P ARLAMENTARI PSM 1 EEM. 

EL SR PRESIDENT: 

Sres i Srs Diputats, bones tardes a to15. Comen~m la 
sessió plenAria d'avui i el primer punt és el corresponent a 
les preguntes on hi ha la Pregunta 3133, que formula el Di
putat Sr. Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM i 
EEM, relativa a presencia de la "embajada cultural balear" a 
l'Expo. Té la paraula el Sr. Sampol. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

GrAcies, Sr. President. Ens sap greu que no hi sigui el 
president del Govern encara, així i tot supOs que el conse
ller adjunt ens donarA complida resposta. 

A l'Exposició Universal de Sevilla es va presentar 
aquesta "embajada cultural balear", la va presentar el presi
dent del Govern amb una salutació allll on diu que "ésta es 
una muestra del programa que ha preparado la embajada 
cultural balear y que meT:ece todo mi apoyo f. .. ] magnlfico 
proyecto que difundirá el espfritu y la riqueza de nuestra cul
tura. " 

Bé, en mirar un poc entre els actes programa15 hem 
vist que intervenien miembros de la Academia de la Lengua 
Balear y de la Academia de Estudios Históncos Baleancos, 
un gran maestro de la tradición oral de Baleares, miembro de 
la Academia de Estudios Históncos Baleamos." Es presen
ten unes academies que deuen ser les mateixes perO que 
traduldes sonen així: "Academi" d'Estudis "HistOrichs" -per
dó- "Balearichs" -perdó-, "Academi" de sa "Lléngo Baléll", 
amb dos accents, la veritat és que no sé com l'he de pro
nunciar. Sr. President, en el seu lloc el seu representant, en 
vista que el president a la salutació ens diu que presenten 
un coHectiu de persones que "han contribuúio a difundir los 
valores más relevantes de nuestra cultura", nosaltrls li dema
nam quins són aques15 valors tan rellevan15 de la nostra 
cultura dignes de ser presenta15 a una exposició universal. 

EL SR. PRESIDENT: 

Grllcies, Sr. Sampol. Té la paraula el representant del 
Govern per respondre. 

EL SR. CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDEN
CIA (Francesc Gilet i Girart): 

Gracies, Sr. President. Sr. Sampo], voste ha agafat una 
part comprensible perO ha d'entendre també que hi ha ve
gades que el que es pretén és purament i simplement donar 
suport a la generalitat sense més del que és un acte o una 
activitat cultural sense atendre a especiticacions concretes 
que poden estar més o manco arrelades dins el que és el 
món cultural acceptat o no acceptat pero que un president 
del Govern hi pot passar per sobre en aquest sentit de glo
balitat, sense anar més endins ni més enfora. Res més, mol
tes grllcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Vol tornar a ter ús de la paraula el Sr. Sampol? Té la 
paraula. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Grllcies, Sr. President. Jo crec que els assessors del 
Govern en un cas així haurien de fer una recomanació al 
president perque no es poslls en evidencia. És a dir, hi ha 
moltes anecedotes aquí dins, i més que la globalitat és un 
conjunt de coses que haurien de tenir en compte, per exern
pIe els companys d'Eivissa i Formentera que a vegades són 
tan suspicac;os haurien de formular una energica protesta 
perque s'Espalmador i l'illa de Formentera en comptes 
d'estar situades en la vertical de la punta de ses Portes a 
prop del cap des Falcó estiguessin a l'altura de Cala Llon
ga, és a dir, més amunt que Eivissa, aixo estll aquí. 

Coses més serioses ja són que aquestes persones que 
intervenen aquí neguen l'Estatut d' Autonomía en els seus 
articles 13 i 14. Aquestes persones han negat reiteradament 
la unitat de l'idioma que figura a l'article 14 de I'Estatut i la 
negaren en l'Exposició Universal de Sevilla. Només li vol
dria fer -estic content que hagi estat el president- humil
ment í sense malfcia una recomanació: Sr. President, llegiu 
alguna d'aquestes publicacions que es presentaren a l'Expo
sició Universal, es repartiren per allll crec que gratulta
ment, llegiu-Ies i quan vos pugin els colors, perque vos as
segur que vos empegueireu de llegir aixo, pensau que no ha 
estat el Sr. Gabriel Cafiellas qui ha fet el ridícul, som to15 
els ciutadans de les Illes Balears ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Sampol, estam dins una pregunta, no dins un debato 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 
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Bé, acab, Sr. President. És a dir, crec que aquesta ac
tuació ha posat en evidencia tots els ciutadans de les Illes 
Balears i sobretot crec que s'hauria de tenir en compte qui 
respecta l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears. Gracies 
Sr. President i perdoni'm. 

EL SR PRESIDENT: 

Gnlcies, Sr. Sampo!. Vol tornar afer ús de la paraula 
el Sr. Conseller? Té la paraula. 

EL SR CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDEN
CIA (Francesc Gilet i Girart): 

Gracies, Sr. President. Sr. Sampol, li he contestat al 
comenc;ament o en la primera intervenciÓ, jo crec que li he 
contestat, i li he donat peu en certa manera a un enteni
ment pero veig que no se li pot fer entendre ni se li pot es
tendre la ma. Voste contesta amb la particularitat i el que li 
interessa, i a la millar contesta més de cara a fora que de 
cara a aquesta cambra. Pero jo també li he de dir que el 
president en el seu escrit també dÓna suport a aixo i especi
fica coses molt concretes com és Fra Juníper Serra, com és 
Ramon Llull i ho expressa també en el seu programa o en 
la seva presentació. Conseqüentment també ho hauria d'ex
pressar voste pero no, voste sempre va a ficar el maxim 
possible endins una ganiveta que voste sempre treu, i així 
no anirem mai enlIoc i voste continuara amb la ganiveta i 
nosaltres continuarem alla on estam. Moltíssimes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Gracies, Sr. ConselIer. 

I1.- INTERPEL·LACIÓ RG.E. NÚM. 2593/92, PRE
SENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI PSM 1 EEM, 
RELATIVA A POLÍTICA DEL GOVERN EN MATE
RIA DE PORTS ESPORTIUS. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam al segon punt de l'Ordre del Dia que és el cor
responent a la InterpeHació número 2593, presentada pel 
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a política del Go
vern en materia de ports esportius. Pel grup interpel-lant té 
la paraula la Diputada Sra. Vadel!. 

LA SRA V ADELL 1 FERRER: 

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. La nova redacció 
del Pla de ports esportius i instaHacions nautiques manté 
les mateixes caracterfstiques de l'anterior pel que fa al 
nombre d'amarraments, criteris ambientals, territorials i fo
naments socioeconomics. Per tant, aquest constitueix una 
decepció per a un gran nombre de mallorquins, menor
quins, eivissencs i formenterencs fortaments sensibilitzats 
amb la importancia de donar protecció al litoral de les nos
tres Illes, que és un deIs elements més emblematics del con
junt del nostre patrimonio 

El Pla de ports esportius redactat pel Govern suposara 
en cas que arribi a entrar en vigor amb el seu contingut ac-

tual una nova espectativa de creixement urbanístic contra
ria al principis de contenció que haurien d'inspirar una po
lítica d'ordenació territorial concordant amb les necessitats 
economiques del nostre poble. Aquest Pla no és un pla per
que no preveu els problemes ambientals ni l'impacte eco 10-
gic. La creació i ampliació dels recintes portuaris produei
xen sempre l'embrutiment i la contaminació de les aigües 
interiors a causa de l'abocament d'olis, detergents, plastics, 
restes de menjar, pintures, que a més a més actuen com a 
focus d'irradiació d'aquests contaminants i afecten les arees 
circumdants, especialment greu és quan se situen sobre al
guers, els quals són habitat extraordinari per a la vida de 
molts de peixos. 

La manca d'estudis previs ha fet que la construcció 
d'espigons i esculleres hagi alterat el regim de corrents; 
aquesta alteració ha afectat les platges proximes i les ha fet 
créixer o decréixer segons els casos. La soluciÓ ha estat de 
vega des més drastica com ha estat la creació de forma arti
ficial de noves platges amb conseqüencies gravíssimes per 
als fons marins. 

Aquest Pla constitueix un atemptat contra l'emergent 
sensibilitat paisatgística i ambientalista i un frau per a la 
resta deIs ciutadans que es veuen exclosos d'una política de 
privatització de l'espai público L'impacte de les instaHa
cions i del foment nautic queda fora de tot dubte després 
de la vergonyosa evidencia sorgida amb la neteja que Gre
enpeace realitm al port de Cabrera. No vull polemitzar ara 
sobre qui embruta i a quin cost ho fa, pero cree que lluny 
de potenciar el seu accés s'haurien de vigilar i punir els 
abusos d'aquest mal anomenat turisme de qualitat que pre
ten amb el seu mite d'alt poder adquisitiu legitimar i fer
nos tolerar la degradació ambiental i alimentar un nou pro
cés especulador que gira entorn a la privatitzaeió del sol 
públic i que guanya terreny a la mar per un costat i edifica 
per terra a l'aItre. 

Tot aixo ens duu a embolicar-nos en un procés ja co
negut que únicament aporta guanys ( ... ) a uns poes i resta 
vida, llibertat i sobirania a la resta de les Illes. Un creixe
ment excessiu del nombre d'amarraments repetirA la nefas
ta experiencia que ens ha condu'it a la caiguda de preus i 
descapitalitzaciÓ de l'oferta turística en general. La no in
tervenció inicial de les administracions públiques en limitar 
i ordenar I'oferta ha fon;:at a la llarga un esforr,: modernitza
dor coincident i a contrapeu d'una recessió economica in
ternacional. Curiosament pero el Pla que ha presentat el 
Govern manté les mateixes previsiones establertes a l'any 
1987 quan s'elaboraren i aprovaren les directrius i les ex
pectatives de creixement de la demanda d'amarraments i 
venda d'embarcacions que figuraven en el primer Pla, el de 
l'any 1990. 

És evident que l'ambient economic no és el mateix i 
malauradament sembla que vénen temps de foscor econo
mica que fan que el eiment de l'economia tengui cruis per 
tot. 

Passem ara a referir-nos a la documentació presentada 
pel Govern de la Comunitat Autónoma i em remetré al 
mare legal en qu~ el Pla es basa i que esment~ en les pagi-
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nes dues i tres de la memoria. 

Consideram que incompleix els míniffiS exigits per la 
Llei d'ordenació del territori de les Illes Balears de 3 d'a
bril del 1987. L'article 22 de la Llei diu: 

"S'ajustaran a les determinacions de les directrius d'or
denació territorial i constaran als documents escrits i gnl
fies necessaris per reflectir com a mínim els continguts se
güents" i diu "a) Definició deis objectius que es perseguei
xen amb el Pla. b) Analísi deis aspectes sectorials i a que es 
refereix el Pla i formulació d'un diagnostic sobre la seva efi
cacia en relació amb el sistema general d'assentaments hu
mans, amb l'activitat economica i amb el medi natural. c) 
Articulacions amb els plans territarials parcials i amb els 
planejaments municipals existents amb determinació ex
pressa de les vinculacions que es crein. d) Justificació i defi
nició de l'esquema general de les infrastructures, les obres, 
les instal·lacions i els serveis que es prevenguin tenint-ne 
en compte la incidencia ambiental. e) Fixació de les carac
teristiques tecniques generals que hauran d'aplícar-se degu
dament classificades si pertoca en arribar la fase del projec
te d'obra. f) Relació i localització de les obres i actuacions 
integrades en el Pla. g) Estudi economic o financer en el 
qual s'elaborin les obres i actuacions i s'estableixin els re
cursos directes i indirectes amb els quals es pretenen finan
~r. h) Prioritat d'execució i programació de les actuacions 
i justificació i fixació del termini de vigencia del Pla. j) Cau
ses i procediments d'actuacio i revisió. k) Mesures de su
port encaminades, [ ... ]." 

o sigui que és notoria la falta de seriositat del Pla 
quan no s'adjunten ni es justifica la manca d'aquesta docu
mentació; no hi ha estudi economico- financer, no hi figura 
prioritat d'execució ni programes d'actuació, no hi ha vin
culació justificada entre aqliest Pla i els planejaments urba
n[sties deIs municipis afectats, etc. 

EIs criteris aprovats dis 23 de febrer del 1987 en el seu 
article 3.3 assenyalen: "EIs Umits de creixement de l'oferta 
admissibles vendran determinats pels criteris en relació 
amb la capacitat de cada tipus d'instaHació. El Pla director 
establira per a cada zona i en funció de les seves caracter[s
tiques el percentatge de lloes d'ús públic." No em vist en
noc cap document que aclareixi aquests percentatges d'ús 
públic; a la millor estaven inclosos a les taules cid de les 
quals es parla a la pagina 53 del Pla on diu: "La oferta que 
este Plan director permite construir queda tal y como se indi
ca en el cuadro c. En el cuadro d se indican los incrementos 
por zonas de los atraques permitidos inicialmente por este 
Plan." Per molt que hem cercat no hem vist enlloc aquests 
quadres cid, importantissims per altra banda per~ue creim 
que són l'element clau del Pla, tot aBo altre són estudis de 
demanda previsible, suposicions. El que el Pla ofereix real
ment no ho sabem. 

Un altre punt deis criteris generals que no contempla 
el Pla o que no esta prou aclarit és la ubicació (punt 3.4.2). 
Aquest article parla de la prioritat d'ampliar els ports exis
tents abans de crear-ne de nous, de la necessitat que se si
tUIn a trams de costa que no afectin negativament els que 
hi ha existents. Aquell diu textualment: "Se situaran a zo-

nes de terreny els confrontants de les quals estiguin dotats 
de suport urbanístic i que per l'establiment d'un nou port 
s'ha de justificar convenientment la possibilitat d'ampliació 
d'un altre existent per donar justificació a la demanda que 
ho justifiqui." Bé, veim que el Pla dóna unes possibilitats 
ampUssimes de construir instaHacions a gran part de litoral 
no urbanitzat ni amb projectes d'urbanització aprovats; puc 
posar-ne un exemple per esmentar només un el qual afecta 
la costa de Manacor, que és la que més conec. 

Apart deis incompliments de la Llei i criteris aprovats 
per aquest Parlament podr[em citar nombrosos errors en la 
redacció del Pla. Manquen documents com els que esmen
ten a la pagina tres on diu: "Marco físico, todos los datos re
ferentes a los aspectes indicados por su interés figuran como 
un documento de trabajo anejo al Plan director." Supos que
en aquest Pla -o en aquest document- hauria de figurar el 
sistema que s'ha emprat per fer el recompte de les embar
cacions no amarrad es i en que es basa per ter suposicions 
com la de la pagina catorze: "Creemos que el número de em
barcaciones en base actualmente en las Islas es superior a las 
cifras de matr[cula." Supos que també hi figuraria una en
questa realitzada als responsables deis parts o si s'han basat 
en les dates de temporada alta o d'un día punta o d'una 
mitjana de tot l'any. 

No creim de cap manera que aquest Pla sigui un docu
ment prou seriós com perque es pugui dur endavant; hi ha 
moltes ambigüitats i I'aportació de la documentació s'ha fet 
amb molt poc rigor. Mirem sinó la definició de platja que 
dóna el Pla: "Tramo de litoral que es susceptible de uso para 
bañistas independientemente si dispone o no de arena y que 
representa un valor de interés paisaj!stico." Aplicant aquesta 
definició trobam a faltar trams de litoral tan coneguts i visi
tats com poden ser Cala Galiota, Cala Nova, es Portitxolet, 
Cala Gamba, Cala Figuera, Cala Llonga, s'Algar, Cala Se
quer, Cala Falcó, Cala Petita, sa Platjola, i aro podríem 
continuar fins a setanta traros de costa definits com a plat
ges en el Pla, només a Mallorca. 

Si entram a analitzar el grau de protecció del Pla, així 
com estableixen els criteris, es divideixen en tres grups: el 
grau de protecció maxima, protecció mitjana i mínima o 
més ben dil, jo diria de desprotecció. Com es pot definir un 
grau de protecció maxima si en els trams grafiats amb 
aquest grau es poden fer varadors, embarcadors i ancorat
ges, amb estudis justificatius, aixo sí, pero és que si interes
sa es justifica qualsevol cosa. Així com la poca diferencia 
existent entre el grau dos i el grau tres que es limita també 
a un estudi justificatiu i amb aquest filtre es poden colar 
ports i darsenes a zones molt proximes a arees naturals 
d'especial interes, d'interes deIs promotors. Els Barquerers, 
Sant Telm, port des Canonge, port de Sóller, Cala Castell, 
que el Pla els grafía com a grau u i en canvi els considera 
lloes adequat per situar-hi una instaHació nautica de tipus 
A. 

Tota la classifícació del litoral s'ha fet d'una manera 
arbitraria i sense cap tipus d'estudi d'impacte ambiental 
com aixf seria preceptiu segons el Decret 4/86, del Govern 
balear, que diu que tota la planificació urbanística necessita 
la realització d'una avaluació d'impacte ambiental corn s'in-
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dica en el punt sis de l'annex tres -ja acab, Sr. President. 

És evident que el Pla director no disposa de l'estudi es
mentat, que per tractar-se de la planificació d'una zona i 
sobre un medi natural tan fragil i tan important es fa del 
tot necessaria i imprescindible la seva aportació. 

El Grup Parlamentari PSM i EEM consideram que la 
retirada del Pla, d'aquest Pla, per fer-ne un altre amb més 
rigor tecnic i tenint en compte els factors socioeconomies 
actuals, tenint en compte criteris ambientals, aportant estu
dis d'impacte ambiental que contenguin aspectes de dina
mica del litoral, fons marins, aportant treballs imparcials 
d'oferta i demanda, ajustant-se a la normativa legal, seria 
un gest per part del Govem que el reafirmaria en les auto
proclamacions d'eficacia que hem sentit repetir dins aques
ta cambra ahir mateix i demostraria que és el Govern de 
tots. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Diputada. En representació del Govern, 
lé la paraula el Conseller Sr. Saiz. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 1 
ORDENACIÓ DEL TERRITORI (Jeroni Saiz i Gomila): 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Realment 
la Interpel-lació plantejada pel Grup PSM i EEM fa refe
r~ncia a la politica de-ports esportius que dugui a terme el 
nostre Govern, no al Pla de ports esportius la finalització 
pública del qual acaba de finalitzar. No correspon el seu es
tudi al Parlament ja que aquest va aprovar en el seu dia per 
majoria, encara que no per unanimitat, els criteris que s'ha
vien de seguir en la seva redacció. No obstant aixó és una 
maniobra utilitzada amb freqüencia pels grups de l'oposició 
per intentar debatre un document que no correspon deba
tre aquí, perque és un document tecnic i té un altre Uoc on 
s'ha de debatre, aquest document ha sortit a informació pú
blica, al qual tots els partits poHties poden presentar les se
ves aHegacions i repetesc que és una forma de tractar-Io 
aquí, és introduir un debat sobre política general o una in
terpeHació sobre politica sectorial en aquest caso 

Cree que no correspon i no és el momenl de debatre el 
Pla de ports esportius. El Grup PSM-EEM naturalment 
pot presentar les seves al'legacions, les quals seran estudia
des i seran tengudes o no en compte en el seu moment. No 
obstant aixó jo crec que la intervenció de la Sra. Vadell és 
d'agrair en el sentit que em dóna una. altra vega da la possi
bílitat de reiterar per que s'ha fet aquest Pla, en que consis
teix aquest Pla i quina és la política del Govern en materia 
de ports esportius, no per discutir els detalls del Pla peró sí 
per parlar de política sectorial de ports esportius, que és 
del que es tratava. 

Realment l'explicació, sincerament, va dirigida mes a 
la totalitat de la cambra que no a un grup que d'una mane
ra concreta i clara a les seves propostes de resolució en el 
Consell Insular de Mallorca ha proposat el grau de protec
ció u, o sigui la protecció absoluta i total per a tota la cos
ta, és a dir, que no vol que_es facin més ports esportius la 

qual cosa em pareix que és una postura legítima i raonable; 
passa que pareix que és una perdua de temps discutir el 
contengut d'un pla que preten regular un tipus d'instaHa
cions i que vostes voldrien que aquestes no es fessin; jo 
crec que és bo i que és admissible que vostes diguin clara
ment, com diuen en l'apartat final d'aquesta proposta, que 
no valen que es facin més ports esportius, així diríem que 
no valla pena parlar més del tema. 

Crida fins i tot l'atenció que les raons que ha exposat 
voste al principi de la seva intervenció siguin que la nostra 
situació economica actual-tothom sap quina és la nostra si
tuació economica- demani una paralització de qualsevol ac
tivitat. Sincerament, si haguéssim de debatre temes econo
mies no entendria com es pot resoldre la nostra situació 
d'atonia en l'economia a base de paralitzar qualsevol tipus 
d'iniciativa que representi una inversió, que és el que fan 
vostes, sigui en ports esportius, sigui en el que sigui, aturar 
qualsevol cosa perque no és bo fer -la, no sé com en sorti
rien pero com que no discutim sobre economia deixem-ho 
anar i parlem de ports esportius. 

En aquests moments o quan es va comen~r a parlar 
de ports esportius es va comen~r a parlar de fer un pla, la 
situació no ha variat mol! a pesar que hagin canviat les 
condicions economiques d'una manera conjuntural. Hi ha
via una demanda per construir nous ports esportius, per 
construir lloes d'amarrament en general; la gent mol tes ve
gades no distingeix un port esportiu d'un club nautic, etc., 
d'amarraments per a embarcacions esportives; passa que la 
nostra legislació parla de ports esportius amb caracter ge
neric. Hi havia una demanda que es podia satisfer amb 
compliment d'una legislació específica, la Llei de ports es
portius, que regula amb caracter estatal aquest tipus de 
construccions. 

Hi ha dues possibles sortides davant aquestes peti
cions, la sortida de vostes que seria de no autoritzar-Ios 
perque creuen que tots els mals recauen en la construcció 
d'un port esportiu, nosaltres pensam que no, que en princi
pi la construcció d'un port esportiu no té per que ser do
lenta, no té per que ser bona pero no té per que ser do len
ta, té diversos avantatges. A una societat com la nostra, la 
societat de les nos tres Illes, la gent té afició a la mar, li 
agrada gaudir de la mar i per aixo ha de menester unes em
barcacions i aquestes han de menester un Uoe d'amarra
ment; per aixo la gent demana que en poc temps ( ... ) l'habi
litació d'aquestes instaHacions, les quals li permetin tenir 
aquestes embarcacions a la mar i utilitzar-Ies. 

Per altra banda aixo genera una certa activitat econó
mica, no referida exclusivament al mOII).ent de la construc
ció, no referida al ciment sinó a tata una activitat posterior 
moltes vegades fora de temporada, quan a nosaltres matei
xos ens interessa tenir lloes de feina, de conservació i man
teniment d'embarcaeions, pintura, adobs, motors, etc., més 
una indústria de construcció d'embarcacions nautiques que 
aquí, a Balears, té una certa importancia, tant a Mallorca 
com a Menorca, i que moltes vegades té una certa aturada, 
com en aquests moments, perque la gent no compra embar
cacions perque no té on posar-les. 
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Aquesta és una activitat eco no mica vinculada a l'explo
tació, no ja a la construcció o explotació de ports esportius, 
a més de la inversió propia de la construcció. Endemés re
presenta una certa activitat economica des delpunt de vista 
turístic, un cert percentatge no molt gros en conjunt en 
aquests moments com dei a de si un port més o menys, pero 
en conjunt un cert percentatge d'aquests lloes d'amarra
ments estan utilitzats per vaixells en tnlnsit que vénen de 
fora de la nostra comunitat autonoma i que, en definitiva, 
representen un cert turisme d'un relatiu elevat poder ad
quisitiu, no deIs milionaris naturalment pero sí d'un poder 
adquisitiu relativament elevat sobretot si es compara amb 
els turistes que habitualment vénen als nostres hotels. En
cara que certs grups d'hotelers estiguin i es manifestin en 
contra de la construcció de ports esportius amb una miopia 
preocupant, perque l'únic que els interessa i els preocupa 
és que la presencia d'un turisme d'una certa qualitat pugui 
acabar d'enfonsar una oferta obsoleta que no es vol moder
nitzar ni actualitzar, i que no condueix enlloc, aixo tothom 
ho sap. 

Per contra, altres grups d'hotelers, per exemple a la ba
dia de Palma, saben perfectament que a l'estiu hotels de 
quatre i cinc estrelles es nodreixen de les tripulacions d'em
barcacions que vénen aquí a participar en regates interna
cionals de fama mundial, informació facilitada molt recent
ment pel regidor de Turisme de l'Ajuntament de Palma i 
en conjunt el sector turfstic com a tal, no l'hoteler, el turfs
tic, el que interessa, s'ha manifestat sempre tant a nivelllo
cal com a nivell nacional, sigui a la Secretaria d'Estat de 
Turisme, sigui a les autoritats locals, a favor d'aquest turis
me nautic. Aquests són avantatges que nosaltres pensam 
que tenen, no tot és dolent, tenen una contrapartida evi
dentment perque una instal-lació esportiva com aquesta re
presenta una ocupació del litoral, una relativa privatització, 
un bocf entrant de costa, una construcció, un ciment a la 
mar, etc.; totes aquestes coses que en certs casos poden 
afectar d'una forma molt negativa la nostra ecologia, el 
nostre medi ambient, el nostre paisatge, els nostres valors 
de tot tipus que és necessari preservar i que tothom coinci
deix que s'han de preservar. Aquests són els inconvenients. 

Aleshores, davant la postura de negar qualsevol auto
rització nosaltres varem pensar que el que s'havia de ter era 
compatibilitzar la possiblitat de fer aquestes o algunes d'a
questes construccions, satisfer aquesta demanda tant inter
na com externa pero amb garanties necessaries perque es 
protegissin aquells valors de la nostra costa, del nostre lito
ral que nosaltres pensam que s'haurien de protegir. Tenint 
en compte que en aquests moments l'únic que hi ha és una 
legisla ció que no prohibeix enlloc la construcció, que per
met tota la construcció a qualsevol punt de la nostra costa, 
n'hi hauria d'haver una que complís uns requlsits d'uns 
projectes que s'han de presentar, uns estudis que han de 
complir una serie de requisits pero que en principi amb la 
legislació actual es permet la construcció a qualsevol punt 
de la costa. 

Nosaltres hem fet un pla on es regula la construcció a 
base de zonificar la nostra costa amb graus de protecció, de 
tal forma que el que fa és preservar d'una manera absoluta 
un 80, 85% aproximadament de la nostra costa on no es 

pot construir i en la resta de la costa no és que no es pugui 
construir, és que queda com esta en aquests moments. S'ha 
de justificar cada projecte, s'ha de veure si compleix uns re
quisits que, per cert, en el nostre Pla són més exigents que 
el que aprova la legislació i en cada cas es podran o no au
toritzar. 

En conseqüencia, no es pot dir que és un pla permis
siu, el que és permissiu és la mancan<;:a de pla. En aquests 
moments la legislació permet la construcció a qualsevol 
punto Nosaltres pretenim que en un 85% de la costa ni s'in
ten ti construir, que quedi prohibit abans que comencin 
obres. Aixo altre es pot parlar, un o l'altre i s'autoritzara o 
no en funció deIs congelaments de cada projecte en con
cret, i endemés reconeix d'una manera expressa -perque ai
xi ho va acordar el Parlament en els seus criteris- que al da
munt d'aquest Pla encara l'ajuntament respectiu té la dar
rera paraula, que pot augmentar el grau de protecció quan 
cregui que per raons de caracter local internes en aquest 
bod de costa no s'hi construeixi; simplement no vol que es 
construeixin ports en aquest tram i pot augmentar el grau 
de protecció. 

Aixo és el que hem fet i aixo és el fons d'aquest plane
jament. No es pot dir que aquest Pla sigui permissiu des del 
moment que el que fa és restringir més o menys pero d'una 
situació que actualment és d'una permissivitat absoluta ja 
que no hi ha cap tipus de limitació s'intenten posar aques
tes limitacions. El Pla té qualque inconvenient en relació 
amb la Llei d'ordenació territorial perque -ja ho varem dir 
en el seu moment- no respon exactament al que han de ser 
els plans directors sectorials. Em permetra que llegeixi, Sr. 
President, un minut més i acab; diu que els plans directors 
sectorials han de regular sistemes generals d'infrastructures 
d'equipament de serveis i d'activitat d'explotació de recur
sos. Evidentment els ports esportius no són cap d'aquestes 
coses i, en conseqMncia, la regulació ha de ser distinta de 
la que seria la regulació d'un sistema general d'infrastructu
res com podrien ser les carreteres, etc. Per aixo és relativa
ment distinta i no compleix els mateixos requisits identies 
que preveu la Llei. 

Aixo no és cap novedat, no es coneix altra forma de re
gular aixo, segurament que n'hi hauria pero és curiós que la 
Generalitat de Catalunya, primera comunitat autonoma 
que va fer un pla de ports esportius, va emprar aquest pro
cediment abans que nosaltres, no ens l'han copiat, en tot 
cas diria que és al contrari, varen ser els pioners, després 
hem vengut nosaltres i posteriorment la Comunitat Auto
noma d'Andalusia, la Junta d'Andalusia ha seguit exacta
ment el mateix procediment: zonificació de trams de costes 
per extendre els graus de protecció, pareix que d'una mane
ra real, factible i viable. No hi ha altre procediment per es
tablir una regulació de la construcció de ports esportius 
més que aquesta. Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Saiz. En el torn de fixació de posicions, pel 
Grup Parlamentari MIXT, té la paraula el Sr. Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 
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Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Aquesta InterpeJ.la
ció que ha presentat la Sra. Vade11, quan el Sr. Saiz deia 
que era sobre el Pla de ports esportius jo he mirat aixo i 
efectivament deia sobre pol1tica de ports esportius, no 
exactament sobre el Pla. A a110 que sí s'ha referit la Sra. 
Vade11 majorment és al Pla que ha estat a exposició públi
ca. Jo voldria recordar diverses coses; per exemple que 
s'han presentat més d'onze mil signatures que aHegaven 
contra disposicions concretes i algunes generals d'aquest 
Pla, que a lIoes com es Molinar, per exemple, s'han presen
tat signatures, les quals formen part d'aquestes onze mil, 
que suposen més del 50% de la barriada, en aquest caso Per 
tant, estam davant un pla que no és indiferent, o sigui, que 
la població, els ajuntaments, també molts d'ells s'han pro
nunciat en contra de les prescripcions que fan referencia al 
seu tram de costa; per tant -dic- aquest Pla és un pla que no 
és indiferent a la gent sinó que la gent el veu amb malta 
preocupació. 

Hi ha tata una serie d'acords, també ha ha dit la Sra. 
Vadell, que critiquen els criteris, per exemple quan diu que 
en el grau u es poden fer molis, que es poden fer ancorat
ges, pero aquest és un tema al qual la Sra. Vadell i el seu 
Grup Parlamentari tenen la possibilitat de dur una propos
ta de resolució a aquest Parlament per canviar els criteris 
generals. Llavors, si s'aprovas així el Pla de ports s'hauria 
d'adaptar als nous criteris. 

Jo no sé que duran en la moció corresponent pero té 
aquesta possibilitat. Esperarem a veure que és el que vol 
dir. Des d'Unió Independent de Mallorca i de la Federació 
Independent d'Eivissa i Formentera es vol un grau de pro
tecció u per a tota la costa, aixo esta cIar, o sigui, nosaltres 
demanam que aquest Pla de ports sigui rectificat i que tomi 
a exposició pública tota vega da que s'hagin fet les oportu
nes rectificacions. Passa que entre aixo i dir que tot sigui 
grau u hi ha tot un abisme perque, en primer lloc, si tot fas 
grau de protecció u a tota la costa de Mallorca no es podria 
fer ni una ampliació d'un moll; s'haurien de deixar com a 
mínim fora del grau u les arees ocupades ja per un port es
portiu. 

La veritat és que no ha dit massa coses més la Sra. Va
de11; per tant, haurem d'esperar a la moció que dura d'aquí 
a quinze dies, l'esperam amb atenció i llavors decidirem 
que feim. 

El Sr. Saiz tampoc no ha dit massa coses. Ha parlat en 
abstracte, en general. Ja que és de política i no del Pla de 
ports jo vu11 treure un tema que ja vaig treure al Consell 
Insular que és respecte de la possibilitat de fer una lIei de 
ports a la Comunitat Autonoma. L'article 10.5 de l'Estatut 
d'Autonomia diu que tenim competencia exclusiva en ports 
esportius, en ports de refugi i en ports en que en general es 
despleguen activitats comercials; per consegüent, en base a 
aquest article de l'Estatut jo entenc que nosaltres podem 
fer una llei de ports esportius, i cree que és necessaria 
aquesta llei de ports esportius. Ara, l'Estat pareix que refon 
i renova la legislació estatal pero que sera supletoria en 
tots aquests temes, o sigui, només deixanl de ser supletoria 
per als ports no comercials, que són els que no abracen el 
nostre Estatut. 

Pero per als ports esportius concretament i per als 
porlS de re(ugi sí que podem fer una llei, i die que l'hem de 
ter perque els crHeris generaJs queden coixos. Per exemple, 
al port des C3nonge, que esta en plena serra de Tramunla
na, hi ha un petit front que és el que confronta amb el sol 
urbll del port des Canonge, que deuen ser cent dos-cent 
metres, on el grau de protecció em pareix que és el dos, pe
ro esta envoltat tot de grau de protecció u perque és una 
area natural com una catedral. Si nosaltres feim un port de 
sis-cents, set-cents o vuit-cents amarraments a11a nosaltres 
en carrregam no el port des Canonge sinó una part impor
tant de la serra de Tramuntana. Realment aixo és possible 
segons aquest Pla. He posat aquest exemple perque preci
sament és l'exemple paradigma tic que alla fa falta un port 
de refugi, pero en canvi seria molt dolent un port esportiu 
amb lloes d'amarrament que es poguessín comprar; un port 
de refugi, evidentment com diu el seu nom -el Sr. Saiz en 
sap més que jo d'aixo- que serveíxi perque les embarcacions 
que passen quan hl ha un cas de temporal o quan hi ha un 
cas d'avaria perque s'hi pugui atracar, !ti ha d'haver un lIoc. 
Per lam, ha de ser un pon bastanl més peti l, mollfssim més 
pCÚl j no esta definil als criteris . .És més, en la meva opi nió, 
aquesrs crileris quan parlen de lipo logies excJo uen el que 
és un pon de refugi. perque parla de pon s esporti us i dllr
senes espon ives, ¡ parla només d'instaH acions esporlives, i 
un port de reCugi no només ha de ser per a allo esponiu si
nÓ que ha de ser per a tots. 

Aleshores jo pens j valdría demanar al Sr. Conseller a 
veure si pensa dur qualque cosa, qualqe iniciativa legislati
va a aquest respecte, perque pens que aixo se[ia molt im
portant. 

Respecte de la miopía deis hotelers. Sr. Conseller, no 
creu que els hotelers estan preocupats per la defensa del 
paisatge? Aixo ho dic perque és moll bo de dir que els ho
relerstenen miopía perque no volen ports esponius, a la 
millor els hem de demanar on és que no els volen; a la mi
llor és que els ports esportius que els proposen no són ade
quats,no són els millors que els els podrien proposar. 

Finalment fa falta una disposició transitoria. Per aixo 
tenc una proposició no de llei aquf, esper que la discutim i 
que s'aprovi en el seu moment, perque avuJ els ajuntaments 
que, segons els criteris, poden augmentar el tram de protec
ció -aixo el conseller ho reconeix, i endemés positivament 
ho reconeix- se'ls ha de donar un temps perque hi puguin 
adaptar els seus plans urbanístics; per tant, fa falta fer qual
que cosa. Pero d'aixo en parlarem quan duguem la proposi
ció no de 11ei que hem presentat. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. Pel Grup Parlamentari SOCIA
LISTA, té la paraula la Sra. Barceló. 

LA SRA BAR CELÓ 1 MARTÍ: 

Sr. President, Sres. Diputades, Srs. Diputats. Estam 
d'acord fonamentalment, i com ha assenyalat a l'inici l'in
terpeHant, amb assenyalar que el document que ha presen
tat el Govern sota el tHol de Pla director de ports esportius 
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i instaHacions nautiques no és cap pla. No és cap pla per
que no planifica, no preveu, a partir deIs necessaris estudis 
d'impacte ambiental, geologic, de dinamica del litoral; en
tre d'altres quines són les possibilitats deis nostres recursos 
no renovables del nostre litoral, de les nos tres platges. 

Quin és ellímit del Pla? Tot ac;ó, quines instaHacions 
on res de tot ac;ó es justifica, res es respon, pero tot és mo
dificable -diu el conseller- si es ben justifica, cosa que ell ha 
oblidat fer, justificar el per que de tot el desgavell que pot 
propasar o que pot arribar a produir l'aplicació de cap pla. 
Tant just ac;ó deu servir de consol als ajuntaments i col· lec
tius disconformes amb aquest intent de pla, ja el modifica
remo 

Quins són els objectius economics que persegueix la 
creació, les possibilitats que es donen de la nova oferta que 
es pot realitzar amb aquest Pla? L'oferta que es possibilita, 
ha és d'acord amb la demanda que tenim, diversificada i 
discontinua en el temps? Es garanteix amb aquest Pla la 
qualitat de l'oferta, un deIs objectius de la política turística 
d'aquest Govern? Es garanteixen les rendibilitats economi
ques? No troben indecent la desproporció deIs recursos pú
blics, recursos privats pel que su posa la privatització d'una 
zona de do mini públic? Planificar, Srs. del Govern, ja els 
ha hem dit altres vegades, no és només obrir expectatives 
totalment infundades amb xifres de demandes extretes 
d'enquestes no justificades. Expectatives de construcció al 
llarg de tota la costa, perque si es ben justifica quasi tot és 
possible, a qualsevol indret del nostre litoral és possible al
guna construcció al marge de tota logica poUtica i econo
mica, al marge del compliment de la llei, al marge del com
pliment de la Llei d'espais naturals que tan poc els agrada 
pero que encara tenim. 

No negam que les nostres Illes tenen un deficit diversi
ficat i discontinu respecte del nombre d'amarraments, de 
serveis portuaris i també de control de la qualitat deis ser
veis que avui tenim. No negam tampoc que l'existencia d'u
na correcta oferta d'instal·lacions nautiques d'acord amb la 
demanda real, amb les possibilitats deIs nostres recursos 
naturals i amb les previsions i possibilitats d'inversió millo
rarien la qualitat de la nostra oferta turfstica, i per tant po
drien suposar una millora per a la nostra economia; ac;ó és 
cert, pero hem de saber que per solucionar i per donar sor
tida a com volem que sigui la nostra oferta en quantitat, en 
qualitat, on i quins són els seus Hmits, és necessaria una fei
na amb seny i responsabilitat, tot el contrari al que el Go
vern fa, amb la presentació concreta d'aquest Pla de ports 
esportius. 

Perque el que valdria la pena és que es presc!ntés -re
petim- una oferta d'acord amb els nostres recursos natu
rals, que respectin les zones protegides per la llei, les plat
ges, les zones humides, perque també la nostra eco logia, els 
nostres espais naturals són part de la qualitat de la nostra 
oferta turfstica. La protecció d'aquestes zones s'ha de ga
rantir. 

Presentar una oferta d'acord amb les possibilitats de la 
nostra demanda, de la demanda existent, i en cap moment 
de l'estudi es d~glossa la demanda prevista en funció de 

quin percentatges d'aquesta demanda haurien de ser satis
fets per cada una de les tipologies que es preveuen dins el 
Pla. La de garantir la qualitat deis serveis no figura aquí 
front a la qualitat només interessen les possibilitats de no
ves construccions, amb el perill de tornar-nos a trobar amb 
una nova sobreoferta amb uns mínims de qualitat impre
sentables. Són necessaris, per tant, aquest i altres punts 
amb que continuarem després amb la proposició de llei que 
continua, els quals no figuren en el Pla. Creim basicament 
que el document -i aoo ha intentarem demostrar- que ha 
presentat el Govern sota el títol de Pla director de ports es
portius correspon només a justificar l'arbitrarietat en la 
presa de decisions, i ac;ó per als interessos de tots és inad
missible. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Barceló. Pel Grup PP-UM, té la paraula 
el Sr. Gonzalez Ortea. 

EL SR. GONZÁLEZ ORTEA: 

Gracias, Sr. Presidente. Sres. Diputados. Sra. Vadell, 
de este tema estábamos discutiendo hace 48 horas, me pa
rece, mal contadas, en el Consell Insular y entonces yo ya le 
decía que sus propuestas -hoy se lo ha dicho el conseller-, 
de las diez y seis, se resumían en una, la que entonces situa
ba usted en el número quince y que decía textualmente que 
toda la costa es de máximo interés natural y paisajístico y 
que por consiguiente la protección de sus valores culturales 
y naturales y que debe calificarse con la protección de gra
do uno. Por consiguiente eso resume un poco su postura, 
ya le dije entonces también que me parecía muy respetable 
pero que era un poco inconsecuente con el resto del texto, 
porque usted pedía la retirada del Plan, entonces funda
mentada en que no se cumplían los criterios. 

Es gracioso que ese fuera el primer punto, decía que 
pedía que se retirara el Plan porque no se cumplían los cri
terios aprobados por el Parlamento, el último, que era el 
diez y seis, pedía que un criterio que se aprobara por el 
Parlamento no se cumpliera; realmente es muy clarificador 
en cuanto a si es que no lo fuera suficiente el número quin
ce, al que me refería antes, de cuál era su postura, insisto 
en que muy respetable pero desde luego contraria a la de 
nuestro Grupo. 

Nosotros creemos que el Plan si cumple la Ley de or
denación del territorio y los criterios que se aprobaron en 
el Parlamento, tendremos sin duda ocasión de discutirlo 
después con una proposición no de ley que veremos a con
tinuación y que se refiere explícitamente a esos temas. 

En cuanto a un tema si que me gustaría resaltar -ya lo 
discutimos entonces y ahora quisiera insistir en él- que és 
el tema que usted sacó del incumplimiento del Plan de 
puertos deportivos en cuanto a áreas de espacios naturales 
en los que se preveía la implantación de puertos. Yo creo 
que solamente quedaba un caso que usted ha citado hoy 
que es el de Cala castell en que usted dice que se incum
ple, yo digo que no, se habla en el Plan de puertos deporti
vos de una red básica de puertos, se contenía en los crite-
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rios la petición de esa red básica y esa red básica está desti
nada a la seguridad de la navegación y que por consiguiente 
en Olla Olstell en ningún caso se podría construir ninguna 
otra cosa que no fuera eso precisamente, algo para la segu
ridad de la navegación, no un puerto deportivo. 

En esa línea insisto y también le digo, como le decía 
entonces, que nos den casos concretos, porque yo creo que 
sreía del máximo interés conocer casos concretos de incum
plimiento de la Ley de espacios naturales por parte del 
Plan de puertos deportivos. Yo le ofrecía entonces en el 
ConseIl Insular la posibilidad de incluir los sitios concretos 
que ustedes nos dijeran que fueran así, incluírlos en el in
forme del Consell Insular de Mallorca porque nos parecía 
que tendría un extraordinario peso cerca de la Conselleria 
de Obras Públicas para tener en cuenta eso. Lamentable
mente no apareció ningún sitio concreto, yo no sé si por
que no lo conocían o porque no lo quieren conocer y nos 
quieren mantener en la incertidumbre de la insistencia en 
el incumplimiento de la Ley de espacios naturales. 

Por lo demás la posición de nuestro Grupo la conoce, 
es no sólo la del Consell Insular de Mallorca sinó también 
la del de MeOnorca y la del de Ibiza, no sólo en cuanto a la 
representación política sino como sabe usted en cuanto a 
los informes técnicos y jurídicos de cumplimiento de la Ley 
de ordenación del territorio y de los criterios que se apro
baron en el Parlamento, los servicios técnicos y jurídicos 
así lo dan por bueno; y es verdad que entonces se refería 
usted, y hoy de pasada también-ha hecho alguna referencia, 
a posibles errores en algún aspecto que pueda tener el Plan 
que, como documento, es más un documento con una apro
bación inicial, ni siquiera provisional, ni mucho menos de
finitiva, lógicamente debe contener y que yo creo que serán 
fácilmente corregidos. Nada más, muchas gracias, Sr. Presi
dente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Gonzalez Ortea. En tom de replica, té la 
paraula la Sra. Va del!. 

LA SRA V ADELL 1 FERRER: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. El primer 
que voldria fer, Sr. Saiz, és agrair-li moltíssim que per diri
gir-se a mi avui capvespre hagi emprat la nostra llengua, ai
xo ho consider tot un detall, gnkies. 

Referit a la intervenciÓ, estic d'acord que parlam de 
política de ports esportius pero és que el Pla és la concre
ció de la política de ports esportius; per tant, cree que par
lar de coses concretes a voste li agrada molt perque em 
consta que és una persona molt practica i parlar de filoso
fies no li va bé, ni a vos te ni a mi, en certa manera. D'acord 
que tampoc no discutim la nostra. Se'ns ha acusat que si 
nosaltres no volem res, si volem paralitzar tota la qüestió 
económica, que no volem que hi hagi noves inversions pero 
no discutim la nostra política, discutim la seva. 

Ara, com a anemota li llegiré un bocinet del Butlletf 
Balear d'Economia en el qual un conseller del Govern par-

lava de crisi economica i deia coses com aquestes: "Les con
sideracions medioambientals que vagin conformant un con
sens en el sentit que a més termini només és possible 
un desenvolupament economic que sigui respectuós amb el 
medi ambiento En aquest sentit sÓn signes esperan<;adors 
l'aparició de manera incipient del que podríem anomenar 
un capitalisme ecologic en el qual cada vegada són més les 
empreses que "intemalitzen" els costos de protecció medio
ambiental." Després feia un resum de la situació actual i 
deia: "Hem arribat a un nivell de desenvolupament econó
mic que possibilita que siguem una regió capac; de fer cara 
amb exit als reptes amb els quals ens anirem enfrontant en 
el futuro A aquest desenvolupament s'ha arribat pagant un 
preu alt a nivell d'enfonsament medioambiental i paisatgis
tic amb desequilibris importants, territorials i socials que, 
si no els corregim, posen en perill el nostre principal avan
tatge comparatiu, la qualitat de vida." 

L'ensenyan<;a principal que se'n despren és que resulta 
evitable analitzar els processos economies amb perspectiva 
historica i preveure anticipadament la seva futura evolució 
perque sinó es pot córrer el perill de caure en carrerons de 
diftcil sortida. Aixó no ho dei m nosaltres, aixó ho deia el 
Sr. Forcades en el butlletí primavera-91 del Butlleti d 'Eco
nomia_ 

Nosaltres no pretenem aturar l'economia, tampoc no 
volem-parlar d'economia, del que volem parlar és d'espais 
naturals desprotegits, el grau u i el grau dos que proclamen 
en el Pla no són vertaderes proteccions, ja he dit abans que 
dins el grau u s'hi permeten amb estudis justificatius vara
dors, ancoratges i amarradors, cosa que és una agressió al 
medi natural. Per exemple a un vara dar s'hi permeten cons
truccions fins a una altaria de vuit metres, hi ha unes espla
nades que han de ser enormes i que han de preveure l'en
trada t sortida de vehicles per poder remolcar els vaixells 
que s'han de reparar a fora o que s'hagin de traslladar a al
tres lloes. Aquest grau de protecció esta dins moltes arees 
que estan considerades d'espeeial interes; per tant, se supo
sa que hi haura d'haver una urbanització annexa, com car
reteres, per exemple. 

Referit al grau de protecció hi ha cinquanta-cinc plat
ges, de les inventariades, no de les que jo he esmentat, que 
no hi són, cinquanta-cinc de les platges estan inventariades 
dins el Pla amb el grau dos o tres, no les esmentaré totes 
perque són cinquanta-cinc. Pel que fa als graus de permissi
vitat nosaltres pensam que són excessius, nosaltres no es
tam en contra d'un pla pero realment creim que aguest Pla 
que presenten avui no esta d'acord amb la situació actual i 
sobretot veu les perspectives actuals de lIoes d'amarra
ments que necessitam a les Illes; ara, que pot ser que les ex
pectatives d'un dia d'estiu o de dos dies d'estiu a lloes de
terminats siguin de molts de vaixells fondejats, sense amar
rar i que necessitin una cobertura major, d'acord, peró aixó 
no passa sempre; per tant, s'haurien de fer uns estudis amb 
molt més rigor. 

El Sr. Pascual ha parlat aquí de si hi hauria una moció 
subsegüent. Jo li puc avancrar quina sera la moció, demana
rem la retirada del Pla perque hi ha errors en els estudis i 
que és un pla mo}~ permissiu i molt poc adequat a la situa-
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ció actual. Moltes gnlcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Vadel!. Pel torn de contrareplica, té la 
paraula el Sr. Saiz. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 1 
ORDENACIÓ DEL TERRITORI (Jeroni Saiz i Gomila): 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Sra. Va
dell, voste sí que ha llegit el Pla de ports, perque hi ha gent 
que el critica i no l'ha llegit, pero voste es veu que sí que 
l'ha llegit, hauria de tenir la sinceritat d'interpretar-lo bé; 
és a dir, que voste el sap interpretar i a més voste empra un 
llenguatge que crec que com el meu s'entén bastant facil
ment. 

No em digui que hi ha cinquanta-cinc platges que no 
estan protegides, tates les platges que hi ha a l'inventari es
tan protegides, no estan grafiades perque el tamany del pla
nol -ha he repetit- no permet grafiar-les pero estan a la re
lació i la relació diu textualment, i sempre el que esta escrit 
esta per damunt del grafic en cas de discordancia, diu: "Es
tan protegides totes aquestes platges que a continuació es 
diuen." Estan totes protegides, aixo ha diu perfectament 
ciar el Pla, voste ha sap perfectament, a més que ha diu i 
sap perfectament que allo que a voste no li agrada -com li 
ha recordat el Sr. Gonzalez Ortea- esta en els criteris i que 
hem de fer?, es varen aprovar així. 

És igual que el tema que tracta el senyor representant 
d'UIM, el Sr. Miquel Pascual, del port de refugi; és veritat, 
hi ha un buit que no esta correctament explicitat perque els 
criteris són així. Evidentment la Llei esta per damunt el Pla 
de ports esportius, la LIei d'espais naturals, la que es res
pecta. La LIei parla que no es poden construir ports espor
tius, no parla de les altres instaHacions, parla de ports es
portius, aquests no es poden construir davant un espai pero 
té altres tipus de limitacions. 

Evidentment que si per necessitats de xarxa bAsica de 
refugi s'ha de fer una instaHació de refugi -que no hi estan 
definides, aixo és veritat- a Cala Castell o a un lloc d'aques
ts, evidentment no podria ser un port esportiu, seria altre 
tipus d'instal-lació basica que fas compatible amb el que 
diu la Llei d'espais naturals, i si es fa un amarrador o un 
embarcador o el que sigui evidentment haura de respectar 
la Llei d'espais naturals. Si aquesta diu que no es pot cons
truir una carretera no es construira, si aquesta diu que no 
es pot construir un edifici no es construira, perque el Pla 
parla amb caracter general del que es pot fer en eI'grau de 
protecció u i per damunt esta la Llei d'espais naturals que 
és d'obligat compliment encara que no hi hagués Pla. 

M'agradaria que fossin conscients que si en aquests 
moments decidíssim que no hi ha Pla, l'únic que quedaria 
vinculant per a l'autorització de ports esportius és exclusi
vament la Llei de ports esportius i la Llei d'espais naturals 
que imposa unes certes limitacions, res més. La Llei d'espa
is naturals és obligatoria per a l'Administració i per a qual
sevol particular, hi hagi o no Pla, no té res a veure. La dife-

rencia és que si no hí hagués Pla no hi hauría cap tipus de 
limitació, es podría autoritzar discrecionalment -que no ar
bitrAriament, a mi m'agradaria fer aquesta distinció- un 
port a qualsevol banda de la nostra costa excepte davant un 
espai natural protegit per la Llei d'espais naturals. Em pa
reix que d'aquesta situaci6 real, que és la que hi ha en 
aquests moments, no som conscients. 

1 per acabar, una consideraci6 de caire economic. No 
in ten ti fer veure contradiccions on no hi ha contradiccions. 
Jo estic totalment d'acord amb el que diu el conseller d'E
conomia sobre que en aquests moments a ningú no se li 
acorre -o al menys a cap capitalista, entre cometes intel·li
gent- fer cap inversi6 que no "internalitzi" els seus costs 
medioambientals; és que aixo és obligatori, ha mana l'eco
nomia de mercat. Aixo vol dir que, per exemple, un hoteler 
ha d"'internalitzar" els cost<; de depuraci6 de les aigües resi
duals que produeix, pero aixo no vol dir que no es pugui fer 
res, una cosa no ve amb l'altra. 

És evident que s'han de poder mantenir activitats eco
nomiques pero respectant els valors medioambientals, que 
és necessari protegír-los. Aixo és el que nosaltres pretenim 
en el nostre Pla, mentre que vostes que demanen que no es 
faci res se'n van a l'altre extrem, no hi ha cap activitat eco
nomica, si no es fa res no hi ha activitat economica; no posi 
com a excusa la protecció ambiental i al mateix temps pro
posi el manteniment de l'activitat economica, aixo és eI-que 
feim nosaltres. Em podra corregir i dir-me que un bocí de 
costa vol gr.au u o grau dos, es pot augrrientar, ampliar, dis
minuir, sobre aixo podem fer correccions, pero el punt bA
sic del nostre Pla és que es puguin fer certes instaHacions 
nautico-esportives si hi ha una demanda, si no hi ha una 
demanda no se'n faran. 

Nosaltres no obligam a fer res ni situam res, ni nosal
tres ni ningú que planifiqui construcci6 de ports esportius 
perque tOts som conscients que s6n inversions privades que 
les faran en tant que hi hagi una rendibilitat prevista, en 
tant que hi hagi una demanda que justifiqui l'actuació en 
una economia de mercat; aquesta és la realitat i no se'n fa
ran si no n'hi ha, si n'hi ha se'n faran. La historia demostra 
que, encara que conjunturalment passi per certes epoques 
baixes, la corba de demanda alllarg del temps augmenta, la 
serie historica sempre puja i augmenta. 

Aixo és el que diu la historia i si deixam de ser així el 
menys important seria la construcció de ports esportius, hi 
hauria coses molt més greus, pero tengui en compte que si 
voste cerca un equilibri entre activitat economica i preser
vació ambiental ha d'imposar correccions a aquesta activi
tat economica pero no pot regular-la i prohibir-la, perque 
en aqueix cas no hi ha res a corregir, és simplement una 
prohibiciÓ, i vostes en el seeu punt quinze recordi que di
uen que no es faci res, grau de protecció u i endemés dema
na que ( ... ) sigui més restrictiu que com ha és en aquest 
momento Aixo és no res, no em pretengui comparances 
amb un senyor, amb un company de govern que demana 
una activitat economica respectuosa amb el medi ambient. 
Voste demana una nuHa activitat economica, aixo no és el 
mateix. Gracies, Sr. President. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

I1I.1) .- PROPOSICIÓ NO DE LLEI R.G.E. NÚM. 
2772/92, PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI 
SOCIALISTA, RELATIVA A PLA DIRECTOR SECTO
RIAL DE PORTS ESPORTIUS. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al següent punt de l'Ordre del Día corres po
nent a proposicions no de llei, i veurem en primer lloc la 
número 2772, presentada pel Grup Parlamentari SOCIA
LISTA, relativa a Pla director sectorial de ports esportius. 
No s'hi ha presentat cap esmena, i té la paraula en nom del 
grup proposant la Diputada Sra. Barceló. 

LA SRA BAR CELÓ 1 MARTí: 

Sr. President, Sres. Diputades, Srs. Diputats. Dema
nam amb aques ta Proposició no de Llei que el Govern ela
bori un nou Pla director de ports esportius i instaHacions 
nautiques. 

la hem argumentat pan de la inviabilitat del document 
que es presenta com a Pla i no repetirem alló que no justi
fica ni económicament ni ecologicament ni financerament 
cap actuació, cosa que per altra banda no ens estranya. Res 
de tot a0 és nou per a aquest Govern. Peró tenguin ciar 
que des de l'oposiciÓ no ens cansarem mai d'exigir que les 
coses es facin bé, que compleixin les lleis, fins i tot les nos
tres lleis: la Llei d'espais naturals i la Llei d'ordenació terri
torial; d'exigir que es respecti la voluntat democn\tica que 
su posa el compliment estricte del que es va aprovar, deis 
criteris aprovats per aquest Parlament per tal que el Go
vern s'hi ajustés per tal d'aprovar aquest Pla de parts es
portius. 

No ens cansarem d'exigir que el Govern actu'i amb la 
suficient garantia jurídica, el que suposa entre d'altres ser 
cIar i no ambigu respecte del que prometen els ajunta
ments. No ens cansarem mai, en definitiva, de denunciar i 
rebutjar documents impresentables com el que avui discu
timo Demanam per a0la redacció d'un nou Pla que reculli 
la correcció de totes les deficiencies que aquest presenta, 
encara que només sigui per salvar la legalitat i la dignitat 
del Pla. Un nou Pla que compleixi els mínims exigits per la 
Llei d'ordenació territorial de les Illes Balears, i no val dir 
que aquest no és un pla director, que és una altra figura o 
que és una altra cosa. 

Tenim una llei d'ordenació que estableix quins són els 
instruments d'ordenació i el Govern n'ha de triar algun, i 
ha triat la figura de pla director. Per tant, se li ha d'exigir 
que la documentació presentada ha oblidat casualrnent el 
més important: l'articulació en els planejaments municipals 
existents amb determinació expressa de les vinculacions 
que es tri'in; ha d'assenyalar la relació i lacalització de les 
obres i actuacions integrad es en el Pla; ha de dur un estudi 
economico-financer en el qual es valorin les obres i actua
cions que s'estableixen, els recursos directes i indirectes 

amb el que se'l pretén finan~r; ha de dur les prioritats d'e
xecució i la programació de les actuacions; ha de dur les 
mesures de suport encaminades a incentivar les actuacions 
per les quals s'ha elaborat el Pla. Peró també, i com a res
pecte a la democracia, evidentment ha de complir els crite
ris generals que aquí vam discutir, i aquests sÓn ben con
crets també. 

S'assenyala que el Pla director establira per a cada zo
na i en funció de les seves característiques els percentatges 
de lIoes d'ús públic, com a lfmit de creixement de l'oferta, 
res hi figura. Per a la construcció d'un port esportiu s'asse
nyala que si és de nou establiment s'ha de justificar conve
nientment la impossibilitat d'ampliació d'un altre existent, 
res es compleix de tot a0. S'assenyala també, i es va apro
var aquí dintre, que el Pla director marcara els criteris mí
nims per a la fixació del canon d'ocupació en terra en fun
ció deis terrenys confrontats així com el procediment i les 
causes de revisió, res. Havien de fixar també els criteris per 
a les taxes d'explotació, res. El Pla incorporara un estudi 
detallat de les possibilitats d'agen~r a cada un deIs ports 
de la Comunitat Autonoma per a usos nautico-esportius i 
una programació de les obres i inversions a realitzar res
pectant els usos pesquers i comercials. De tat a~ó breu re
ferencia , la qual no és suficient ni fer-hi a prop i més que 
mai quan tant inverteix cada any el Govern en els ports es
portius existents, és a dir, ben poca cosa i tat sempre qües
tionat. 

Tercera, és necessari que es cobreixi el buit-normatiu 
en materia de ports esportius en els criteris generals per a 
l'elaboració del Pla director i així mateix en el mateix Pla 
que es presenta s'assenyala com a la legisla ció basica una 
legislació ja de l'any 1928 i la de parts esportius de l'any 
1960. Per altra banda l'Estatut d'Autonomia de les Illes Ba
lears assenyala que és competencia exclusiva d'aquesta co
munitat autonoma -que la té- la materia de ports de refugi, 
esportius i en general aquells que no desenvolupin activi
tats comercials. 

Donada l'actual tramitació de la Llei de ports que de
roga la de ports esportius de l'any 1969 i donat que la Co
munitat Autonoma té la competencia, té les possiblitats, de 
poder solventar aquest buit legisla ti u i legislar no utilitzant 
instruments estranys que no estan establerts a cap banda, 
que legisli. 

Quarta, establir -i el Pla ho hauria de fer- amb rigor 
l'oferta actual de places i les projeccions que es demanen. 
La demanda prevista ja l'hem dita, es comptabilitza a partir 
d'unes enquestes totalrnent qüestionables, tots s'hi sumen: 
els que tenen barca a ca seva, els que passen per la mar un 
dia o els amarraments ja existents. Pero així i tot s'obliden 
totalrnent de desglossar la demanda prevista en funció de 
quins percentatges d'aquesta demanda haurien de ser satis
fets per a cada una de les tipologies i serveis prevists inclo
sos en el Pla director. 

8 imprescindible també -i que el nou Pla que dema
nam que s'elabori o dugi inclos- que s'avalul per a cada zo
na !'impacte ambiental del qual s'ha de deduir el seu sastre 
d'acollida d'embarcacions espar~ives. La necessitat de pre-
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sentaci6 d'esludis d'impacte ambiental i de dimlmica de li
toral no es pot entendre només lligada als ports esponius i 
a les darsenes, sin6 a qualsevol obra en el litoral fins i tot 
els molls i els ( ... ). 

Aquests estudis no han de ser només tramit, han de 
plantejar solucions alternatives, comparar solucions i ex
treure'n condicions optimes segons el tram de costa on es 
pretengui construir. Els estudis d'impacte ambiental s'han 
d'utilitzar en la fase de planificaci6 d'una obra i oferir dife
rents altenatives, no val que es realitzin per justificar una 
determinada obra que ja estigui decidida. Els ports espor
tius -no ho podem oblidar- suposen una greu interferencia 
a les corrents marines, la qual cosa pot acabar amb les plat
ges properes. 

És evident que el nou Pla hauria de complir les deter
minacions de la Llei d'espais naturals. La protecció plante
jada pel Pla director és totalment ambigüa, i aquesta ambi
güitat possibílita la construcci6 injustificada a zones de ma
xima protecció, zones protegides per la Llei d'espais natu
rals; construccions de darsenes i de mOlls, el que duu impH
cit, Déu ni do, d'obra i de construcció. A a<;6 no li poden 
dir en cap moment protegir, a<;6 és senzillament riure-se'n 
de la protecció que aquí es va aprovar de la Llei d'espais 
naturaIs. 

El que esta cIar també i és necessari és que el nou Pla 
hauría d'íncorporar les peticions municipals de major grau 
de protecció deIs seus litorals, perque també han de tenir 
clar que malgrat les afirmacions i declaracions del Sr. Con
seller en assenyalar que no passa res, que tots els ajunta
ments podran protegir el que vulguin, altres membres del 
seu partit assenyalen als ajuntaments que frissin, que cor
rin, i així ho aconsellen per tal de modificar els seus plane
jaments i normes per defensar-se de l'acció del Govern. És 
més logic, barat i més curt, que ja el nOu Pla que s'elabori 
dugui incloses totes aquestes proteccions, perque hem de 
tenir clara una cosa: com es podran modificar els planeja
ments municipals, dins quins criteris s'hauran de modificar 
els planejaments municipals si tenim un Pla de ports espor
tius aprovat? 

S'aprovaran les modificacions en contra d'un Pla teori
cament superior? No s'entén en absoluto Per tant, és obli
gatori -creim- recollir tot el que és de sol' licitud de protec
ció per als ajuntaments o en tot cas que se'ls digui exacta
ment que la seva protecció no valdra per a res perque no es 
podra tramitar. 

Tots aquests requeriments que hem exposat, el docu
ments del Govern que ha presentat, els incompleil, i repe
tese que són requeriments només fonamentats en les lleis i 
en la gestió democratica, gestió democnltica que ens pensa
vem que avui ja no es qüestionava, pero de vega des rectifi
car val la pena i creim que el Govern ha de rectificar en 
aquest Pla que legalment i democraticament -repetesc una 
vegada més- és impresentable. Gracies. 

(L 'Hble. Sr. Vicepresident segon substitueix el Molt Hble. 
Sr. PresiLlent en la direcció del deba!). 

EL SR. PRESIDENT: 

MoItes gracies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari 
MIXT, té la paraula el Diputat Sr. Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Anunciam que do
narem suport a la Proposici6 no de Llei del Grup Parla
mentarí SOCIALISTA d'elaborar un nou Pla de ports es
ponius perque elaborar-ne un de nou no vol dir no fer-ne 
cap sin6 que es corregeixi tot el que s'ha de corregir, que és 
molt. Recordem les onze mil aHegacions que he dit abans, 
recordem la quantitat d'ajuntaments com Alcúdia, Capde
pera, SÓller, Felanitx, etc., que no volen aquest Pla de ports 
esportius i, per tant, el que penoca és elaborar-ne un de 
nou o que dins el mateix expedient es corregeixi el que 
s'hagi de corregir i posar-lo una altra vegada a exposició 
pública, que és el que nosaltres proposavem. 

Per tant, li donare m suporto Efectivament, amb els vuit 
punts que tenlm estam d'acord que aquesl Pla no compleix 
les directrius d'ordenaciÓ, no compleix el Pla, o sigui, l'arti
ele 22 de la Llei d'ordenaciÓ territorial, perque no hi ha es
ludi economico-financer suficient, perque manca la coordi
nació amb els planejaments municipals, etc., com tampoc 
no compleix la Llei d'espais naturals en alguns indrets On 
hi ha errors, com tampoc no compleix els criteris generals 
d'aquest Parlament, hi ha diversos exemples d'incompli
ment deIs criteris aprovats per aquest Parlamento 

Ara, aixo sí, hi ha una cosa amb la qual no estam d'a
cord i ja l'he dita anteriorment en la anterior intervenció 
que és que diu que s'hi han incorporar les previsions de la 
nova legislació b:lsica estatal sobre ports d'imminent pro
mulgació, la qual est:l en el Senat, la llei estatal sobre por
ts; amb aixo no estam d'acord perque nosaltres volem una 
llei de ports esportius d'aquí i la llei de l'Estat pot ser dife
rent de la llei que facem aquí. Per consegüent, quant a 
aquest punt quatre demanarem votaci6 separada si és pos
sible perque amb aquest punt nO estam d'acord. 

Amb tot allo altre sí, per exemple, estudi d'impacte 
ambiental, nosaltres pesam que si que aquest Pla de ports 
esportius hauria de dur un estudi d'impacte ambiental, i 
pensam que sI perque si bé el punt sis, que parla d'urbanis
me, fa referencia a plans generals o a plans parcials i no fa 
referencia als plans derivats de la Llei d'ordenaci6 territo
rial com és un pla director sectorial sí que hi ha un altre 
punt, que és el sis dos que diu grans equipaments sanitaris 
comercials de centres esportius. Per consegüent, dins 
aquest punt del decret ens sembla que empara sense neces
sitat d'estudis d'avaluació d'impacte ambiental a cada un 
deIs trarns de la zona. Evidentment unes avaluacions que 
no poden ser de detall com seran les avaluacions deIs pro
jectes concrets peró sí que s'ha de dir en aquest tram de 
costa quins possibles impactes es produeixen. 

També estam d'acord que na hi ha un estudi rigorós de 
l'oferta ni de la demanda, ni de previsions de la demanda, i 
endemés aqueix esta desfasat, i també i amb aixo tenim una 
proposició no de llei que es debatra proximament en 
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aquest Parlament sobre que s'hi ha d'incorporar en forma 
de normativa transitoria -en aquest cas no ho diu pero ha 
de ser així- la voluntat municipal, o sigui, que hi ha d'haver 
una normativa transitoria que digui que els ajuntaments 
-nosaltres creim que tres anys, pot ser un poc menys també
tenguin tres anys per modificar els seus plans generals per
qu~ si no valen ports esportius a una determinada zona han 
de tenir temps per posar aixü sobre els seus instruments de 
planejament municipal sense que abans que ha posin sobre 
els seus instruments de planejament municipal els facin el 
port; aixo esta claríssim. 

Per totes aquestes raons votarem que s1 pero ens agra
daria que es poguessin separar els punts números quatre i 
vuit deis que presenta aquesta proposta. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Pascual. Pel Grup Parlamentari 
PSM i EEM, té la paraula la Diputada Sra. Vadell. 

LA SRA. V ADELL 1 FERRER: 

Gnlcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Amb 
aquesta Proposició no de Llei entenem que el Partit Socia
lista també demana la retirada del Pla perqu~, evidentment, 
si en demana un de nou és perqu~ no li agrada el que hi ha 
elaborat actualment. Nosaltres en principi estam d'acord, 
primer amb la retirada i després que es faci un altre Pla, si 
bé coincidim en aqueix cas amb el Sr. Pascual en demanar 
que se separin de la votació els punts quatre i vuit; en prin
cipi perque el quatre no el tenim massa ciar -ja ho manifes
tarem aixi en el Consell Insular quan diseutirem aquests 
punts-, no veim que s'hagi d'haver d'esperar a l'elaboració 
de la Llei de ports esportius que fa aetualment el Govern 
espanyol i, sobretot en el punt vuit tampoc no veim gens 
ciar ni estam d'acord que el sostre d'acollida d'embarca
cions s'hagi de fer en funció de l'impacte ambiental de les 
zones. Per tant, nosaltres amb la resta de punts sí que es
tam d'acord i en el quatre i vuit farfem una abstenció. Mol
tes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gnlcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari 
PP-UM, té la paraula el Diputat Sr. Huguet. 

EL SR. HUGUET 1 SINTES: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Cree que la 
primra qüestió que ens hem de plantejar respecte de la 
Proposició no de Llei del Grup Parlamentari SOCIALIS
TA és l'oportunitat d'entrar al Parlament dia 11 de setem
bre del 1992 quan esta sotm~ al tramit segon un pla direc
tor sectorial, tramit segons és la informació pública després 
de l'aprovaeió inicial, és a dir, a1l0 que és la participació 
més democratica de qualsevol norma reguladora i que, d'a
cord amb la Carta europea d'ordenació del territori on a la 
1Ietra a) diu que garanteix la participa ció de la població. En 
aquest moment és quan al Grup Parlamentari SOCIALIS
TA se li acorre propasar al Parlament que acordi la redac
ció d'un nou Pla. 

Aixo és esborrar d'una plomada la participació demo
cratica de qualsevol ciutada en la redacció d'un pla director 
sectorial. Només per a0 ja queda per descomptat quina se
ra l'actitud del nostre Grup respecte d'aquesta Proposició. 
Pero no només hi ha contradicció amb a0 sinó també amb 
el que acaba d'exposar la portaveu, la Sra. Barceló, quan 
ens parla que aquest Pla hauria d'haver estat redactat amb 
motivacions economiques o directrius economiques, direc
trius ecologiques, directrius geologiques, etc. 

Quan vost~ el 27 de febrer del 1989 presenten signat 
pel seu portaveu propostes de resolució per al debat deis 
criteris generals deien, per escrit: "La localització i el di
mensionat de ports esportius i d'instaHaeions nautiques 
s'haunl de fer partint d'un exaete coneixement de l'evolució 
de la demanda amb subordinació a criteris d'ordenació ter
ritorial i de protecció de valors productius." Li llegiré ara el 
criteri primer aprovat pel conseller -no pel Parlament- de 
PoHtica Territorial d' Andalusia en castella, naturalment: 
"Criterios generales: la localización de instalaciones para la 
práctica de deportes náuticos deberá realizarse de acuerdo 
con los condicionantes impuestos por la demanda, con subor
dinación al criterio de protección de valores productivos, eco
lógicos, etc." 

Aquests criteris que va aprovar el Parlament balear, 
aquest Pla redactat d'acord amb aque1ls criteris el que fa és 
fer compatible el que serien instal-lacions d'un sistema ge
neral per a les Illes, una xarxa basica portuaria amb a110 
que ha de venir regulat per un sistema economic de compe
tencia, és a dir, un equilibri entre oferta i demanda. Els cri
teris -ja ho ha dit el conseUer en la seva intervenció del 
punt de l'Ordre del Dia anterior- són senzills pero endemés 
criteris estimats aixi per totes aquelles comunitats autono
mes que han intentat ordenar les insta¡'¡acions nautiques 
esportives i fer-les Compatibles amb el que és una xarxa ba
sica sobretot en aquesta comunitat on tot el territori som i
Hes. 

Hi ha, primerament, la problemlltica generada pels 
ports, hi ha un resum de condicionants i problemes, hi ha 
uns espais a protegir i finalment hi ha com i on es poden 
estructurar les instal·lacions. 

En tercer Uoc vull tocar cada un deIs punts que vost~ 
presenta com a requeriments per a un nou Pla de ports es
portius. No volem defugir de la seva opinió i contrastar-la 
amb la nostra. Complir -di u en primer lloc- les determina
cions contingudes a la Llei d'ordenació del territori. Si vos
t~ ha repassat l'article 22 d'aquesta Llei veunl que les de
termínacions que aBa estableix són les determinacions que 
han de definir les directrius en fase de redacció. L'únic que 
diu és que la documentació haura de tenir uns contínguts 
indispensables, i aquí és on vost~ intenten ficar una falca, 
pero aquesta falca no té cap sentil. 

La legislació que tenim, la de ports del 1928, la de por
ts esportius del 1969, la de carreteres és moderna, pero 
l'anterior i la d'urbanisme tenen una tradició a qualsevol 
país, que ve de dues situacions: una, a110 que és construir 
sistemes generals i que fa l'Administració pública -fins ara 
ceIltralitzada- d'acord amb els .seus pressuposts i disponibi-



1710 DlARI DE SESSIONS( Núm. 42/7 octubre del 1992 

litats economiques, i una altra l'actuació sobre el territori, 
la que ve d'iniciativa privada i que produeix uns beneficis, 
unes plusvalues, etc. 

Per a la primera tota la legislació historica dóna cam! a 
I'Administració perque actur, perqu~ defineixi quins siste
mes, quin es carreteres, quíns ports, quins sistemes hídr¡)u
Hes, i apliqui amb criteris de planificació pluiranual inver
sions i dotacions. Li dóna possibilitats de declaració d'utili
tat pública, li dóna possibilitat d'expropiació amb declara
ció d'urgencia, etc. L'altra legislació també d'ocupació del 
territori i que té un benefici per als seus promotors, que ge
neralment sempre són particulars, té una participació ciu
tadana, una exposició pública, una manera de garantir que 
el benefici social que té aquell ús del territori reverteixi so
bre la societat. 

Modernament s'intenten compaginar aquestes dues le
gislacions conlraposades al lIarg de la histOria, i ara ens 
trobam que és molt diftcil, perque tal vegada aques ls crite
ris, aguesl pla general, aquesta Llei nostra , molt bona, fela 
per aques t Parlament d'ordenació delterritori es troba amb 
la dificultat de compalibilil7.ar a110 que és una xarxa de sis
tema general, d'instaHacions bllsiques necess¡)ries a les l lles 
per comunicar-se, per lenir ports de pesca, pons de trans
pon de passatger, etc., amb el que és una inciativa mercan-. 
til privada J basada en la. demanda i en la promoció privada. 

A0 fa que sigui dificil que aquests continguts indis
pensables de l'articLe 22 de la Llei d'ord.enació del territori 
puguin ser exactamenl complerts. És materialment impos
sible que es pugui planificar plurianualment la inversió que 
esta disposat a ter el capital particular o prival en instal·la
cions nautiques, i en canvi tothoro esta d'acord que per fer 
instal·lacions nAutiques no s'ha de recórrer als imposlS, als 
fons públies, s'ha de recórrer a la iniciativa privada, i aquell 
que es pot comprar un vaixell que coHabori en la construc
ció d'aquestes instal·lacions. 

Diu ( ... ) complir les determinacions de la Llei d'espais 
naturals, digui on s'incompleix pero ho digui amb una al· le
gació que la Conselleria d'Obres Públiques, i en tot cas la 
Comissió Balear de Polftica Territorial, veura pr~viament a 
l'aprovaciO provisional. Complir criteris generals de Pla de 
porlS esportius aprovats, digui quins s'incompleixen i ho fa
ci també davaDl aquesta Comissió. Incorporar previsions de 
nova Jegislació bAsica, escolti, previsions de nova legislaciÓ 
bAsica que s'111 ¡ncorporin, ens digui quines previsions -si 
vostes les saben- i les SOlmetrem a la consideració també. 

Sobre pons estatals d'imminent promulgaci~, sabem la 
connexió que tenen el Partit Socialista o el Grup, tal vega
da, Parlamentari SOCIALISTA amb el Grup del parlamenl 
de Madrid per~ és dificil -i ja li han dit els altres grups d'a
qul-, impossible diría jo, poder incorporar previsions sobre 
legislació d'imminenl promulgaciO. Cobrir el buit nonnaliu 
en maleria de ports esportius; la Llei del 1969 i el seu Re
glamem no estan derogats. Incorporar pelicions municipals 
de major grau; jo supos que el que vol dir és que s'hi incor
porin, no hO sé, guau hi hagi ja una aprovaci6 provisional o 
una cosa d'aquestes, jo entenc que aquest és un tema que 
realment crea una eerta inseguretat jurídica, per tant, estic 

segur que la Comissió Balear de PoUtica Territorial el pot 
tenir en compte; pero l'hi incorporin, en tot cas, en el ter
mini d,aHegacions que ... , bé ja les han acabades. Supos que 
l'havien d'incorporar en tot cas abans de dia primer d'octu
bre a un escrit all¡) -tot d'una acab, Sr. Pesident. 

Establir amb rigor oferta actual de plaees; escolti, 1'0-
ferta és qüestió de sumar, anar instaHació per instal·lació i 
sumar, i a0 esta fel. Rigor, potser hi hagi error, per corre
gir errors digui on i quins i es corregiran. El rigor en l'ofer
ta actual em sembla que és impossible fora que es detecti 
qualque cosa feta amb mala intenció i d'aquesta, estic segur 
que no n'hi ha. 

Les projeccions de la demanda. Segurament estarem 
d'acord que ha hagut un retralment economic que ha fet 
que les projeccions contemplades estiguin no exactament a
ll¡) on són reals, pero vost~ sap que les fluctuacions de les 
situacions economiques tenen pujades i baixades, i que en 
definitiva si contemplam una línia sempre és aseedent i els 
percentalges primerament pot ser que sumin i que lIavors 
("eslin pero ens duen a un percenla lges estudials. Quan 
aquf els cstudis són de quinze anys i quan el Pla contempla 
que abans de quatre anys es pot fer una revisió, precisa
menl teninl en compte a~) em sembla absurd parlar que les 
projeccions de la demanda no són correctes. 

En darrer lloc rallen d'avaluar per a cada zona l'impae
te ambiental i deduir-ne el sostre d'acollida. Hi ha, com 
voste sap, en aquesta comunifat un decret, el Decret 4/86, 
on es regula perfectlssimament quan, com i quins tipu d'a
valuacions d'impacte ambiental s s'han de fer; o'hi .ha de 
tres tipus de moment en que es produeixen, abans de I'au
torització dos d'eLls i un després quan ja esta en conSlTUC
ció o construit. Jo cree que intentar incorporar... 

(El Molt Hble. Sr. President repren la direcció del debat). 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabi, Sr. Huguet, per favor. 

EL SR. HUGUET I SINTES: 

Tot d'una, Sr. President. Deman disculpes. Intentar, 
dones, més normativa quan en tenim una de bona i perfec
tament aplicable a qualsevol figura de planejament O pro
jecte és inutil i una proposta desgaveHada. Gr¡)cies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Grkies, Sr. Huguet. Pel tom de replica, té la paraula 
la Sra. Bareeló. 

LA SRA BARCELÓ 1 MARTf: 

Sr. President. Sres. Diputades, Srs. Diputats. El primer 
que he de dir al representanl del P"P-UM és que davanl 1'0-
portunilalo oporlunisme, coro ha vOlgul a senyalar, a hora 
de presentar que es redacti un nou Pla, demanam que es re
dacti un nou Pla precjsament quan s'ha posat a informació 
pública el presentat pe! Govern perque senzillament el d.el 
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Govern -li he de tornar a repetir- és impresentable. Quan 
vam veure que era impresentable, a més de fer tates les al
legacions que haviem de fer també demanam que se'n faci 
un altre, aquest no serveix com a Pla. 

Em pens que amb dues intervencions a0 havia quedat 
com a mínim clar. Primera cosa. 

És clar que són necessaris estudis per justificar fer un 
Pla. A l'hora de dir aquí sí, aquí no, aquí quan, aquí com, 
tot a0 ha hem de saber. Quants lloes d'amarrament i de 
quina qualitat, quin tipus de serveis possibilita aquest Pla. 
No existeix una quantificació, per tant, amb aquest Pla és 
possible tot, absolutament tot i a0 ni es justifica economi
cament ni financerament ni ecologicament. S'incompleix la 
Llei d'espais naturals? És clar que s'incompleix la Llei d'es
pais naturals; es permeten construccions des d'aparca
ments, edificis etc. a construccions que, justificadament, 
amb la Llei d'espais naturals a la ma no es poden fer per 
tata la costa i si no es miri que possibilita cada un deIs ti
pus que es descriuen deIs serveis que han de donar les ins
ta¡'¡acions, deIs cinc tipus d'insta¡'¡acions. 

Li record que a les zones de maxima protecció justifi
cadament es poden fer construccions de tipus dos, tres, 
quatre i cinc. Alio creim que és totalment contrario Voslés 
no justifiquen res, comrAriament, ja veurem que és necessa
xl, que necessitell perque els altres justiñquin que hem de 
fer? No val dir que no es compleixen, tota la documentaci6 
mínima que marca la Llei d'ord.enació territorial a hora de 
demanar un pla d'ordenació sectorial no serveix a l'hora de 
dir no perqué regula activitats d'iniciativa privada i no li 
hem d'exigir el mateix, aixo és mot dificilj o més ben dit no 
és exaclament un pla director, dones, que és exactamenl el 
Pla que ens presenta aquí el Govern? Que és exaclament? 
Un pla per a la iniciativa privada perque com que amb la 
iniciativa privada no sabem que hem de fer, nosaltres que 
Ceim? Donam tOtes les possibilitaLS i la iniciativa privada ja 
dirA que vol. AliO és un pla? És cIar que aoo nO pOl compllr 
mai en el món les determinacions de la L1ei d'ordenació de 
les llles Balears, no les pot complir. Pero precisament a0 
no és un pla. 

Li hem dit, si ens hagués escoltat s'hauria assabentat 
exactament de quines eren les documentacions que no hi 
eren al Pla, i que demanam que hi siguin perqué senzilla
ment el titol i el que aquí discutim és un Pla director de 
ports esportius. Les coses s'han de justificar i aquí no hi ha 
res que quadri. Sumar, és clar que en saben de sumar per 
calcular la demanda, saben sumar quan ningú no sap els 
nombres que sumen, aoo que les sumes quadren sempre, ai
xi que qualsevol eIs discuteix res, pero no han sabut dividir. 
Totes aquestes sumes respecte deis serveis que valen i on 
els vOlen, aixó no val. Moltes més coses li podria dir pero la 
veritat és que ha donat tan poes arguments i no m'ha con
testat absolutament a allo que jo li he demanat. 

Repetim: demanam, des del moment en que vam veure 
com era el Pla, que se'n faci un de nou amb els compli
ments de tots i cadascun deis punts que s'assenyalen a la 
moció. Li repetesc, encara que només sigui per seguretat 
jurídica, hem de sab~r que és que discutim, quin valor té 

...... ,,' •• 1,,' ',_ _,¡ • 

sobre eIs planejaments municipals, perque es fan promeses, 
no passa res pero mentrestant tendrem el Pla al damunt. 
Que passarA? ( ... ) la iniciativa privada tampoc no hem de 
menester dir massa més coses. Tenim un problema de qua
litat deIs serveis tunstics també en iniciativa privada i prou 
que ens preocupa per al conjunt economic de la nostra illa. 
Han de ser responsables, i com a mínim legalment correc
tes. Per tot a0 demanam que es faci un nou Pla i que com
pleixi cadascun deis punts que assenyalam a la nostra mo
ció. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Barceló. Passam al tom d'intervencions 
en torn de contrareplica. Té la paraula el Sr. Huguet. 

EL SR. HUGUET 1 SINTES: 

Gracies, Sr. President. Sra. Barceló, jo crec que la pri
mera argumentació que Ji he donat deia ben clar que 
aquesta Proposició no de Llei si fas aprovada per aquest 
Par1ament el que faria seria estendre acta del procés de tra
mil d'un pla director sectorial en el moment més democra
tic d'aquest procediment, en el moment de presentar al· le
gacions, d'escoltar de cada un deIs ciutadans allo que tenen 
a dir respecte d'aquest Pla. Per tant, només per aquesta raó 
no li donaríem supart. 

En segon Uoc, no ha dit ni en un sol moment quin cri
teri era el que es deixava de respectar, ni un. En tercer lloc, 
ha insitit en els ajulltamentsj voste sap que el Pla contem
pla que els ajuntaments podIan augmentar el seu grau de 
protecció, i cada un deis ajuntaments ha rebut el Pla i un 
ofici per demanar-Ios la seva opinió. Si vos te ara diu que 
reúrem aquest Pla i en facero un de nou talla la possibJitat 
perque aquests organs pronuncUn la seva opinió respecte 
deis planejaments i de les seves intencions. També per 
aquesta ra6, per a~, només per a0, ja bastaria per dir-li 
que no. Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Huguet. Acabat el debat passarem a la vo
tació. Voldria demanar abans al grup proposant que a cau
sa que la Mesa té dubtes sobre si es pot procedir a la vota
ció per separat deis punts o si es considera la Proposició 
com un conjunt, demanarlem al portaveu del grup propo
sant que indiqul sj acceptarien la votació per separat o he 
d'entendre que ha de ser votació del conjunt. 

LA SRA BAR CELÓ 1 MARTí: 

Sí, no hi ha cap problema perque es faci la votació per 
separat. 

EL SR. PRESIDENT: 

Faríem tres votacions en principi: el punt quatre, el 
punt vuit i la resta de punts, si no hi ha inconvenient. Pas
sarem en primer lloc a la votació del punt quatre. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen posar 
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drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen po
sar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? GrAcies, poden 
seure. 

El resutat ha estat: 20 vots a favor, 33 en contra, 5 abs
tencions. Queda rebutjat el punt quatre. 

Passarem a la votació del punt vuit. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen posar 
drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen po
sar drets, per favor? Gn\cies, poden seure. 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es valen posar 
drets, per favor? Grllcies, poden seure. 

23 vots a favor, 30 en contra, cap abstenció. Queda re
butjat el punt vuit. 

Passarem a la votació deIs punts primer, segon, tercer, 
cinque, sise i sete. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen posar 
drets, per favor? Gracies, poden seure. 

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

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi h~. 

28 vots a favor, 30 en contra, cap abstenció. Queden 
rebutjats aquests punts i en conseqüencia queda rebutjada 
la totalitat de la Proposició no de LIei. 

Vull fer I'obsrvació que a la votació anterior, la corres
ponent al punt número vuit, el resultat ha estat 20 vots a 
favor, 34 en contra i 5 abstencions. 

111.2).- PROPOSICIÓ NO DE LLEI R.G.E. NÚM. 
2668/92, PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI 
SOCIALISTA, RELATIVA A PLA D'ORDENACIÓ DE 
L'OFERTA TURíSTICA 

Passam al punt següent, que és la Proposició no de 
LIei número 2668, presentada pel Grup Parla~ntari SO
CIALIST A, relativa al Pla d'ordenació de I'oferta turística. 
Té la paraula en nom del grup proposant el Sr. Pallicer i 
Pujol. 

EL SR. P ALLICER I PUJOL: 

Sr. President, Sres i Srs. Diputats. La LIei d'ordenació 
territorial, la Llei 8/1987, ens dóna quatre instruments per 
ordenar el territori d'aquesta comunitat, les directrius terri
torials, els plans sectorials, els plans territorials parcials i el 
Pla d'ordenació de medi ambiento L'article 22 d'aquest Pla 

d'ordenació territorial permet, a falta de les directrius, que 
mitjan~nt una llei sectorial, un pla sectorial, i a través pri
mer d'una autorització amb un criteri del Parlament es pu
guin fer plans sectorials per desenrotllar sectors economies, 
per desenrotllar sectors importants d'aquesta comunitat. 

Aquest Parlament, amb la mancanC?l de les directrius, 
el 23 de febrer del 1989 va elaborar aquests criteris perque 
es fes un Pla sectorial d'ordenació de l'oferta turística. Hi 
havia una necessitat, una necessitat tremenda d'ordenar 
d'una manera racionall'ús del nostre territori, d'intentar li
mitar el creixement excessiu d'aquesta oferta, invertir la 
tendencia que tenia de cercar sempre un creixement quan
titatiu i no qualitatiu i, sobretot, aquests criteris donaven 
com a conclusió comptabilitzar el desnvolupament econo
mic amb una gestió deis nos tres recursos naturals adequats. 

A les motivacions d'aquests criteris la mateixa Conse
lleria de Turisme deia que considerava perentoria la redac
ció d'aquest Pla. Dones bé, han passat més de tres anys des 
d'aquell febrer del 1989 i encara no tenim aquest Pla secto
rial d'ordenació de l'oferta turística. La veritat és ens sor
pren i a mi personalment a causa que sé que el conseller és 
el primer convenc;ut per fer aquest Pla, de limitar el creixe
ment per cercar aquest mercat de més qualitat, que és rú
nic que pot ajudar a adreC?lr tot el sistema economic d'a
questa comunitat. 

Fa uns mesos se'ns va lliurar, als grups polities i a al
tres entitats ciutadanes d'aquesta comunitat, un treball, un 
esborrany, del que havia de ser ja el Pla d'ordenació de 1'0-
ferta turística. El vArem analitzar amb malta cura i a una 
compareixen~ que v¡)rem demanar, que va demanar el nos
tre Grup, al conseller de Turisme dia 5 de mar<; del 1992 li 
vArem manifestar totes les nos tres dierepAncies, les defi
ciencies que hi veiem, dirigides bllsicament a tres línies, i 
no vull fer ara una analisi del Pla perque seria enutjós i a 
més no és l'objectiu d'aquesta Proposició no de Llei. 

L'analisi ja s'ha feta a altres documents, el que sí vull 
dir que el que li varem assenyalar a través de tres línies era 
que no complia amb els criteris marcats per aquest Parla
ment. Era que el tema jurfdic quedava malparat, amb una 
inseguretat molt clara, hi havia conflictes de lleis entre l'ar
ticle 22 de la LOT i evidentment amb la Llei 9, deIs con
selIs insulars. També ti vArem dir en la tercera línia que a 
l'estudi economico-financer, pe~ bllsica de qualsevol pla 
que es vulgui establir, no hi havia l'imputació de costs cor
responents. Que, en definitiva, era un pla que més bé cre
iem que era inviable, si bé s'ha de dir que en llegir la me
moria justificativa vArem quedar sorpresos de la literatura 
excel·lent que tenia, ens va agradar molt fins al punt que 
ens va fascinar. Aixf va ser i no podia ser d'altra manera. 

Hi havia idees concretes, parAgrafs concrets, que recor
daven altres plans generals aprovats feia molt poe temps en 
aquesta comunitat. Aquestes critiques varen sorprendre el 
conseller -tenc aquest record, podria equivocar-me- i po
dria pareixer que era un exces d'un grup polític que s'hi 
oposava per oposar-se a una proposta que feia el Govem, 
perque allA 00 volen trobar defectes s'en troben, i tot és 
millorable. Pero el temps ens va dir que no anavem molt 
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equivocats. Totes les altres entitas que varen analitzar el 
Pla, llevat del sector hoteler que, cansat de demanar aquest 
Pla, cansat de dir que el treguessin, va clucar els ulls i va dir 
que sí perque n'hi hagués, de pla; totes les altres entitats 
-dic- (la CAEB, la PIMEM, sindicats, altres partits políties, 
tamM el partit que dóna suport al conseller) varen fer cer
tes critiques, fortes critiques i dures critiques al Pla. 

Els grans muts, els ajuntaments, quan se'ls va demanar 
el seu parer a través d'uns informes enviats a la Canselleria 
de Turisme també varen parlar i varen ser els més durs i els 
més críties, tal vegada perque havien de contrastar la teoria 
amb la realitat. Aquí va apar~ixer la inviabilitat manifesta 
d'aquest PI a, també estic conve(fut, Sr. Canseller, que aixo 
no va ser de cap manera per tornar-li la pilota d'allo que va 
ser tan comentat del despotisme iHustrat. 

Que fer davant aquesta situació? Qu~ havíem de fer 
davant aquest impasse? La veritat és que el conseller va 
prendre iniciatives juntament amb altres grups políties -i 
s'ha de dir- per intentar superar aquesta situació i intentar 
treure un pla. EIs grups poHties i altres entitats que ja he 
esmentat enviaren les suggerencies a la Canselleria de Tu
risme per intentar entre tots fer un bon pla. A tal efeete 
una reunió qu va tenir lloc a la Canselleria de Turisme pre
sidida pel president d'aquesta comunitat es va formar una 
comissió t~cnica, cada una d'aquestes entitats va enviar uns 
tecnies, perque refessin, millorassin, si fas possible, el Pla i 
poder-lo treure el més aviat possible. Aquesta va ser la vo
luntat manifestada fins i tot pel president. 

Pero vull dir que quan es va reunir la comissió tecnica 
es va partir amb el treball ja elaborat de la Canselleria, la 
qual ja havia elaborat els plans que havfem discutit i que 
tantes crítiques varen tenir. No es va partir de bell nou i 
cercar a través de les suggerencies un pla nou, sinó que es 
va intentar, amb el Pla que ja tenia fet la Canselleria, refer
lo, intentar millorar-Io. Vull dir amb aixo que no es tracta
va de fer un pla nou, no es tractava de fer un pla d'un partit 
polític, per exemple el nostre, perque l'hauriem fet d'una 
altra manera sinó que s'intentava d'una manera o de l'altra 
donar sortida a aquest impasse. 

Dones bé, la reunió de la comissió tecnica va acabar 
dia 9 de juliol i es varen fer unes acte amb les quals tots M
sicament estiguérem d'acord, i faltava només tractar el te
ma del dictamen jurídic per saber si bastava un decret, nor
ma inferior, per aprovar un pla de tanta envergadura i de 
tanta entitat. Nosaltres ens hem alarmat un poe qua n 
aquesta comissió t~enica que s'havia de reunir ja definitiva
ment dia primer d'octubre va rebre un comunicat en el qual 
s'ajornava la reunió sine die. Nosaltres volem impulsar 
aquest Pla, volem que s'elabori i que es presenti aquest PO
OT viable i que per evitar inseguretats juridiques en temes 
tan importants com els que ordenen tota la costa, alla on hi 
ha la major riquesa practicament en Mns immobiliaris de 
l'illa es fad mitjan<;ant una llei, una norma de categoría su
perior al decret, per intentar evitar que després pugui tenir 
unes debilitats, unes llacunes, alla on se la pugui atacar i es 
pugui fer tornar enrere una qüestió tan important i que 
tant tothom espera. 

(L 'Hble. Sra. Vicepresidenta primera substitueix el Molt 
Hble. Sr. President en la direcció del debat). 

EL SR. PREESIDENT: 

Sr. Pallicer, li prec que acabi. 

EL SR. P ALLICER 1 PUJOL: 

Sí, Sra. Presidenta, ara mateix acabaré. Estam coven
c,:uts que aquest Pla, una vega da s'hagi tret, aquest Pla via
ble podra connectar amb el futur, podra comptar amb els 
mercats que tots ens veim venir. Sr. Canseller, el convidam 
perque tregui aquest Pla; ja sé que sempre trobara a aquells 
que no els importa el futur amb que ells guanyin en el pre
sent, pero també sempre a costa del futur de tots. L'ani
mam, per tant, perque tregui aquest Pla perque pot tenir 
una gran eficacia a mig i a llarg termini i recuperar les 
mancanees de les zones fetes a moments alla on la deman
da desbordava qualsevol planificadó. Un pla viable per do
nar compliment a aquesta encomana del Parlament. Dugui 
un pla per complir el que demana la soeietat avui, dugui un 
pla viable, Sr. Canseller, per complir també amb el que no
saltres i voste veim que és intentar contactar amb el futur i 
amb els vents que corren dins els mercats d'aquest futur. 
Gracies. 

EL SR. PRESIDENT:.. 

Molles gracies, Sr. Pallicer. Pel Grup Parlamentari 
MIXT, té la paraula el Sr. Peralta. 

EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

Gracies, Sra. Presidenta. Sres. i Srs. Diputats. El passat 
dia 5 de mare,: va compareiXer precisament davant la Camis
sió de Turisme el Sr. Canseller de Turisme, i si tots tenlem 
clar que era absolutament necessari i positiu -esper- que es 
tregués, que es posés en marxa, la redacció del Pla de 1'0-
ferta Turística, el Pla d'Ordenació de rOferta Turística, el 
POOT, les paraules que ens va dir aquell dia el Sr. Canse
ller de Turisme ens van fer veure encara amb més claredat 
la necessitat del Pla i el fet positiu que era aquest. Record 
que va dir concretament, ha llegiré perque ac,:a va ser motiu 
d,algunes informadons en eIs mitjans de comunicació i crec 
que les coses s'han de valorar en la seva justa mesura. Va 
dir concretament: "EIs diré una cosa, i no valdría que s'ho 
prenguessin de mala manera, fer aquest Pla és un reconei
xement al fracas urbanístic que hem tengut fins ara, i no es 
tracta de culpables, la realitat és aquesta, estam insatisfets 
amb el que ha succeIt fins ara, i en el fans el Pla rúnica co
sa que intenta és fer despotisme iHustrat en el sector urba
nístic, i aixo evidentment no va destinat a la gent que té 
formació, qualitats i coneixements sobre el sector urbaní
site, va destinat afer despotisme iHustrat sobre la classe 
polftica que té en les seves mans l'urbanisme." 

Aqust és un deIs punts fonamentals, i diré més, en cri
ticar el Decret de Turisme han aconseguit ac,:a. Per tant, en 
aquesta intervenció crec que es deien tres coses clau: per 
una banda reconeixia el fracas del model urbanístic que 
s,havia ap~icat fins al moment i que encara avui es continua 
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aplicant; per una altra banda s'intentava incidir sobre la 
c1asse política perque a0 no es continués fent, que no es 
continués en la mateixa línia i per una altra banda el Sr. 
Conseller reconeixia que a0 era un deis punts fonamentals 
del Pla. Per tant era un tema de gran importancia. 

Tot ens feia pensar que a les poques setmanes d'aques
ta compareixen¡;a del dia 5 de mar« podríem tenir a J'abast 
el Pla, després les coses es van complicar -com ja ha expli
cat el Sr. Pallicer-, es va crear aquesta comissió a partir de 
la reunió que va presidir el president de la Comunitat i les 
coses van arribar al punt de no saber on som, no sabem que 
succeira amb el Pla encara que sembla que hi ha interes 
perque surti, pero que surti no se sap como Després de les 
informacions que es tenen'si arriba a sortir creim que sorti
ra molt desvirtuat de com s'havia previst inicialment i, per 
tant, no sortin\ un instrument valid per aplicar aquest des
potime iHustrat que es va dir en el seu moment sobre la 
classe poHtica, no sortira realment el que tots hauríem vol
gut, incJos fins i tOl el Sr. Conseller, com així ho va mani
festar, aixf com tots haguéssim volgut que sortis. Per tant 
creim que és bo que avui es dugui aquesta Proposició no de 
Llei alla on s'insta el Govern de la Comunitat a presentar 
el Pla d'ordenació de l'oferta turística per al seu pronuncia
ment. 

No obstant aixó, Sr. Pallicer, notam a faltar una cosa 
des del Grup MIXT quan es fa aquest tipus d'instancia, 
quan es demana instar el Govern creim que seria bo que hi 
haguessin uns terminis perque, es cIar, es pot instar amb la 
distAncia del temps i si no es fixen unes dades, uns terminis 
mlnims que, encara que pugin ser molt prolongats, creim 
que seria bo encara que fos un termini de sis mesos. Nosal
tres li demanarfem que afegls al punt punt primer que es 
presentas el Pla d'ordenació de l'oferta turística per al seu 
pronunciament en un termini de sis mesos; cree que és un 
termini llarg i tal vegada aquest termini podría ser més curt 
peró siguem generosos en aquest sentit perque aquesta co
missió es pugui tornar a reunir, perque els tecnics puguin 
ier feina i perque es pugui arribar a elaborar aquest Pla 
amb el qual tots estam d'acord que té una gran importancia. 

Per una altra banda, quant al punt segon, ens l'ha clari
ficat amb la seva intervenció, Sr. Pallicer, qua n ens ha dit 
que seria necessaria una llei, que fos una llei. Ahir concre
tament en una compareixen¡;a arra n d'una pregunta meya a 
la Comissió de Turisme el Sr. Conseller em va dir que fetes 
les consultes pertinents amb jurístes semblava que no era 
necessari que es tramités com una llei. Nosaltres creim que 
és absolutament necessari i imprescindible que ho sigui a 
través d'una llei, per tant ens agradaría clarificar a0, en el 
punt segon, on es parla que és necessari prendr~les mesu
res legals corresponents per donar suport al Pla d'ordena
ció de l'oferta turística, si a0 vol dir que sigui una llei, i si 
vol dir que sigui una llei, si pogués ser que s'explicités més 
( ... ) ens preocuparia molt que no es tramités com una llei 
per la importancia que té i, evidentment, que es prenguin 
les mesures cautelars necessaries perque el Pla no sigui 
desvirtuat, amb a0 estam també totalment d'acord. Per 
tant, donarem suport a aquesta Proposició no de Llei pero 
demanaríem si es pogués fer sobretot aquestafegit al punt 
primer per fixar un termini. 

No voldria acabar la meya intervenció sense recordar 
també una part de la compareixen¡;a del Sr. Conseller que 
va fer el dia 5 de man;:. És un tema preocupant que no hagi 
sortit encara aquesta qüestió del Pla a la Hum perque ens 
va dir concretament que aquest Pla d'ordenació de l'oferta 
turística que defensa aquesta filosofia va entrella¡;ada amb 
la Llei de modernització i amb el Pla d'embelliment de les 
zones turistiques. El Pla d'embelliment de les zones turísti
ques amb les seves -si no record malament- dues fases, 
practicament esta fet encara que ha hagut ajuntaments que 
no han complert amb els terminis, peró esta pnlcticament 
acabat, i amb la qüestió de la modernització que també és 
un tema que esta molt avan¡;at o, com a mínim, que es té 
molt més clar com esta aquest assumpte. 

Per tant, si és una qüestió que va absoJutament entre
lla¡;ada creim que aquesta filosofia que englobava aquestes 
tres qüestions, si una d'elles no s'aplica, si una d'elles no es 
posa en practica, que és la del Pla d'ordenació de l'oferta 
turística, evidentment aquesta filosofia quedara coixa i a0 
crec que també és una qüestió preocupant i és una qüesti6 
que faria que aquesta ocasió histórica que tenim per orde
nar tot el panorama turistic de la nostra comunitat es per
dés precisament per aquestes interferencies; estam segurs 
que ja n'hi ha hagut, d'aquestes interferencies, des d'altres 
filosofies contradictóries -com ja hem dit altres vegades
que es produeixen dins el Govern d'aquesta comunitat i 
que, una vegada més surten a la llum amb el que succeix 
amb aquest tema concreto 

Per tant, en definitiva, donarem suport a aquesta Pro
posici6 i demanarem que de qualque manera, de qualque 
forma, no es devirtu'í ni la filosofia inicial amb la qual es va 
plantejar el Pla ni es demori en el temps la seva sortida a la 
llum i, per tant, la seva aprovació definitiva i la seva aplica
ció. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Peralta. Pel Grup Parlamentari 
PSM i EEM, té la paraula el Sr. Sena. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 

Gracies, Sra. Presidenta. Sres. i Srs. Diputats. La nos
tra intervenci6 sera curta pero hem volgut sortir aquí per 
veure el conseller de turisme de cara. El mes de juny, com a 
portaveu del Grup Parlamentari nostre jo deia al Sr. C1ade
ra que el nostre punt de vista era que el Govern el que ha
via de fer el més aviat possible era aprovar el Pla de l'oferta 
turística per part de la ConseUeria primer el ConseU de 
Govern després, posar-Jo a exposició pública ¡que hi ha
gués les al·legacions que hj hagués d'haver i que ja resol
dría la ConselJeria de Turisme les aHegacions, peró també 
li deia que acceptavem gustosos la seva oferta de feina i de 
dialeg a través de la macro-comissíó, de fet assístíem a la 
reunió de que parlava el Sr. Pallicer amb molta d'atenció 
un día que feía mal lemps í plovia i hi hem aportat dos re
presentants del nostre Grup, independents com a tecnics, i 
no amb un criteri dOgmalic i tantat, ni tecnic ni polític, que 
han aportat el que bonament han pogut. 
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Estavem davant una reunió a la Conselleria de Turis
me en la qual el president de la Comunitat es comprometia 
davant tota la reunió, hi erem les entitats economiques, les 
socials, les polítiques, es comprometia el Sr. Cañellas que 
el mes d'agost estaria la feina acabada, passaria el tema a 
Consell de Govern, a exposició pública i, per tant, ja tení
em oben un camí. 

Bé, dia 29 de setembre, día de Sant Miquel, els mem
bres de la comissió reben un fax de la Conselleria de Turis
me on se'ls diu que la convocatoria per a dia 1 d'octubre 
queda anu¡'¡ada fins a nova ordre. No era la primera vegada 
que aixo passava sinó que havia passat altres vega des aixo 
de les reunions desconvocades, peró és que endemés es 
tractava, com deia el Sr. Pallicer, de la darrera reunió per 
donar per bo tot el que s'havia discutit i endemés esmenar 
en una acta el tema conflictiu deis metres, etc., perque era 
un tema coent, un tema prou conflictiu i que pareix que en 
el darrer esborrany d'acta queda prou aclarit segons se'ns 
ha informat. 

Bé, nosaltres a hores d'ara, Srs. Diputats i Sres. Dipu
tades, estam un tant desconcertats. El president de la Co
munitat ha faltat a la seva paraula, ha falat a la seva iniciti
va política, davant les entitats polítiques, davant els grups 
socials i economies -aixo és evident-, per altra pan nosal
tres tenim entes que dins la comissió de feina hi havia dis
crepAncies pero unes dicrepAncies de dos bloes, aixo és cu
riós. Només un bloc oposat a la resta, i era un bloc minori
tari si tenim en compte els grups economics, grups polítics 
i socials, les nostres notícies són que només la representa
ció d'un col·lectiu economic d'aquestes Illes posava entre
banes a allo que la resta donAvem per bo en fer tots un es
fo[(; d'equilibri i de consens, que cree que el Sr. Conseller 
valora positivament en el sentit d'avalar una política el més 
progres~iva possible pero som molt conscients tots els 
grups polfties que qui té la majoria en aquestes Illes és la 
coalició PP-UM i, en conseqüencia, que hi ha unes regles 
del joc que estan marcades per la feina feta per la Conselle
ria de Turisme. 

Per tant, ja tenim des del mes d'agost, una manca de 
paraula política clara del president de la Comunitat i al 
mateix temps de la Conselleria de Turisme perque ens 
consta que públicament el conseller de Turisme i el seu 
equip s'han compromes que el Pla de l'oferta turística sigui 
aprovat i vagi endavant. Nosaltres, a partir d'aquí, és més 
que evident que hem sortit aquí per veure de cara el Sr. 
Conseller, no el Sr. Cañellas, perque veim que no hi és, per 
ventura aixo deis cinc-cents metres encara no ho té prou a
clarit o no ho tenen aclarit, a nosaltres ens pareixeria molt 
trist que tot fos aixo deis cinc-cents metres sense més qües
tió que la patrimonial deIs cinc-cents metres; la veritat és 
que a zones turístiques també hi ha gent que ens vota a no
saltres i que té solars a cinc-cents metres o establiments co
mercials, o sigui, que patim tots un poc en definitiva per 
quan qualcú perd qualque plusvalua, aixo és evident, pero 
és evident que a hores d'ara nosaltres creim, Sr. Cladera, 
que se'ns ha de parlar un poc dar poHticament. Han passat 
massa mesos, s'ha fallat massa en les perspectives, en les 
paraules i bé, nosaltres a hores d'ara creim que ja haurien 
fet les aHegacions i que voste estaria a punt de resoldre-les 

i ja donar el tema per acabat. Aixo és el que tocaya amb 10-
gica. El mes d'octubre aixo havia d'estar tot acabat, tot re
sol1. 

El Grup SOCIALISTA avui, el Grup del PSOE, ens 
presenta una proposició no de llei. Bé, diu que aixo es du
gui al Parlament per al seu pronunciament, aixo no sera so
brer, aquesta és la veritat, li donam supon si bé nosaltres 
creim que bastava que el Consell de Govern l'aprovas i la 
posAs a exposició pública. Vull dir que ens pareixia sufi
cient i que ja hi hauria les al-legacions i que si no estavem 
d'acord amb com es recollien les aJ.legacions ja presentarf
em qualque interpeHació com la deIs ports esportius o 
qualque proposició no de llei com la que ha presentat el 
PSOE en el tema deIs ports esportius. 

Pero avui el PSOE demana que el Parlament s'hi pro
nuncil, hi venim abé, sobretot a causa deis retardaments. 
Per altra banda ens demana una cosa que és bastant més 
complexa, que és el tema de la seguretat jurídica i de certs 
aspectes amb els qual hem de convenir que el Pla de l'ofer
ta turística té algunes llacunes legals. Bé, d'acord, creim 
que aixo esta bé pero amb el que creim que de veritat tots 
tenim un compromis i nosaltres ens hem engrunat un poc, 
Sr. CIad era, en el sentit que hem deixat certes polítiques 
maximalistes és en el tema turístic, precisament perque 
som conscients i responsables de la necessitat i de la urgen
cia d'un Pla director de l'oferta turística. Ara, és evident 
que 10ts som coresponsables d'aprovar aquest Pla, de po
sar-lo a exposició pública, recollir les aJ.legacions, donar se
guretat jurídica i presentar els de Menorca i Eivissa i For
mentera i que, evidentment, si amb el de Mallorca ha pas
sat aixo ja ni ens imaginam qu~ passara a les altres illes. 
Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Serra. Pel Grup Parlamentari PP
UM, té la paraula el Sr. Gonz:Uez Ortea. 

EL SR. GONZÁLEZ ORTEA: 

Gracias, Sra. Presidenta. Sras. y Sres. Diputados. Sr. 
Pallicer, si usted me permite la broma, he escuchado con 
atención su intervención de esta tarde y ya otras veces ha
bia escuchado otras intervenciones suyas y no puedo evitar 
nunca pensar que esas intervenciones las hace usted al mo
do galaico, dicho sea con todos los respetos paa usted, por 
supuesto y para esa bonita comunidad española de Galicia. 
Lo digo porque, sinceramente, hay aquello que dicen de los 
gallegos que cuando uno se los encuentra en una escalera 
no sabe nunca si suben o si bajan. 

Usted hoy empezó a hacernos una exposición diciendo 
o pidiendo al conseller que presentara el Plan porque no 
ha presentado el Plan todavía. Nos cuenta que los criterios 
se aprobaron aquí, creo que en afio 1989, y nos dice que to
davía no se ha aprobado o presentado el Plan, pero a conti
nuación nos cuenta toda una historia que han corroborado 
otros portavoces y que creo que conocemos todos en la cá
mara y que es que la Conselleria de Turismo elabora un 
borrador del Plan, que ese borrador del Plan se lleva a dis-
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cusion a una mesa en donde se sientan entidades ciudada
nas de todo tipo, partidos políticos, asociaciones empresa
riales, asociaciones sindicales, etc.; que la mesa está presidi
da por cierto por el presidente del Gobierno de la Comuni
dad, lo cual viene a dar si cabe aún más peso a la importan
cia que el Gobierno da a este Plan y a este tema. 

En esa -digo- comisión se acuerdan varias cosas, la pri
mera de todas es que cada uno de los grupos que se presen
tan en esa comisión van a presentar un informe alegando 
cosas sobre ese borrador del Plan que ha elaborado la Con
selleria de Turismo, que después se va a crear una comisión 
técnica y que esa comisión técnica va a trabajar sobre las 
distintas alegaciones, informaciones, comentarios o suge
rencias que hagan todos esos grupos y que se va a tratar de 
acordar al máximo posible y de consensuar al máximo posi
ble un tema que por la transcedencia y la importancia que 
tiene para nuestra comunidad es lógico que se haga lo más 
consensuadamente posible. 

Usted explica todo eso, explica incluso que ustedes han 
presentado un documento en el que por cierto no explica 
usted, pero yo sinceramente creo que se incide casi exlusi
vamente en una cuestión que a mi me parece marginal en 
la que luego entraremos concretamente, cuando hablemos 
de su Proposición, que es la cuestión de si requiere un apo
yo legal complementario al Plan en forma de ley aprobada 
por este Parlamento o no. Ustedes inciden fundamental
mente en eso, poca aportación más hacen, sinceramente. 
Creo que son más ricas otras aportaciones, desde luego las 
de nuestro Grupo sin duda -y creo ser objetivo-, la de otros 
grupos también porque aportamos cosas de más sustancia 
al Plan que un tema como digo marginal y en cualquier ca
so de tratamiento posterior pero, en fin, usted habla, hace 
esa aportación, se crea la comisión técnica, la cpmisión téc
nica empieza sus trabajos y bien, el Sr. Serra nos ha aclara
do -la verdad es que yo lo ingoraba- que había una convo
catoria para el dia 1 de octubre, o sea, antes de ayer, como 
quien dice, y que esa convocatoria se ha suspendido. 

Claro, usted presenta esta Proposición el dia 4 de se
tiembre cuando no se había suspendido todavía ni una sola 
convocatoria, o sea, que ni siquiera eso podría valer como 
argumento. Pero es que, en definitiva, cuando ha contado 
todo eso no he acabado de entender -y de ahí mi inicio de 
que su discurso ha sido un poco al modo galaico- si lo que 
nos hace es una crítica al Gobierno, porque el Plan no se 
ha hecho, si una crítica por la metodología que se ha em
pleado, si la metodología le parece bien pero es que le pa
rece que va retrasada; sinceramente, no lo he acabado de 
entender, al Sr. Serra y al Sr. Peralta los he entlPdido me
jor porque han ido concretamente a pedir lo que ellos cre
en que deben hacer -me abstengo de comentarlo para que 
la Mesa no me llame la atención-, pero usted concretamen
te, creame de verdad, no acabo de entender si hay crítica en 
la metodología o no la hay, eso no lo ha aclarado usted. 

Entonces, como no ha aclarado eso me tengo que ate
ner exclusivamente a la Proposición no de Ley que presen
tan. Le tengo que decir que no estoy de acuerdo con ningu
no de los tres puntos que presentan. El primero porque us
ted pide-que el Parlamento inste al Gobierno de la Com~~ 

nidad a presentar el Plan de ordenación de la oferta turísti
ca para su pronunciamiento; bien, a mi eslO lampoco no 
me acaba de encajar, ¿a presentarlo dónde?, ¿en el Parla
mento? No, en el Parlamento no tiene que presentarlo. El 
Plan de la oferta turística lo aprobará el Gobierno, lo dice 
la Ley de ordenación del teritorio y usted lo sabe perfecta
mente, no es este orden o no es esta institución la adecuada 
para aprobar eso. 

Si lo que dice es que lo presente, bueno, se está redac
tando; como decía el Sr. Peralta -y yo creo que está usted 
en la comisión, no lo recuerdo- fue en la última Comisión 
de Turismo, ayer o anteayer, cuando el Sr. Conscller de Tu
rismo explicó que se estaba continuando con los trabajos, 
que iban muy adelantadOs, etc. De manera que es público y 
Dot rio que eso se está hacjendo. El Plan se acabará en un 
plazo más ° menOs próximo, pero desde Juego el Plan se 
acabará y se presentará, se presentará al público. Yo creo 
que además hay un cierto compromiso de presentarlo a la 
Comisión y cada uno de los miembros que integraban 
aquella comisión tendrá la oportunidad de ver basta qué 
punto se han ree gido sus ugerencias o sus recomendacio
nes. 

Insisto, por consiguiente, que no acabo de entender 
qué significa que se presente el Plan, aquí no, aquí si tanto 
interés tienen ustedes, aunque me parece un poco ilógico 
que si se ha creado aquella comisión y se ha hecho esa tra
mitación y me parece que a usted esa tramitación le ha pa
recido bien y no la critica -aunque me parece que no estoy 
seguro de eso- pues entonces ¿para qué diablos la vamos a 
lraer Otra vez aquí? Pero en fin, si la quieren rraer en su 
momento, igual que hoy han traldo el Plan de puertos de
portivos, que tampoco era objeto de aprobación de la cá
mara pues no tienen más que pedir una comparecencia, ha
cer una proposición no de ley, una interpelación al Gobier
no, etc.; pero no parece lógico que ahora le digamo al Go
bierno que ahora presente el Plan aquí. 

El punto segundo se refiere a 10 que yo de ustedes em
piezo a ver que constituye una verdadera obsesión, era la 
base de su informe en esa comisión, de su aportación a la 
comisión, que se lomaran medidas legales porque el nivel 
de decreto de aprobación del Plan no serfa suficiente. Esa 
idea no es suya, hay que hacer justicia, esa idea yo la 01 por 
primera vez en este Parlamento, por cierto, y en una sesión 
de la Comisión de Turismo, cuando el conseller de Turis
mo trajo ese borrador de Plan y lo comentó por primera 
vez. Ésa es una idea del Sr. Pascual que inmediatamente 
cogió la Ley de ordenación dellerrilorio y dijo que el Plan, 
por lo que explicaba el conseller este día del conlenido, de 
lo que tenfa que tener un plan sectorial según la Ley de or
denación del territorio, que concretamente se refiere a sis
temas generales, y entendía que pasaba de sistemas genera
les a sistemas concretos o particulares, a determinaciones 
urbanísticas que eran competencia municipal, de acuerdo 
con la vigente legislación del suelo, y por consiguiente que 
al exceder el tema de la Ley de ordenación del territorio 
que podría requerir un complemento legal o una ley, en de
finitiva, de este Parlamento, el cual tiene competencia ple
na para modificar o para cambiar la legislación del suelo, 
como usted sabe. 
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Bien, eso puede ser que sea así, porque ustedes han co
gido aquella idea del Sr. Pascual y con ésta han venido tra
bajando yo diría que casi con toda continuidad, sin ninguna 
otra aportación al Plan de ordenación de la oferta turística, 
que es un plan extraordinariamente complejo y que creo 
que vale la pena estudiar despacio. Insisto en que este tema 
legal es un tema marginal por cuanto cuando el Plan, de 
acuerdo con todas las asociaciones y entidades que han su
gerido cosas, vuelva a reelaborarse y a presentarse, ya lo ve
remos todos, no solamente los asesores jurídicos de la Con
selleria, sino de otros organismos o entidades, los de la 
propia cámara, etc., ya juzgaremos todos sobre la compleji
dad de este complemento legal. En todo caso, en este mo
mento, cuando todavía no sabemos el contenido definitivo 
del Plan decirle al Gobierno y concretamente a la Conselle
ria de Turismo que haga un proyecto de ley, supongo que 
eso es lo que quiere decir este segundo apartado, a mi me 
parece que es prematuro y desde luego momentaneamente 
innecesario. 

Finalmente, el tercer punto insta al Gobierno o pre
tende que el Parlamento lo haga al Gobierno de la Comu
nidad a presentar medidas cautelares necesarias para que el 
Plan no sea desvirtuado antes de su aplicación. Yo creo 
que a esas medidas cautelares les pasa un poco como a las 
otras medidas legales, espere usted que esté concluido el 
Plan. Cuando esté concluído el Plan, trabajado suficiente
mente, cuando podamos saber su contenido completo, su 
configuración final, veremos a ver si hay, efectivamente, 
que tomar medidas cautelares, en ese caso que las tome el 
propio Plan, que me parece que es 10 más adecuado y lo 
más prudente excepto que exceda del ámbito del Plan y 
vuelva a lo mismo, entonces tomaremos las medidas legales 
aquí. 

En este momento, por consiguiente, esta recomenda
ción o esta petición que ustedes le hacen al Gobierno vuel
ve a ser, a mi juicio, improcedente por prematura. Nada 
más, muchas gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Gonzalez Ortea. En el torn de re
plica, per part del grup proposant, té la paraula el Sr. Palli
cero 

EL SR. P ALLICER r PUJOL: 

Sra. Presidenta, Sres. i Srs. Diputats. Sr. Peralta, gra
cies pel suport que dóna a la Proposició no de Uei, més 
que res li volia significar que nosaltres, dins la Proposició, 
el que demanam és que s'elabori el més urgentment possi
ble el Pla i que es dugui a aquest Parlament com a projecte 
de llei abans que acabi la legislatura de l'any 1992, és a dir 
que el termini és a final d'any. Per tant crec que queda un 
poc aclarit el dubte que voste tenia. 

També, evidentment, no hi ha cap dubte que aquest 
Pla si no va acompanayat de la Llei de modernització hote
lera no resol el problema de la reconversió, i aixo to18 ho 
sabem i és un deIs punts importan18 a tractar de cara al fu
tur. Bé, Sr. Serra, jo també li agraesc la intervenció, a més 

m'ha recordat -ho sabia pero ho havia oblidat- que era un 
compromís del president d'aquesta comunitat davant les 
forces economiques, socials i polítiques d'aquesta comuni
tat que en el mes d'agost sortiria a exposició pública. 

Quant al Sr. Gonzalez Ortea, la veritat és que jo m'ale
gro que no l'hagi avorrit i que l'hagi fet somriure perque jo 
no em valor gens per fer gracia a ningú. Per tant, li don les 
gracies. 

Sí ti puc dir que el nostre Grup en el seu moment va 
aportar a aquest Pla d'oferta turística metolodogia, idees, 
les quals estan en aquest document, evidentment no és el 
moment per llegir-Ies pero creim que són importants i que 
creim que mereix la pena que vos te també les llegeixi. No
saltres, si no ha entes voste per que duim aquesta Proposi
ció no de Llei avui i aquí instam perque es faci ja el Pla, 
que s'elabori el Pla, i instam perque es faci com a projecte 
de llei i es dugui a aquest Parlament, aixo és perque no ha 
vol entendre, pero jo crec que el conseller sí que ho euten. 

Si ja ha hagut un incompliment per part del president 
d'aquesta comunitat alla on va dir que en agost el Pla ja es
taria a exposiciÓ pública, jo crec que és importantíssim que 
qualcú digui -i ha digui aquí- que s'hi dugui d'una vegada. r 
aixo és el que li hem dit senzillament, res mes. Si dei m que 
es faci a través d'un projecte de llei és perque sense cap 
dubte toca temes tan im"portan18 com és la propietat, temes 
urbanístics de tal envegadura que del que tenim por és que 
qualsevol recurs, qualsevol impugnació, pugui fer perillar, 
just amb un decret, no amb una norma de categoria i de 
rang de llei, l'eficacia d'un pla tan esperat, i fer-Io tornar 
enrere. 

Endemés li diré, i estic autoritzat a dir-ho, perque ha 
he demanat abans, que-l'assessor de la Conselleria va dir 
clarament que ell considerava que aquest Pla havia de tenir 
categoria de norma de llei, que no bastava amb un decret. 
Aquestes són les raons i els motius, els altres que voste no 
ha entes, pels quals nasal tres hem dut aquesta Proposició 
no de Uei. 

(El Molt Hble. Sr. President repren la direcció del debat). 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pallicer. Passam al torn de contrareplica. 
Sr. Serra, té la paraula. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 

Sí, grades, Sr. President. Només suggeriré al Sr. Palli
cer, portaveu del PSOE en el tema, que el que ha definit 
tan clarament a la replica que ha fet sobre que s'hi presenti 
com a projecte de llei estigui reflectit en el text que hem de 
votar, perque tal com esta redactat no queda adarit que 
l'hagin de presentar com a projecte de llei. El text és molt 
més ambigu, molt més amplio Nosaltres tant votarem el text 
com si voste propasa una esmena perque sigui un projecte 
de lIei, pero com que voste ho ha dit ens pareix que aixo 
hauria de quedar reflectit en el text que hem de votar. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Més intervencions? El Sr. GonzMez Ortea té la parau-
la. 

EL SR. GONZÁLEZ ORTEA: 

Gracias, Sr. Presidente. Bien, primero de todo, Sr. Pa
llicer, de ninguna manera quiero que crea usted que pre
tendía reirme de usted, no, se lo dije, le pedí todas las dis
culpas del mundo y simplemente era una broma, le dije que 
era un broma y le expliqué el por qué. No sé si es que no 
me ha entendido, lamento por su tono que piense usted 
que era el mío mal intencionado hacia usted y en absoluto. 

Aclarado ese punto, que me interesaba, porque creo 
que lo cortés no quita lo valiente, le diré que le agradezco 
mucho que ahora haya sido extraordinariamente claro. 
Ahora dice usted que lo que quiere el Grupo SOCIALIS
T A es que la Conselleria de Turismo presente un proyecto 
de ley antes de fin de año que recoja el Plan de la oferta tu
rística. Eso, Sr. Pallicer, usted me reconocerá que no viene 
aquí, y no me diga usted que el conseller lo ha entendido, 
bueno, a lo mejor lo ha entendido, no dudo de la inteligen
cia de nuestro conseller de Turismo, no sólo no lo dudo si
no que estoy convencido de ella, pero creame que para una 
inteligencia normalilla como la mía no hay manera de de
ducir de esta Proposición no de Ley que lo que quiere us
ted es un proyecto de ley antes de fin de afio que recoja la 
oferta turística. Aquí dicen otra cosa. Cuando salió a la tri
buna tampoco dijo eso, ahora sí, la segunda vez sí pero la 
primera no. 

Bien, ustedes quieren un proyecto de ley, y quieren un 
proyecto de ley por esa idea que decfa antes -y que manten
go y que creo obsesiva- que para ustedes parece que lo más 
importante, lo verdaderamente importante del Plan de la 
oferta turística es que se convierta en proyecto de ley; esa 
es una idea obsesiva y que además tienen ustedes desde que 
la puso en marcha el Sr. Pascual en la primera Comisión de 
Turismo, ustedes no aludieron a eso, a partir de entonces la 
han tenido obsesivamente. Los documentos que ustedes 
presentaron -que por cierto me los leí todos- son la pieza 
clave, básica, en su argumentación y en su elaboración o en 
su aportación al Plan de la oferta turística. 

Yo le digo: no sé si es necesario un proyecto de ley. Yo 
antes quiero ver el resultado de todo ese trabajo de una co
misión de políticos, de organizaciones empresariales y sin
dicales, y después de una comisiÓn técnica en donde hay 
personas representando a todas esas organizaciones y a 
esos partidos polfticos y que hacen un trabajo ~ que des
pués de ese trabajo quiero ver cómo ha quedado. Después 
de ver cómo ha quedado estaré en condiciones de decir si 
realmente me parece que lo lógico es que se haga un pro
yecto de ley para sustentar, probablemente ni siquiera todo 
el Plan, porque creo que el Plan debe ser un plan y punto, 
sino para sustentar aquellas determinaciones del Plan que 
exceden de las que contempla la Ley de ordenación del ter
ritorio y que, por consiguiente, no estarían amparados por 
ésta, sino que se meterían en legislación del suelo que, lógi
camente, habría que modificar. 

Con eso estaríamos de acuerdo, ya lo expusimos tam
bién en la Comisión y ya lo expusimos otras veces cuando 
se ha hablado de esto, de lo de hacer un proyecto de ley, de 
convertir el Plan de la oferta turística cuyos criterios se a
probaron aquí, como usted recordaba, en el año 1989. El 
Plan se ajusta a esos criterios, convertir ese Plan en un pro
yecto de ley yo no acabo de entender por qué, porque se ha 
retrasado la última reunión de la comisión técnica que te
nía que ser e11 de octubre y hoy estamos a 7 y no se ha ce
lebrado, sinceramente, porque se retrase una semana la co
misión técnica no creo que eso sea justificación suficiente 
para hacer borrón y cuenta nueva, eliminar el Plan de orde
nación de la oferta turística y convertirlo en un proyecto de 
ley de la oferta tÚfÍstica. Nada más, muchas gracias, Sr. Pre
sidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Gonzalez Ortea. Abans de passar a la vo
tació m'agradaria en primer lloc demanar al portaveu del 
grup proposant si aquestes dues propostes que se li han fet, 
una per part del Sr. Peralta d'incloure-hi en el termini d'un 
any i l'aItra per part del Sr. Serra que ha sigui via projecte 
de llei, s'inclouria com a transacció o no en el text. 

EL SR. P ALLICER 1 PUJOL: 

Perdoni, Sr. President. He manifestat al Sr. Peralta que 
del segon punt ja es dedula el termini, per tant, que aixo no 
era necessario Quant a la pwposta del Sr. Serra, perdoni, 
exactament ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Sí, Sr. Serra. Té la paraula per aclarir-la. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 

Bé, nosaltres li hem dit que vos te, en la seva interven
ció, ha parlat que havia de ser via projecte de llei, en la se
gana intervenció, i que el text tal i com esta presentat i es
crit aixo no ha diu, pero com que vos te ha havia dit hem 
suggerit que si voste ha creu oportú, com a portaveu del 
PSOE, figuri que és com a projecte de llei. De tates de ma
neres li hem dit que nosaltres donam suport a la proposta 
tal com esta, el que passa és que com que voste ha fet émfa
si en aquest tema en la segona intervenció només li hem dit 
que aixo no estava cIar en el text. Com que ha hagut massa 
incompliments per pan del Govern sobre aquest tema ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Serra, és per un aclariment només. Sr. Pallicer? 

EL SR. PALLICER 1 PUJOL: 

Sr. President, evidentment acceptam la proposta del 
Sr. Serra perque després d'haver analitzat el POOT aquest 
és el sentit que volem donar a aquesta Proposició no de 
Llei. 

EL SR. PRESIDENT: 
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D'acord, Sr. Pallicer. Estan d'acord tots els grups que 
s'inclogui aquesta transacció?, que se l'admeti a tramit? 
Queda inclosa, i passarem a la votació de la Proposició no 
de Llei. 

Sres. i Srs. Diputats, que voten a favor, es volen posar 
drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Sres. i Srs. Diputats, que voten en contra? Gracies, po
den seure. 

Abstencions? No n'hi ha. 

28 vots a favor, 30 en contra. Queda rebutjada la Pro
posició no de Llei. 

Esgotat l'Ordre del Día conclou aquesta sessió. Moltes 
gracies a tots. 
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