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1.1) Pregunta RGE núm. 690/94, de I'Hble. Sr. Diputat 
ValentÍ Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCI
ALISTA, relativa a si era solvent l'empresa American Eagle 
quan es va signar el protocol d'intencions. 

EL SR. PRESIDENT: 

Bones tardes a tots, comen~a la sessió. El primer punt 
són les preguntes, i comen~arem per la 690, del Sr. Valenci
ano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa 
a si era solvent I'empresa American Eagle guan es va signar 
el protocol d'intencions. Té la paraula el Sr. Valenciano. 

EL SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Parlam 
d'una empresa que es diu American Eagle, una empresa que 
-si hi ha qualque diputat que no ho sap- havia de fer grans 
inversions a Mallorca, inversions com aquelles ele la British 
Caledonian, o com aquelles de la fabrica de bombetes de 
Petra. Oesprés de l'exit d'aquesta operació, em referesc a 

l'exit propagandístic, perque no hi ha hagut res més, la 
resta ha quedat en no-res, es tracta de saber si el Govern 
abans de signar un document, abans de signar un proto
col d'intencions amb el primer que arriba, s'informa 
previament de la solvencia de I'empresa amb que firma. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Valenciano. Té la paraula el conseller Sr. 
Triay. 

EL SR. CONSELLER DE COMER<; Í INOÚSTRIA 
(CristOfol Triay i Humbert): 

Gracies, Sr. President. Senyor diputat, vull dir-li que 
en aquest cas concret Foment Industrial va signar un 
document el 'intencions, per la magnitud del projecte, i 
que com a altres projectes que hi pugui haver a la con
selleria, sempre que no es justifiqui o mitjan~ant avalo 
inversió feta, a la Conselleria ele Comer~ i Indústria 
l'expeclient ni tan soIs es comen<;;a. Llavors era un do-
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, . ent d ' inteneions en el qual per una banda una 
euJ1lenl unleam . . b 11 

'ometia amb temps, amb IIlverSlOn , am ocs 
Part e omPl < • • I 
( . . e' tera i amb un tem ps . eom deja. sIma DO re-

le fell1á, ete < • • • ., .' 

I 
. 'maclamel1 l le do mesos, j pel pal t nostla, I ael-

eore apl OXI ( . ' ., 
., es compromeua a uo nl vell ele ubvenclon . etce

ll1 i n i traClo 
tera. 

Acó, per tanto ha quedat en a<;ó, en un el -' -::umen.t d'i1~-
• > e Lle si alguna de les clues parts no el comp]¡a, eVl-tenClons, I ., . 

clentment 1 'expeelient no es comen~a~a; I ~er ~ant en .aquests 
moments a la Conselleria de Comer<; 1 Industna no hl ha ~ap 
expedient comen~at, i que eJ~ tat cas en el mom~nt ~ue 1 ex
peelient entrés a la Con~e!lerla ele ~on~e! Industna . .1 8 ens 
cuielanei11 que hi hagues una solvencia expressa en ac¡uest 

tema. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Tri é" . Vol tornal Ter liS ele la paraula el , ¡'. 

Valenciano? Té la paraub, 

EL SR, V ALENCIA1'\O I LOPEZ: 

Sí, Sr. President. Traduinl 1:1 informació. a<;ó signIJ .. 
que varen firmar sense saber alllb qui firmaven i, és clar, 
després lógicament resulta que no coneixem amb qui fir
mam, les inversions són fa!lieles. i I'únic que ens queda és 
una gran operació de propag . lda. i no sabem ni tan sois qui 
hi ha darrera aquesta firma, Jo crec que nosaltres no ens 
podem alegrar de cap manera elel fracas eI'aquest conselIer, 
perque darrera aquest fracas hi va la credibilitat de les nos
tres institucions, que són les que queden en entredit. En 
aquest sentit, Sr. Conse! ier, les Balears no importa que ens 
cerquem enemics, ens basta amb els seus amics. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Valenciano. Vol tornar fer liS de la paraula 
el Sr. Triay? Té la paraula. 

~L, SR. CONSELLER DE COMER<; 1 INDÚSTRIA 
(Cnstofol Triay i Humbert): 

Gracies, Sr. President, Sr. DiputaL He de dir-li que no 
puc compartir en absolut les e\ ...: paraule. osaltres ente-
nem q , , 

. ue a<;o es un tema que encara no esta taneal, que se 
s:guelxen ~enint conversacion obre la possibilitat o no 
d a~lIeste IJ1vel' ions, ¡que per tant a~o és la seva po tura , 
pero q~le ~osaltr entenem ... perque a mé . en aquests mo
mi ents JO J¡ puc clir que dia 9 ele febrer a petició I ropia vaig 
e emanar una ca . . ' , . . ( mpal elxen~a en ac¡uest parlament per expll-
cal detall a detall a . . . 

. < quest tema. I per tam estlc ell posa t a 
Plesentar tOt e l q 'h . . ' 1" ue s a anat fent en ac¡uest tema fIn al cita 
~ avul. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

1.2) Pregunta RGE núm. 670/94, de l'Hble. Sr. Dipu
tat Damia Pon s i Pons, del Grup Parlamentari SOCIA
LIST A, relativa a biblioteca auxiliar de l' Arxiu Diocesa 
de Mallorca. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la sega na pregunta. que és la ... -Prec silenci 
als c1iputats, per favor- que és la 670/94. del Sr. Damia 
Po, i Pons, elel Grup Parlamentari SOCIAUST A, 
re lativa a biblioteca auxiliar de l' Arxiu Diocesa ele Ma
llorca. Té la paraula el diputat Sr. Pons i Pons. 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sr. President, senVCil'es i senyors diputats. Sr. Conse
ller de Cultura, Educació i Esports. L'Arxiu Dioces:'!. de 
Mallorca, com voste sap, és el segol1 arxiu en impÜlün
cia ele les IIles Balears; esta situat ... li ns I'edifici denomi
nat de la Mensa Episcopal, que va ser restaurat :1mb una 
ajuda molt important del Govern de la Comunitat Au
tónoma, té més de tres quilómetres de documentació, 
si la posavem en fila arribaria eles del Consolat de Mar 
fins a la zona del Molinar; té Olés ele 500.000 fitxes. 
Peró després ele tota la restauració que vostes varen 
impulsar, falta un element essencial a tOl .¡¡,xiu perque 
puguin treballar els investigadors, que és la biblioteca 
auxiliar. Per que és que després de gastar més ele 30 
!Tí ¡]ions de pessetes, una cosa tan elemental com aquesta 
encara no es disposa a aquest arxi,¡? 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. Té la paraula el conseller Sr. Rot
ger. 

E1 SR. CONSELLER t..>E CULTURA, EDUCACIÓ 
1 ESPORTS (Bartomeu Rotger i Amengual): 

Gnlcies, Sr. President, senyores i senyors diputats, Sr. 
Pons, li he de dir que naturalment I'Arxiu Diocesa de 
Mallorca esta gestionat per I'Església, no per nosaltres. 
Gracies. 

EL SR, PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Rotger. Vol tornar fer ús de la paraula 
el ~(. Pons? Té la paraula. . 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Naturalment que sí, Sr. Presielent. Al Sr. Rotger 
l'hauríem de fer telegrafista, pero els telegrames con
vendria que els hi escrigués qui en sapo Voste és co":e
Iler ele Cultura, Educació i Esporb, i c1'acore! amb J ,t l'
ticle 10.19 de l'Estatut té competencia exclusiva sobre 
els arxius, siguin de titularitat de la Comunitat Autóno
ma o no. Voste a aquest arxiu, el segon deposit docu
mental ele les Illes Balears, no hi ha posat encara els 
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peus. El seu director general de Cultura ni esltl ni se le espe· 
ra, no el coneixen . Té una comissió mixta per defensar el 
patrimoni eclesiastic, i aquest patrimoni és tan important 
que preferiria veure cremar cent liceus ele Barcelona que no 
aquest arxiu -tengui en compte-, i voste no fa ni una sola 
passa. 

Com és possible que surti aquí a elir que aquest arxiu no 
és seu, i que per tant el 'aixD no en sabep res? si no reuneix 
ni la Comissió mixta Església catolica-u overn ele les 111es 
Balears, ele la qual voste esta al clavant; i no ia reuneix per
que no vol que la part eclesiastica li plantegi demandes rac>· 
nables . perque el seu pressupost de més ele 3.000 milions se '1 
ga,w, anant ele marxes publicitaries. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. Vol tornar fer ús ele la paraula el Sr. 
Conseller? Té la paraula. 

E L SR. CONSELLER DE CULTURA. E DUCACIÓ I 
ESPORTS (Bartomeu Rotger i Amengual) : 

Moltes gracies, Sr. President, senyores i senyors eliputats. 
Sr. Pons. No solem posar els peus damunt moltes coses, 
procuram no posar peus sinó altres coses, cervell sobretot, i 
racionalitat . I a m és no és meu . Aixo de la propietat privaela 
veig que la té molL., és molt consistent elins la se va cultur ' 
Jo no dic que sigui meu ni seu, sinó que la gestió és ele l'Es
glésia. Bé , repetesc, jo crec que és la propia Església, que és 
la titular de l'Arxiu Diocesa, la que ha ele elonar resposta 
sobre el patrimoni que li pertany. De tates maneres, atesa ia 
importancia -que voste sap molt bé- d ' aquesl arxiu, li PU(; 

dir que nosaltres tenelrem molt en compte les demandes que 
ens puguin fer des de l'Església, que és la titular, tendrem 
molt en compte aquestes demandes. Procurare m donar res
posta a aquestes demandes dins la programació general, pero, 
d 'accions, dins el nostre propi programa, i d 'acord amb les 
nostres possibilitats pressupost~hies. 

De totes maneres li record que a part -per documentar la 
seva pregunta- de l'article 46 del text constitucional, es miras 
una mica els i\rticles 148.1.15 i 149.1.28 de la Constitució; a 
més de l'artide 10.9 i 12.4 de l'Estatut, també convendria 
-fes esment ele l'Acord entre l'Estat espanyol i la Santa Seu , 
ele 3 de gener ele 1979, el document relatiu al marc jurídic 
d'actuació mixta Església-Estat, de 30 el'octubre del 1980, i 
I'acorel de la Conferencia Episcopal de novembre de 1980. 
Tots aquests elocuments responen al principi el'inelepenelencia 
i col 'laboració -per aixo els cit- que presieleixen les relacions 
Església-Estat. 1 pel que fa a la Comunitat Autonoma ( ... ) e l 
Conveni sobre patrimoni cultural ele J'Església católica, de 
dia 27 eI 'abril del 1985, publicat al BOCAIB número 16, ele 
20 el e juny de 1985 ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Conseller, gracies per la intervenció . El temps esta 
acabat. 

1.3) Pregunta RGE núm. 691/94, de l'Hble. Sr. Dipu
tat Valentí Valenciano i López, del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, relativa a resultats sobre de la investiga
ció sobre la solvencia de l'empresa American Eagle. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la tercera pregunta, que és la 691/94, elel 
Sr. Valentí Valenciano i López, elel Grup Parlamentari 
SOCIALISTA relativa a resultats sobre ele la investiga
ció sobre la solvencia ele I'empresa American Eagle. Té 
la paraula el Sr. Valenciano. 

EL SR. VALENCIANO I LOPEZ : 

Sr. President, st:'\lores i senyors eliputats. Tornam a 
ser amb aquesta er: ' ;:;¡'esa, que firma m un protocol el 'in
tenc ions i no sabem amb qui firmam. Aixo sí. feim una 
gL,:~ dl11panja propagandística, i al cap ele tres mes',' '. 
despres c\ 'haver fet aquesta campanya, resulta que el 
elirector general el 'Inelúsr¡",:L Sr. Tomas, elia 13 ele febrer, 
diu el següent - lle. re literalment-: eSlamos investigando 
la solvencia de A merican Eagle. Un broker /lOS está ela
borando un informe para saber su verdadera imporlan
cia. És a elir, no sabíem amb qui firmavem, varen dir 
que invertirien molts ele milions, i ara volem saber qui 
són aquests que havien c\'invertir. Una intervenció real
ment genial. 

Ara, Sr. Conseller, convendria que ens explicas el 
resultat el 'aquesta investigació que va anunciar el elirec
tor general d 'Indústria. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Valenciano. Té la paraula el conseller Sr. 
Triay. 

EL SR. CONSELLER DE COMER<; 1 INDÚSTRIA 
(CristOfol Triay i Humbert): 

Gracies, Sr. President. Sr. Diputat, vull dir-li que era 
el director general de Promoció Industrial, Sr. Lluc 
Tomas, el que suposadament, segons diu voste, als mit
jan.> de comunicació va dir a~o. Jo he de dir que nosal
tres quan varem firmar aquest protocol d 'intencions 
varem deixar molt ciar que per part d'American Eagle 
s'havia de formar una societat espanyola, que a partir 
e1'aquí hi havia unes setmanes concretes en que ha ha 
havia de fer; havia de fer una elotació economica concre
ta, i que llavors s 'havia de discutir peí' una banela la 
compra ele les naus ele sa Pobla, i per altra banela nosal
tres els incentius que en el seu cas elonaríem. A<;o com 
que no es va fer, nosaltres entenem que en aquest tema 
el conveni -i a<;o és la nostra postura· ha queelat rescin
dit, i per tant el que sí hem fet, i crec que és important, 
és elemanar un informe de possibilitats e1'aquest tipus , ele 
tipus eI 'empresa que en el seu cas es pogués muntar 
aquí, a Mallorca, si tenia o no viabilitat, Pero en qualse-
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. I l "", clesmentir el director general de Promo-
I cas JO no vo ,C 1 1" • 

vo < .' I ro' sí ac larir que el qlle bem fer es un e tu-
'ó Incluso la . pe . 

el . ' 1' , 10 d'aque t tipus ele prodlleLe per aqul. a di ele v(tIlJ! I UH o 1 , , 
. '11 i en concret a sa Pobla. aq uI a Mallorca. les n 0511 es 1 es. 

EL SR. PRESIDENT: 

.. Sr Conseller. Vol tornar fer ús de la paraula el GraCles. . 
Sr . Valenciano'! Té la paraula. 

EL SR. VALENCIANO J LÓPEZ: 

sr $1'. President. Jo ereL qlle el t11(l esta bastanl claro Es 
clíu ;lle s'elaborara un estu Ji le i,;lh ili n.1 • bre aquesta 
empresa: que in ve liguen la ~~/a .~IV .l h',I.I. I el eonselle!" no 
respon ell ab IUl a élque ~a QUe5110. 1110 que Sl1rl amb lIn~ 
nItra co a. A mi m·agrada na snbe r. r. Con eller. a veure (1 

és que cliu la yeritat aquí. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Valenciano \:01 tornar te! liS ele la paraula 
el conseller? Té la paraulzl. 

EL SR. CONSELLER DE COrvIER<; INDÚSTRJA 
(Cristófol Triay i Humbe, L): 

Em sembla que ha quedat molt ciar en la meya interven
ció. Nosaltres hem fet un estudi de yiabilitat ele la possibilitat 
o no d aquesta empresa. Com deia abans, el conyeni per a 
nosaltres queda rescindit amb aquest fet concret, perque ni 
en terminis, ni en formació eI'una societat espanyola, com 
s'havien compromes ells a fel, j ;i \.ol11plert, i per tant la 
meva paraula amb la seva poden estar en contradicció, pero 
nosaltres tenim clarament en quin punt tenim aquest tema. 

Per altra banda he de dir-li i reiterar que crec que és un 
tema prou important, que jo en el seu e1ia vaig demanar una 
compareixen'Sa parlamentaria, com Ii he e1it abans, per expli
car detalladament tot el que s'ha fet en aquest tema. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

1.4) Pregunta RGE núm. 377/94, de l'Hble. Sr. Cosme 
Vidal i Juan, del Grup Parlamentari MIXT, relativa a fi
nan~ament del Govern d'una nova seu per al Consell Insu
lar d'Eivissa i Formentera. 

EL SR. PRESIDENT: 

viciP<t~sa:m a la qU<trta pregunta, que és la 377, del diputat Sr. 
, all Juan, ele l Gr up Parlamentari MIXT, relativa a finan-

C<lment el I G . l' ' l 'E' . OVel n e una nOva seu per al Consell Insular 
e IVIS a i Form l ' T' 1 en el a. e a paraula el Sr. Vidal i Juan. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Gracies, Sr. President. Sr. Conseller eI'Economía i 
Hisenda, com que dirigesc a voste la pregunta, li he de 
demanar disculpes per fer-li repetir el mateix que avui 
matÍ ha hagut ele contestar -perque supos que coincidi
ra- que se li ha fet en cOl11issió. Pero, ciar, aixo és el 
prell deis personatges públics, que a vegades han ele 
contestar quan són davant mitjans aueliovisuals i tot 
aixo, a una pregunta matinal; i lIavors en el Telediario 
després de dinar ha ele contestar el mateix, i més si ve 
form lIlada des d 'una altre el ~mandant, r T e\ir-ho d 'algu
na manera. 

1 per tant li deman el mate ix que ha contestat el 
matí, pero Ii ciernan, sobre el finan'Sament pel Govern 
e1'una nova seu per al Consell Insular d'Eivissa i For
mentera, quina é~ la quantitat transferida fins ara al 
Consell Insular d'Eivissa i Forl11entera pel Govern de la 
Comunitat Autonoma, amb destinació finalista, natural
ment, per a la construcció e1'una nova seu per a l'esmen
tada institució insular, i quant puja exactament e1 total 
de la inversió obal prevista per l'executiu balear per a 
aquesta obra. ivloltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vida!. Té la paraula el conseller Sr. 
;-'·1atas. 

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA 1 HISENDA 
(Jaume Matas í Palou): 

C; ':kies, Sr. President; gracies, Sr. Vida!. Li repetesc 
sense cap problema les mateixes xifres que li he dit avui 
matí, i encantat de poder-li aclarir el que voste vulgui. 
Sr. Vidal, la quantitat per a la seu del Consell d'Eivissa, 
any 1994, 170.990.000 pessetes. Fins al dia d'avui la 
quantitat satisfeta són 150.020.000 pessetes, i les previsi
ons de compromís a mesura que arribin les certificaci
ons són de 871 milions de pessetes, aixo a la seu d'Eivis
sao A la seu de Menorca, identicament, com voste ja 
coneix, hi ha un conveni signat de 200 milions de pesse
tes, i a mesura que arribin les certificacions també s'ar
ribanl al compromís adquirit pel Govern. Moltes graci
es. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Matas. Vol tornar fer ús de la paraula el 
Sr. Vidal? Té la paraula. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Gracies, Sr. President. Sr. Conseller, indubtablement 
les matematiques són una ciencia exacta, i voste natu
ralment ha repetit les mateixes xifres que el matÍ. La 
cronologia ja no pot ser tan exacta, i jo ahir tenia una 
pregunta per fer-li, que era previa a aquesta, i ara en 
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canvi haura de ser posterior, pero com que no és el moment 
no li puc fer avui. Se li fara quan toqui . El que li valdría fer 
notar, així mateix, és que com que les matematiques són 
una ciencia exacta, i un sap les quatre regles, no molt més, 
dones si fins ara nomes .s·han pagar 150 miJions de pessetes, 
i voste en comissió , i els altres consellers que varen compa
reixer varen afirmar que no hi havia cap partida als pressu
postas de la Comunitat Autonoma per l 'any 1994 amb aques
ta destinació finalista, ens clonarien unes xifres que no serien 
aquests 321 milions que hi ha fins ara. 

Aixo vol dir -pero aJ Xo, natUi ' iment, ja ens ha explicara.
que hi ha una xifra de 170.990.00U pessetes que baila enmig. 
Pero el que sí és segur és que queden pendents 550 milions 
él més el'aquesta xifra. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Vidal, gracies. El temps per la pregunta esta esgotat. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

No. si ja havia acabat. Moltes gra;~ le . 

EL SR. PRESIDENT: 

En qualsevol ja no procedeix, i recoro que estam fent 
preguntes orals clavant PIe, no estam fent debats sobre una 
qüestió. Pregaria tant al diputat que fa pregunta com al 
membre del Govern que respon, que ens cenyim a la qüestió. 
que és contestar les preguntes que es fan, o fer les preguntes 
previament presentades davant b Mesa, i no abrir debat 
sobre determinad es qüestions que entenc que no venen al 
caso 

1.5) Pregunta RGE núm. 723/94, de l'Hble. Sr. Diputat 
Joan MarÍ i Serra, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, 
relativa a retirada del vaixell Salaria del port de Sant Anto
ni de Portmany. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per tant passam a la cinquena pregunta, que és la 723, del 
diputat Sr. Joan Marí i Serra, del Grup Parlamentari SOCI
ALISTA, relativa a retirada del vaixell Salaria del port de 
Sant Antoni de Portmany. Té la paraula el diputat Sr. Marí 
i Serra. 

EL SR. MARÍ 1 SERRA: 

Gracies. Sr. President, sen yo res i senyors diputats, Sr. 
ConseJIer. En primer 1I0c, perdó per la veu, avui m'he aixe
cal un poc rer redat, pero és aqueixa . Jo supo. Sr. Conseller, 
que no fa fa lta que li detalli de lui n vaixell es tracta perque 
ja no és la primera vegada que ho tractam dÍ11S aquesL par
lament . Per tant, em limitaré simplcment a fer-l i la pregunta: 
Quan pensa la Conselleria d'Obre Públiques ordenar la 
retirada del vaixell Salaria amarrat al port de la r ibera de 

ant Antoni de Portmany? 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Marí. Té la paraula el conseller Sr. Reus 
per respondre. 

EL SR. CONSELLL. D ' OBRES PÚBLIQUES 1 
ORDENACIÓ DEL TERRITORI (Banomeu Reus i 
Beltran) : 

r. President. Sr. Dipulat. Dia 9 del me passaL va
rem nOlificar a aqueixa empresa o titulars ele l vaixell, 
que havia de comen«;ar el desballestament cl'aqueixa 
nau. El lermini se' ls aC3ba dia 10 de margo A partjr 
d'aquesta elata. si I'em ¡:- t a o tilular no fan aquesla 
obra pel seu comple. ha fara I admini tració i imputara 
la dlJ-rega a po lcrior¡ contra els titulars. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. Vol tornar fer ús de la paraula 
el Sr. rvhrí? Té la paraula. 

EL SR. MARÍ 1 SERRA: 

Grades. H e de donar-Jj les gracies I e rque s hagi 
interessat per aquest lema. He de recordar-II que aqu t 
vaixell a Sant Antoni era realment la vergonya de tot el 
poble, perque voste sap la seva ubicació, j voste sal' que 
fin i lot s'hj ha fet un pa seig que realment és prou 
polit, i aguest vaixell rea lment ha destruYa lOt. A mi el 
que em preocupa, i he entes de les seves paraules, que 
el vaixelll'ha de desmuntar i retirar la propietat -supos 
que ho entes bé- i si no. ha faria J'administració a 
compte de la propietat. Perque aquest és un deIs altres 
temes que realment ens preocupa, que a més d'haver-Io 
explotat una sede c1'any amb uns permisos no massa 
clars, que encara c1amunl d'aixo, ha hagués de pagar 
I 'administració. 

EL SR. PRESlDENT: 

Gracies, Sr. MarÍ. Vol tornar fer ús de la paraula el 
Sr. Reus? 

1.6) Pregunta RGE núm. 724/94, de l'Hble. Sr. Dipu
tat Antoni Pallicer i Pujol, del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, relativa a inspeccions realitzades en els 
serveis de la indústria turística. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la sisen a pregunta, que és la 724, del Sr. 
PaJlicer i Pujol, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, 
relativa a inspeccions realitzaeles en els serveis ele la in
c!ústria turística. Té la paraula el Sr. Pallicer. 
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EL SR. PALLICER 1 PUJOL: 

. " S' President. Sr. Cansel!ej' ele resultes d 'aquest GraCles. l . . . d 
va sarti r a la BBC el gener passat, I In epen-

rocrramfl que . . 
I '" . de la manera que s'ha c1 ll1 l a ¡erme el menClonat den unent ( , . 

. 1 e crítica a el' una rn<mera molt dura la quaIJtat 
PI' g.1 ~lITla . 0 1 . , . _,. , . . ' • 

, . de la Ilastra Industria lltllSllCd la pl egll ' t(\ e . elel sel veiS, . 
Ouines in pecc ion ' l1 al1 rea lt tzat per pan de la sevn mse-

Ilería? 

EL SR. PR¿SIDENT: 

G .. SI'. Pallícer, Té la paraula el cOl1seller Sr. Fla-raCles. 
quer. 

EL SR CONSELLER DE TURISivlE (Joan Flaquer 

Riutort) 

Gracies. Sr. President. B:'I'<cament el programa de la 
BBC, com voste molt bé comentava. ;eia unes al'lusions 
elirectes a la situació sanitaria ele les cuines ¡ els menjaelors 
col'lectius ele les nostres inelústries hoteleres, i la veritat és 
que les inspeccions en aC[l' ."it sentit. COIll voste bé sap, no 
corresponen a l~ -'onselleri;, ele Turisme. sinó a la ele Sanitat; 
i el que sí puc~: 'gurar és que la Conselleria ele Sanitat ha 
cluit a terme totes les inspeccions que han estat necessaries 
i oportunes, els resuluts cl'aquestes inspeccions han estat 
correctes. i no només era aixo, sinó que fins i tot les propies 
empreses de la indústria hotelera ele 1:1 Ilostra comunitat fan 
:-:I1S i tot, sense que ningCI els ho Cilgui, autocontrols en 
aquest sentít; i de fet nosaltres tenim una carta en el nostre 
poder, que ""i volia adjuntar al programa ele la BBC, per part 
deIs LOur operaLOrs, per part eI'IFTO, la patronal, elient qu' 
precisament les Balears eren el destí més segur en materiC\ 
alimentaria. 

Ara bé, el programa existeix, es va proeluir, hi va haver 
una mala imatge, i aixo ens ha ele servir per estar atents a 
petirs pn~blemes puntuals que existeixen, perque es recollien 
el' le éameres, amb els quals hem ele tenir esment i intentar 
anciofiar, si és que es proelueixen irregularitats. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gra~ies, Sr. Conseller. Vol tornar fer ús ele la paraula el 
Sr. Palhcer? Té la paraula. 

EL SR. PALLICER 1 PUJOL. 

Gracies, Sr. Conseller. També 1i agraesc que m'hagi re-
Cordat la com t" . , '. . 
, e pe enCla sal11tana. Jo Ja ho sabIa. El que passa 
es que en aq t ' . ues programa de la BBC, com voste eleu saber, 
no Just parla de la qüestió sanitaria parla ele la qüestió de 
seguretat clu t' . .' . an a ll1stal·laclOns el apartaments -que va monr 
una enyora ' . ' 
f . -, qUflm a lncendls, que fa referencia a Grecia. 

< Ql tu naclamel1l' . . 
1 ' . _ ' , I Cjuall t a . eguretat en piscines, que fa refe-
enCla ae!ul a Nlal ! ' E' , . 
• • ' ' <. le OICa . S vera que s acarl1lssen amb nosal-

II es. es vera ' 
h" ( que es un programa oportunista, és vera que no 
" lengut enCfl . 1 " , . {l a mo t el efecte dms el mercat, es vera. El que 

passa, que també és vera, que si es dóna ara, PI1 aquest 
estiu, un problema amb cadascun d'aquests tres punts 
que jo li he apuntat.. no tengui cap dubte que Ilavors sí 
que sera un problema greu per a tots nosaltres. Aposta 
la meya pregunta és que per favor fací inspeccionar els 
punts que li he apuntat, gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pallicer. Vol tornar fer ús de la paraula 
el Sr. Conseller? Té la paraula. 

¿L SR. CONSELLER [¡~ TURISME (loan Flaquer 
i Riutort): 

Gracies_ Sr. President, Anirem punt per punto Quant 
a les instaj,jacions industrials, em sap greu recordar-li 
que tampoc no és competen_ ia ele la C(; lselleria ele 
Turisme, sinó de la el'Inelústria, i es fan aquestes inspec
cions. Quant a materies contra incenelis, ja en varem 
parlar, vare m tenir oponunitat de parlar en una int(:'I'
pel'lació i en una moció, I voste sap que la inspecció ta 
feina en aquest sentit, i s'expedeixen caela vegaela més 
certíficats contra incendis, aixo es compleix. 1 quant a 
piscines, és un tema també sanitari, llavors em consta 
que la Conselleria de Sanitat també hi fa feina. Molte 
gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

1.7) Pregunta RGE núm. 671/94, de I'Hble. Sr. Dipu
tat Damia Pons i Pons, del Grup Parlamentari SOCIA
LISTA, relativa a declaració d'interes social de Can 
Aulet des Molí (Llucmajor). 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la setena pregunta, que és la 671, del di
putat Sr. Pons i Pons, del Grup Parlamentari SOCIA
LISTA, relativa a dec;' ració d 'interes social de Can 
Aulet des Molí (L1ucmaJor). Té la paraula el Sr. Pons. 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sr. President, senyores i senyors eliputats. L'any 1988 
l'empresa Circuito elel Motor El Arenal S.A. va promou
re un expedient per tant de transformar la finca ele Can 
Aulet des Molí -186.000 metres quadrats, un poc més 
ele 26 quarterades- en un circuit on es farien. entre altres 
coses, proves ele velocitat ele motocic\isme. Va ser rebut
jat per l'Ajuntament de Llucmajor, amb els vots en 
contra del Partit Socialista i PSM. El 1992, pero, dia 22 
ele maig va ser informat favorablement. L'Ajuntament 
de Llucmajor no és que hagués vist la 11um ele Trento, 
ni la llum de Damasc, era que havia canviat ele majoria 
política, i el promotor eI'aquesta operació urbanitzaelora 
és el responsable ele l'area eI'urbanisme, el Sr. Joaquín 
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Rabasco Ferreira, de I'AgrupClcíó Social Independent, que 
amb tres regidors dóna la maj una -són 17- de l'Ajuntament 
de Llucmajor a faV(',r del PP-UM, i allo que abans era dolent, 
clesprés va ser bo. ¡varen obtenir I 'assentiment també de la 
Conselleria de (,:itura, Educació i Esports de la Comunitat 
Au tonoma. 

fer que , a apart d'aguests petits detalls -coses marginals
que els acab d 'explicar, va informar favorablement aquest 
projecte que I 'any 1989 havia estat rebutjat per l'Aiunt -:1ent 
de Llucmajor? És una pregunta innocent. 

EL SR. PRESIDENT: 

Grades, Sr. Pons. Té la 'élraula ;:.1 conseller Sr. Rotger 
. "i" responclre. 

EL SR. CONSELLER DE CULTUR ~. EL,'CACIO 1 
ESPORTS (Bartomeu Rotger i AmengualJ: 

Gracies. Sr. President, sen yo ::::, ';enyors eliputats. Sr. 
Pons. aquesta cambra i jo mateix coneixem ja les seves fixaci
on5 mentals sobre temes concrets. Jo trob que hauria de 
canviar el seu repertori ja, li aconsell; perque resulta que 
aquesta pregunta l'ha feta tres vegades en un anys. La matei
xa pregunta. Tres vegades. És que ja no té consol, aixo! Tres 
vegades. Jo no sé si és que percl la memoria, no sé si és que 
la descoordll1ació és absoluta, mal ~ . ,' els estades, o que és 
massa afeccionat a les motos. No ho . una de les tres coses. 

De totes maneres, li contestaré dient que miri, per favor, 
la res posta que li vaig donar a la pregunta oral, la mateixa, 
de data ele 8 de maig del 1993, número de registre 1826/93, 
o la sol, licitud de documentació de data 18 de juny del 1993, 
número de registre 1982/93. Alla hi trobara la mateixa res
posta. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnkies, Sr. Conseller. Vol tornar fer ús de la paraula el 
Sr. Pons? Té la paraula. 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Cervantes va dir 
aIlo de "a la fuerza ahorcan. amigo Sancho", ho va escriure. 
1 a la fon;a firmen, Sr. Conseller. 1 que pot fer voste, si la 
majoria ele Llucmajor penja eI'un pseudo-circuit de motoci
clisme? Perque aguest circuit de motociclisme, ni el més 
beneit seria capa~ de creure's la rondalla. Com pot ser mai 
que un circuit que te -aquí tenc el projecte- un amplaria de 
10 o 12 metres, i 4 quilometres de llargaria, amb tates les 
instaHacions complementaries, valgui menys de 1.000 mili
ons de pessetes? 1 aixo, deu ser un poeta aquest economista; 
perque el circuit de Montmeló, de Catalunya, miri que val 
una serie ele mils de milions. 1 amb aquesta trampa les duen 
a firmar un document? No, aixo és un senyor que té uns 
terrenys rústics, i ha de menester que aquests terrenys ho 
cleixin de ser, i necessita la seva firrna.Vostes seran molts 

diferents de política, pero a I'hora de firmar i carregar
se 186.000 metres del nostre territori -per cert, que han 
mirat si hi havia cap jaciment argueologic? no, no han 
mirat- han firmat ( ... ) Aixo és el que han fet, i per tant 
no em digui que em va contestar. Si no em va contestar 
abans, avui, clavant tota aquesta, cambra ha tengut al
menys la decencia de no contestar. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDE ' ,:T: 

Gracies. Sr. POl1s. Vol tornar fer ús de la paraula el 
Sr. Conse!ler? 

EL SR. CONSELLER DE CULTURA EDUCACIÓ 
J ESPORTS (Bartomeu Rotger i Amengual): 

No, pero no me' 11 vull anar sense contestar-li, si 
m'ho permet el president. Efectivament esta la resposta, 
com qui són tres preguntes iguals, la resposta esta alla 
on li he dit. Pero ele totes maneres pensi que es tracta 
d'un informe, que va subscriure el meu antecesso :- . pero 
que jo naturalment faig meu, un informe que es refereix 
soIs a la part esportiva, no d'urbanisme. 1 naturalment 
nosaltres estam a favor que hi hagi instal'lacions esporti
ves. i que n'hi hagi moltes, independentment de la qties
tió urbanística, que no és nostra. Pero li diré que ~t més 
de motos, Sr. Pons, hi havia tarnbé pistes de tennis, hi 
havia natació, hi havia totes aquestes coses. 1 varem fer 
una serie d 'observacions. pero en definitiva estam (¡'a

carel amb les instal'lacions esportives. La qtiestió urba
nística no és nostra. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. ~. 

1.8) Pregunta RGE núm. 69~94, de I'Hble. Sr. Dipu
tat Valentí Valenciano i López, del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, relativa a despesa total com a conse
qÜlmcia de les negociacions mantengudes amb l'empre
sa American Eagle. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la vuitena pregunta, que és la 692, del Sr. 
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALIS
T A, relativa a despesa total com a conseqtiencia de les 
negociacions mantengudes amb I'empresa American Ea
gle. Té la paraula el Sr. Valenciano. 

EL SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ: 

Sí, Sr. President. Tornam estar amb aquesta empre
sa, American Eagle, i es tracta en aquests moments de 
coneixer quin ha estat el cost, quina ha estat la des pesa 
total que ha fel el Govern referent a aquesta operació. 
Ens imaginam que haura estat quasi nul, pero jo cree 
que seria convenient que el conseller d'Indústria ens ho 
aclarís. Gracies. 

a 
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EL SR. PRESIDENT: 

. Sl'. Valenciano. Té la paraula el conseller Sr. Gdlcles, 
Triay . 

EL SR. CONSELLER DE COMERC; 1 INDÚSTRIA 

(CristOfol Triay i Hurr,her. : 

Gracies. Sr. Presiclent. r. Diputat. efecti ame nto ze ro 
se te . 1 lua n li d ic zero I es e res no li incloc te mes que hl 

i~lglli haver de redae.cions. fax. c~ rtes. o tracluccio n : pero 
lue evidentme nt paruela COI : reta Impon anl. ze.ra pessetes. 

EL SR. PRESIDEKT: 

Gracies. Sr. Conseller. Vol torn ar fer lis ele la paraula el 
Sr. Valenci :' ' 07 Té la paraub. 

EL SR. VALENCIANO 1 LOPEZ: 

Gnkies, Sr. Presielent. Zero pessetes significa zero pesse
tes. No parlam de fotocopies . pero si ni tan sois han anat a 
fer una copia al Registre ivlercantil per coneixer icl situació 
cl'aquesta empresa, nosaltres realment entenem que els resul 
tats obtinguts d'aql'.ta manera siguin normals. No poclrien 
anal' de cap més manera, Sr Conseller. 

!::L SR. PRESIDENT 

Gracies, Sr. Valenciano. Vol tornar . ~ r ús ele la parauL. 
el Sr. Conseller? Té la paraula . 

EL SR, CONSELLER DE COM ER<; 1 INDÚSTRIA 
(CristOfol Triay i Humben): 

Gracies, Sr. President. Sense valer, crec que preguntes 
d'aquest tipus, jo crec l'he contestada eorrectament quan he 
volgutdir zero pessetes, he dit que xifres importants, que no 
sob~e.passen 50, 60, 70.000 pessetes . Crec que amb acto hi 
e?U~~npetites partides que jo crec qUt: no tenc l'obligació de 
dlr..,les a voste. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. 

EL SR. VALENCIANO 1 LÓPE Z: 

I Sr. President, una qüestió c\'ordre. Aquest diputat ha 
e ~fmanat el cost total , i jo crec que tenc dret a coneixer la 
Xl ra ' . -

, SIgUI zero, b , 20.000, 37.900 o la que sigui. 

EL SR. PRESIDENT: 

Jo crec que la pregunta esta contestada, Sr. Valenciano. 

An:·9). ~regunta RGE núm. 725/94, de I'Hble. Sr. Diputat 
001 allicer i Pujol, del Grup Parlamentad SOCIALIS-

=--

T A, relativa a nombre de plaques atorgades d' 11 hotel 
modernitzat 11 • 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la novena pregunta, que és la 725, del 
diputat Sr. Antoni Pallicer i Pujol, del Grup Parlamen
tari SOCIALISTA. relati va a nombre de plaques ator
gades d 'hotel modernitzat. Té la paraula el Sr. Pallicer. 

EL SR. PALLICE R 1 PUJOL: 

Moltes gnkies, Sr. President. Sr. Conseller, la pre
gunta és la següent: quantes plaques s'han donat el 'hotel 
moclernitzat, el 'acorel amb la L1ei 3/1990, de 30 de maigo 
per la qual es crea i regula el Pla ele moelernització d 'a
Ilotjaments turÍstics a les Balears? 

EL SR. PRESIDE NT: 

Gra <.: ies, Sr. Pallicer. Té la paraula el conseller Sr. 
Flaquer. 

EL SR. CONSELLER DE TURISME (loan Flaquer 
i Riutort): 

Gracies, Sr. President. senyores i senyors diputats. 
M'ha demanat hotels, i l'hi inclouré també apartaments. 
Són 127 hotels i 37 apartaments. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Flaquer. Vol tornar fer ús de la paral'!a 
el Sr. Pallicer? Té la paraula. 

EL SR. PALLICER I PUlOL: 

MoItes gracies. Cree que hem el'estar molt contents 
que hi hagi 150 establiments hostalers que hagin rebut 
la placa. L'únic que volelríem confirmar és que després 
ele quatre anys aquest proeés durara una decada, i tal 
vegada aquÍ posam en qüestió aquestes esmenes que 
hem fet a pressupost i proposicions no de llei per donar 
un impuls perque es materialitzas aquesta llei amb mol
ta més rapidesa, a fi que no creassin els hotels modernit
zats una competencia eleslleial amb els hotels que no 
estan modernitzats. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sr. Pallicer. Vol tornar fer ús de la paraula 
el Sr. Flaquer? 

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer 
i Riutort): 

Gracies. Sr. President. Parla m ele pro postes de re q ,, 

lució en ferm, ja concedieles; pero voste que en tramit 
i a punt de firmar pel conseller n 'hi ha també moltes 

..... -----------------------------------------
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més: i que la finalització del Pla de modernització no és fins 
a desembre del 1994. En conseqüencia. no anticipi voste el 
resultat d'aquest pla fins que no acabi. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracit 'Ir. Flaquer. 

1.10) Pregunta RCE núm. 672/94, de l'Hble. Sr. Diputat 
Damia Pons i Pons, del Crup Parlamentari SOCIALISTA: 
relativa a obres d'art a l'aeroport de Palma. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la desena pregunta, que és la 672 del Sr. Damia 
Pons i Pons. del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa 
a obres erart a I 'aerotJort de Palma. Té la paraula el Sr. Pons 
i Pons. 

EL ~R. PONS 1 PONS: 

Sr. President, senyo fes i senyors diputats, Sr. Conseller. 
Les obres cl e l'aeropor: v: Son Sant Joan esta n creant uns 
nous espais, 1 ofereixe;', \ ~ . possibilitat de situar-hi tota un a 
serie c\'obres d 'art d 'artistes de les Illes Balears que seran 
co :emplades pels milions de persones en tn'msit per aquest 
ae ~) port. Per tant, ens agradaria saber si ha fer la previsió 
f' f' rtinent i s 'ha dirigit a la instancia correspone'i t per tal que 
~; "luestes obres d'art siguin 5ituades alla i contempJades peJs 
nombrosos turistes o visitants que vénen a aquestes iIles. 
Moltes gracie~ 

EL SR. PRESIDENT: 

CJI'acies, Sr. Pons. Té la paraula el conseller Sr. Rotger 
per respondre. 

EL SR. CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ J 
ESPORTS (Bartomeu Rotger i Amengual): 

Gra.cies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. 
Pons, jo crec que és important aquesta pregunta efectiva
ment, Jo li puc anticipar que en les conversacions que vaig 
tenir amb la ministra de Cultura, jo crec que bastant profi
toses i bastant serioses, li vaig plantejar concretament aquesta 
qüestió. Seria molt important que I~s obres costoses, una 
inversió important que es fara a I 'aeroport. a través de la 
Llei general del patrimoni, es pogués tenir 1'1 % cultural; i 
que aquest 1 %, que seria quantiós, d'aquestes obres, es po
gués invertir en obres d 'art que contribuirien, com ha dit 
molt bé voste. Jo fins i tot li puc anunciar que possiblement 
el nostre grup parlamentari, PP-UM, fara una proposició no 
de Ile i, i esper que el Grup SOCIALISTA ens ajudi, perque 
efectivament ac¡uest 1 % cultural d 'aquestes inversions vengui 
o bé a la Conselleria, o bé al Ministeri de Cultura, a efectes 
que es pugui invertir d 'acord amb les necessitats que nosal
tres puguem expressar sobre el que voste ha clit. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. Vol tornar fer ús de la paraula 
el Sr. Pons? Té la paraula. 

EL SR. PONS 1 PONS, 

Sí, Sr. President. Sr. Conseller, de 1'1 % cultural no 
en tenim massa bona eXl)eriencia. La seva aplicació e 
va fer a for<;a d 'empentes a I'anterior conseller el 'Obre) 
públiques. Encara hi ha arees el 'actuació o d 'inversió del 
Govern que s'haJl resistit a l'aplicació ele 1'1 % -parlam 
de ca' nostr:'. i per tant hem d'anar amb prudencia a 
demanar que eb altres facin coses que nosaltres 110 feim. 
1 Ji diré una altra cosa: la preocupació del Grup Socialis
ta hi hagi una representació cligna ele I'art ele les IlIes 
Balears. no exclusiva pero sí cligna. T que per favor no 
ens trollam com amb el que ens hem topat en les auto
pistes, on s'han situat obres e1'art, i sempre han anat a 
uns determinats escultors. Hi ha hagut una discriminació 
que en<. agraclaria molt c¡u~ en el Ci1S de 1 'aeroport. i 
sobretol a través de la seva gestio, aquesta discriminació 
no es produís. Hi han e1'anar els millors arti.):~s. i hi 
han cI'anar tots els que hi capiguen. c1'acord amb les 
necessitats d 'ubicació d 'obres el 'arto Per tanto amb aques
tes observacions, esperam la prop)sició no de !lei. si és 
que la presenten, i amb molt eI'interes I 'estudiarem. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnkies, Sr. Pons. Vol tornar afer ús de la pa L"aula 
el Sr. ConseIler. Té la parauIa 

EL SR. CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ 
1 ESPORTS (Bartomeu Rotger i Amengual): 

Sr. President, moltes gracies. Un moment just, per 
dir-Ii que vagi alerta, perque el Ministeri de Cultura de 
4.000 milions n'ha administrat 25 just. Vol dir que I'hau
ríem d 'ajudar perque el Ministeri de Cultura ho pogués 
fer millor, no?, per aixo la proposició no de lIeí. En tot 
cas nosaltres , com sempre, farem una proposta tan per
fecta com sigui possible perque els nostres artistes esti
guin representats dignament. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

11.1) InterpeHació RCE núm. 302l94,.presentada pel 
Crup Parlamentari PSM 1 EEM, relativa a vigilancia 
de 1;1 qualitat de l'oferta turística, 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al segon punt de I 'ordre del dia, que corres
pon a la interpeHació número 302/94. del Grup Parla
mentari PSM 1 EEM, relativa a vigilancia de la Cjualitat 
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T ' 1 aula en nom del grulJ inter-ele l'oferta turística, e a yar 
pel'lant el diputat Sr. Sanso, 

EL SR, SANSÓ 1 SERVERA: 

G ,' 'es l' Pres idenl. e nvares ¡sen ors c1ipu tats, senyors ¡ae l ' ' , . . • 
I Govern. DarreramenL e parla molt ele qualltat. pero 

de bé veim massa sovint que d in E uro pa aques ta imatge ele 
taml' C->l que LOts voldd el11 per él les fil e Sa lears no eSl<1. tan 
qua I " ,,' . ,. . 
;In l:lela n i tan clara com des l t.l~rlem, L el:célla lecen~ 1'10-

!trama ele la BSe so bre la qua lmlt de l al lO:enls servl a ~ s 
;stab li menL turí tics o sobre In segl.lretal d aqttests e ta.bll
Olents n'é una prova: com tmnbé en són prova alu'es pro
gr;lmes eI ' aq uesta maleixa lelev isió que vn l mé ' no recorda; 
PI'OE.rame i repo rtatges I"altres lelevi ion, recorclel11 Dome 
aqu~ 1l amó de masses i rem~a : la li1,) 'C:l. cl'ulla televisi' 'tle-
1l1!l IWiI, o la campa nya lal11he d ! n~ alem lI1ya Ontra la 1 Int" 

. ,cil~eradora de Son Reus feta per grups ecologistes ale
manys, la menció de l'ol'crbooking mesos abans de comen<;ar 
J'estiu, etcetera, ens serveixen molt bé per entrar a fer una 
analisi sDriosa del nostre futuro i pensar que aquests fets no 
fan cap bé a una imatge de c¡ualitats que tots preelicam. 

1 el que és encara Jnés greu. és que també poelem parlar 
de fets dins la nostra propia comunitat. Aquí mateix, senyors 
del Govern, podem parlar ele transport turístic i¡'¡egal, e1'ho
tels sense plans el'emergencia actualitzats, de places turísti
ques il'legals, ele veneelors ambulants. tiqueters, "xiringuitos", 
"manteros", etcetera; temes que vOSú> cnneixen molt bé. i 
que saben molt bé que són aquí. TC'h 'Iue hem viscut el 
procés tmístic e1'aquestes illes tocaríem saber molt bé com 
¡que pot arribar a fer la perd ua ele qualitat turística, El més 
greu el 'aquests fets que he anomenat és que engeguen uns 
possibles tmistes potencials Illés q ualitati LIS i duradors, i que 
ja no tornaran o que, per referencies negatives, ja no ven
dran maL Tenim experiencies que demostren aquest fet, 
experiencies que no anomenaré aquí perque val més tam
poc no recordar-les. 

El que observam, senyors elel Govern , és que qualcú 'ha 
~pre una can~oneta ele memoria, que per salvar i fer dlll'a
dor el nQstre turisme s'ha de millorar la qualitat sobr to t 
atr~~re un turisme de més qualitat. que lIavors els fets ele la 
P?lJtlca d 'aquesl propi govern en mostres tot el contrario 
Fms ara n'hem tengut prOL! amb el sol i la p latja per ompli r 
e,ls nOStres establiment . Pero i a pesar de les bones perspe -
t l v~ que es presenten per a aquesta temporaela, hauríem cle 
tenll' cIar que aixo ha acabat. i que hem el estar preparat 
an~b una oferta mol! més diversifica la. oferinl mé coses i 
mes q11alitat als nostres visitant.. O poclem oblidar tampoc 
qtl~ actnalment també eJs pa'isos receptors de lurisme com
~~tlc.lo.rs no tre es plantegen cap~ar aguest lipu de turi me, 

s ploblemes (J'nques p~üso i region, 'ón mol' similars 
al nOStres A' ' 
Vol . . IXO ellS du a pe nsar que aquest turisme que [ots 

em ! ce l'ca ' a . m sera per al que lengui acon eglleixi 11I1S 

V(\l1ta tges cornpetitills clavant els alu"es. 

Ens preo 
~n~t e cupa, senyors elel Govern, per tot el que els he 

Xposant, que aquestes illes puguin perelre aquest tren 

que esta passant, cosa que per al nostre grup seria mor
tal si volem el que tots predicam, cosa també que hem 
ele posar en e1ubte. O'aquí ve la nostra preocupació, 
eI'aquí ve la nostra interpel'lació, esperant que eles elel 
Govern es elonin unes explicacions clares sobre aquests 
fets que li plantejam, i que consideram a la vegaela molt 
greus si volem realment un augment de qualitat. 

Dins aquesta qualitat ele I'oferta turística, el PSM 1 
EEM pensa que els temes ambientals hi han de jugar un 
paper molt important. Ens agradaría saber que pensa i 
que fa aquest Govern amb el tractament deJs resielm 
solids, amb la problematica de l'aigua potable, la recu
lliela selectiva. el reciclatge, etcetera. Estam parlant ele 
qualitat, aspecte tots ells que si parlam ele quaJitat no 
pode m deixar de cap ele les maneres de banela, ja que 
tots sabem l e els temesl:.,i1ientals són aspectes que 
valoren molt els turistes lÍe pai's\ls més sensibilitzats a 
l'hora d 'elegir el seu destí vacacional, i que precisament 
fi '!uren en les recerques am hientals que realitzen anual
ment els lOur opcralOrs més iml lrtants, De cada di:> 
més, els turistes que ens visiten telldran el dret ele com
prar les seves vacan ces garantide'o (1m bientalment. Així 
pareix,.5 que ho ha entes qualque ajuntament d 'aques
tes illes, pero el que no tenim clar és si així h·, ha entes 
aquest Govern. 

Un altre tema important és que no basta una moder
nit ,ció deIs allotjaments tul"Ístic si no es fa el mateix 
ar.' els locals comercials, activitats recreatives i oferta 
complementaria. En un moment on tothom insisteix en 
la necessitat ele potenciar un tmisme de més qualitat i 
de més poder aLiquisitiu, sorpn~n que amb una oferta 
complementaria deficitaria i saturada, el Govern retardi 
l'aprovació d 'una lIei de modernització el 'aquesta oferta, 
no duent aquesta llei al Parlament d'una vegada, 

Les bones perspectives tmístiques per a l'any 1994. 
i aquest és un fet que repetim contínuament, no ens h-t 
ele fer ser triomfalistes i deixar de cercar aquesta qualitat 
i competitivitat, Aixo, senyors del Govern, seria un error 
imperdonable, Creim que no es dóna a la part turística, 
a la qualitat turística que tots volem, la importancia que 
té, i que malgrat tal és on ens haurem de moure i com
petir. Per aixo i cI'aquí la nostra interpe¡'¡ació; i espe
ram unes explicacions que ens facin canviar d'opinió, 
cosa que seguim dubtant, perque els fets ens demostren 
que aquestes explicacions no poden ser convincents per 
cercar aquesta qualitat. Moltes gracies. 

(El Vicepresidcm scgon subslitueix el Sr. Prcsident en 
la direcció del debat) 

EL SR. PRESIDENT: 

Moítes gracies, Sr. Sansó. Per part del Govern té la 
paraula el conseller ele Turisme, Sr. Flaquer. 
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EL SR. CONSELLER DE TURISME (]oan Flaquer 
Riutort): 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. 
San::.0 . he ele comenc;ar dient que jo també compartesc la 
preocupació que avui voste mostra aquí, en aquesta cambra. 
sobre b qualitat de l'oferta turística. El que pén,! és que la 
verital :;eneralitzar com voste ha generalitzat també és una 
mica fins i tot perillós. Voste parla que a Europa hi ha notÍ
cies elolentes cada día. Tampoc jo no ho exageraria tanto ]0 

cree que caela vegada que SO:'üm per Europa -i voste hi surt 
també. a les fires- ens donam compte ele com s'aprecia ele 
moit per part deis tour operarors estrangers, per part ele les 
autoritats estrangeres, la tasca que feim aquÍ no només el 
Govern. sinó també els ajuntaments, els empresaris, en mi
llora ele la qualitat ele l'oferta turística. 1 voste aixo ho sap, 
voste sap per exemple que a la darrera fira important que 
varem assistir estrangera, com va ser la ele Londres a la 
World Travel Markel, els propis tour operators estrangers per 
primera vegada reconeixien la millora del producte lU ,- ístic 
en materia de modernització i en materia d 'embelliment de 
les zones turístiques. 

Que voste em diu que hi ha problemes puntuals que ens 
preocupen? Completament d'acord . Preocupa el fet que hi 
pugui haver un programa com el de la BBC que pot causar 
una mala imatge al nostre producte. Preocupa des del punt 
de vista ele la sanitat c!:, is aliments, com hem explicat abans; 
si bé s 'ha de e¡ir que era un estudi, com voste sap, no com
para tiu , que no ens comparava amb altres destins , només 
anava a una cuina a cercar per ventura perfectament el que 
volia cercar, i amb uns metodes mes que discutibles, com 
precisament una publicació anglesa al cap d 'una setmana va 
poeler elemostrar, que els metodes de la BBC en materia del 
control i de la inspecció sanitaria eren molt eliscutibles. Tam
bé, tenint en compte que en materia de seguretat i contra 
incendis hem tengut ja interpel'lacions aquÍ, i s'ha explicat 
la tasca que es fa, el grau de compliment de les mesures de 
prevenció, jo crec que tot aixo són temes puntuals, són temes 
espec Ífics que mai evitarem, que hi hem de parar esment, 
pero que és difícil estar-hi sempre pendent perque no sur
tin; perque sabem que aquí, per exemple, donam durant tota 
la temporada turística al voltant d'uns 200 milions de men
jars. És normal que en 200 milions de menjars puguem tro
bar qualque petit brot d'una infecció. Aixo és normal, i no 
ho evitarem mai. 

Em parla també voste de l'overbooking,! de la mala imat
ge que pot produir aixo. ]0 li diria, Sr. Diputat, que fos 
pruelent en aquest sentit, en benefici eI'aquest sector; perque 
voste també deu saber que queda molt de programa per 
venelre, no fos cosa que ara comencem a dir aquÍ que hi ha 
overbooking, [a gent deixi de venir , i resulti que després 
tenguem els llits buits. Esperi que l 'oFerbooking es produeixi, 
esperi que es produeixi la mala imatge, i després ja parlarem , 
Pero no em parli d'overbooking cinc o sis mesos abans de 
produir-se, gua n queda més de la meitat elel programa angles 
i alem any per vendre. Esperem un poquet. En el moment 
=lue vegem els periIls actuarem: hi ha una comissió ele discre-

p?tnc ies, hi ha una comissió ele conflictes, i la conselleria 
pensa actuar en aquest sentit , intentant trobar solucions 
als casos puntuals que hi hagi; i si no n'hi ha. 1 si hi ha 
una falta de professionalitat. actuar via inspecció i via 
sanció. Pero abans que es vengui tot el programa, per 
favor, no em parli el'overbooking, perque podem ten ir 
problemes que la gent acabara per no venir. 

E m parla també eI'oferta turística no legalitzaela, i 
tendrem ocasió de parlar-ne un elia cl"aquests a arrel 
el 'una interpel 'lació elel Grup Socialista. Sabem tots 
quins són els problemes de l'0ferta turística no legalit
zada. Ens troba '-ij 3mb uns proolemes importants que si 
estan fora del paquet turístic, són contractes, són 110-
guers que estan pl enament vinculats. r:-:gulats i permesos 
per una llei con-: :: ~ 1Z1 el 'arrenelaments Ul-bans, alla on 
nosaltres no podem emrar. Alla on hi ha una comercia
lització total turística el 'aquest paquet hi intentam en
tc :¡- amb els nostres esforc;os via inspecció. Pero molt 
més enlla no poelem anar. 

M'ha parlat d 'una serie de qüestions que jo 11' i-:: 
afegiria moltes més: m 'ha parlat ele tiqueters, ele trileros, 
de manteros JO Ji parlaria ele re110US a les zones turísti
ques, pero em pereloni, jo crec que el hauríem de fer és 
plantejar mocions a caelascun deis ajuntaments turístics. 
A proposit el 'aixo voste sap també que reunim caela tres 
mesos tots els batles de municipis turístics per intentar 
conscienciar-los de la importancia ele la promoció inter
na del nostre turisme. Molt més important que venelre 
un fulletó és no fer renous, tenir les voreres netes, tenir 
els nostres camps nets, no tenir males imatges amb trile
ros , amb tiqueteros. Tot aixo ho sabem, i ho intentam 
conscienciar, pero és una competencia municipal; i 
voste sap que quan el poder esta a prop elel ciutada, i 
aquest és el cas d 'un ajuntament, és molt difícil a vega
eles actuar amb duresa i fermesa, i voste ho sapo 

Una oferta més diversificada de la que tenim? Miri, 
ja ho intentam, ja ho impulsam. Hem impulsat una llei 
de camps de golf, d'agroturisme, de turisme rural; ahir 
mateix varem !liurar una placa per 26.000 persones que 
vénen afer cicloturisme aquí, impulsam el turisme de 
salut, el turisme de muntanya, feim itineraris culturals; 
pero voste sap que si després no hi ha una decisió em
presarial, si després no hi ha un empresari que vulgui 
oferir aquest producte, el Govern molt poc hi pot fer. 1 
ho intenta m promoure amb tot l'esforc; que podem. 1 a 
més hi ha un pla de competitivitat que voste deu conei
xer, que va per aquest camí eI'impulsar la c1iversificació 
de l'oferta. 

Acab , molt breument. Em parla ele la moc1ernització 
ele l'oferta complementaria, li preocupa el retard en 
['aplica;ó c!'aquesta lIei . ]0 només Ji vull elir que és una 
llei momentaniament retirada, que intentarem entrar tan 
prest com sigui possible. Li diré molt breument els 
motíus perque s ' ha retirat aquesta Hei: hi ha dos proble
mes tecnics ele consieleració. Un primer problema és 

Q 
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. . aq uesta lIei I'hem el aplicar a tOts el bar. a tOlS e l 
eure SI . d l ' 11 ' . nt i a lo tes les c.':\feten e e es nostre 1 es. o nomes 

restaUla . .. I 
nes turístiques. perque no sabem, no tenlm ciar SI a s 

a le zO . bl d" . 'h' h l' l' 
< 8tnents in ter iors. SI als po es Intenor S I a ( ap l-a sent I ' . 

I n10dernització ele J'oferta comp ementana. 
car a 

I en egon 1I0c. un problem te nic encara molt més gre 
' . ~ ue va "te "., que un 80% deis negoci de I"oferta com-
es (. •. I II l ' I .. lemen tdria e , U) en regul1 ce oguer. ' 1 no a tres eXlgtrn 
~n , res a una persona que eX I lota un negocio i resu lta que 
ha menester el c nsentimenl del propietario ens poclem tra
bar amb qualque tipu de problemes. Apo ta abans ele c1ul' la 
!lei aquí. de disculir-Ia més erio 'ament. hem preferil clllr- In. 
lisclllir-Ia amb mé calma: !.Iuan tengue m preci ats aque l'> 

aspectes tf~cnics i soluciollats, la clmem al Parlament. Mol tes 

<nacies. 
'=' 

EL SR PRESIDL'H: 

Moltes gracies. Sr. Conseller. Pel GrllJ' "arlamentari 
MIXT té la paraula el cliputat Sr. Peralt:t. 

EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

Gracies, Sr. Presielellt. !'vlolt bre\ll1lent. vull manifestar 
que abans de prendre una clecisió SOll< e aquesta qüestió espe
rarem la n¡oció subsegüent. que suposam que sortira després 
el'aquesta interpeHació. z\ veure quins són els elements que 
es recu lIen en aquesta ll1oció, 

Ara bé, he de manifestar que aquest no és un tema nou; 
és un tema que ja s'ha clebatllt altres vegacles ' 'uÍ, al Parla
ment, sobretot en alguns aspectes concrets, re el que hi ha 
hagut debats concrets sobre el tema de l' overbooking. suiJre 
el tema de la seguretat als establiments turÍstics; ja hi ha 
hagut fixació de posició sobre aquestes qüestions diverses 
vegades. He de dif que en aquest sentit he de coincidir bas
tant amb el que es diu per part del Govern, en el sentit que 
es fa un esfor~, en que mol tes d 'aquestes situacions que es 
plantegen no es produeixin. També s'ha de dir que no es 
poden posar totes aquestes qi.iestiolls dins un mateix sac i a 
un mateix nivel!. Crec que hi ha una diferencia substancial 
entre I'entorn del establiments turÍstics. on hi ha una serie 
de figures que han permes que a molts de 1I0cs s'hagi millo
fat aquest entorn, i s'hagin millorat les infraestructures. Per 
una altra banda també ens trobam que hi ha altres temes 
deis que s'han plantejat aquesta interpel'lació, que, com ja 
s'ha dit, no depenen únicament i exclusivament moltes vega
des elel Govern. 

Jo en aquest cas no vull fer d 'advocat defensor del Go-
vern ' . ,pero he de elir que per exemple a l11b el temes deIs 
1~I. lero : o e1' a ltres qüe tions que hi ha de picaresca e n torn 
(el tllrts01.e que en vi ita . h i ha ajul1lal11ents que prenen 
l11esures. i hi ha <lJ'lInral11ents que no les I)renen. Jo he tinQ.ut 
Oq " ~ b S10 de veure actuacions direcles ele les policies loca l$ 
~~, r~ aquestes persones que . a més. aq ue ta no és una actll !)
~ dIferenciada a una zona wrísLica o no turística, És a dir. 

a el11 perfectamem que a a ltres 110 que tenen una pan 

D 

turística pero no la tenen . com són grans capitals, etce
tera, es produeix aquest fenomen d'una forma igual. El 
que és important és que es prenguin mesures per evitar 
i per donar alerta i avÍs als que ens visiten perque no 
caiguin en aquestes situacions. 

Pero crec que a~o, cIar. he posat aquest exemple, he 
posat I'altre, perque se'm fa difícil fer una intervenció 
sobre un tema en el qual s'han fiLi e dins un mate ix sac 
moltes qüestions. unes que ja s'han debatut aquí. , 
Parlament. i em ~el11bla que han quedar pro u aclaride:, -
es va arribar fi r. i tot a uns W ' rds en el seu momento 
COIll \'a ser el tema ele I'overuuoking i el tema ele la 
seguretat als establiments turÍstics-: i aquestes altres 
qüestions que jo crec que són algunes c1'eJles més eliscu
tibIes. De totes maneres. una cosa que ja vaig dir un a 
vegacla en W l intervenció. aquí al Parlament, he de dir 
que la zona lLlrÍstica que és la nostra comunitat, esta a 
anys lIum el 'al tres zones turístiques el 'Europa, perque 
jo, la veritat, el que se'n va a viatjar per altres paIsos, j 

no ser si és correcte o no dir nom~. pero per exemple 
Italia, o determinades zones ele Fra .. ;a, etcetera, moltes 
de qüestions que aparei xen aquÍ, es posen dins aquesta 
qüestió com una qüestió fonamental -i que crec que sÍ, 
llue s'ha de defensar que sigui aixÍ- bé, els donem mil 
\"\) Ites en aquest aspecte. 

Per últim, ja per acabar vuJl dir que pel que fa a la 
LIei de moelernització de J 'oferta complementaria, estic 
perfectamem ( ... ), i crec que part del Grup MIXT és 
aixÍ, que a~o surti endavant, pero evielentmcl1t amb les 
maximes garanties, perque ens varem trobar en la po
nencia amb els problemes que ja s'han esmentat aquÍ 
per part del conseller. Per tant, en definitiva, esperarem 
la moció subsegüent, i en aquell moment prendrem una 
decisió en un sentit o un altre. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gnicies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari 
SOCIALIST A té la paraula el diputat Sr. Pallicer. 

EL SR. PALLICER 1 PUJOL: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. Sansó, 
he anat passant revista a tots els temes que ha tocat en 
aquesta interpeHació; i efectivament ha tocat moltíssi
mes qüestions, ele fet ha tocat practicament tota orde
nació del turisme el' aquestes iIles, incloses les practiques 
d 'overbooking, que en aquest cas serien, com voste sap, 
doble contracte. 

Jo crec, Sr. Sansó, que el gran tema ele la quaJitat, 
que tothom en parla, que fi ns i tot es parla de la segona 
revolució turística de la qualitat, que tothom esta. con
ven¡;ut que perque lIuitar amb probabilitats de guanyar 
la guerra elins el mercat de la Mediterrania, fins i tot 
el ' America Central. No tenim altra arma que la qualitat, 
i no ho repetiré, perque de tots és conegut. tothom en 
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parla molt, pero a ['hora de la veritat és ver que hi ha em
preses que practiquen el que eliuen, pero n 'hi ha unes altres 
que no. 1 no ha fan perque no vulguin, segurament, per 
ventura algunes sí. ho fan algunes perque no poden. El gran 
problema que tenim aquí -i aquí el Sr. Peralta ho ha tocat
parlam craltres regions. parlam cl'ajuntaments, client que 
encara nosaltres som millors, comparats amb altres regions. 
Jo ti vull dir que nosaltres aquÍ. a les Illes Balears, per clonar 
el servei que clonam a mitja '"ensió en un hotel el ci ues i tres 
estrelles, som "els reis clel mambo". Ningú no hz' <;, at capae;. 
cap multinacional hotelera ha estat capac; amb 20 dolars 
clonar el que nosaltres donam . 

Pero la pregunta és, Sr. Sansó: és aquesta la bona políti
ca turística?, és aixo que volem? Perque ja em dira vos te 
que pot fer un hoteler amb 20 clolars per clonar-los pensió 
complc " . pagar ell'ersonal, pagar totes les clespeses generals, 
fixes i vdriab ¡e-; , les amonitzacions, i llavors encara tenir un 
beneficio Molt poques coses pot fer. Per tant, el que fan és 
retallar qualitat poc a poc , tant en serveis con en les qüesti
ons alimentaries. 1 aixo es un fet que voste sapo i ho sap tot
hom . 1 aixo és una mala política. que és la que hem de 
rompre. 1 aquí és on hi ha el e ¡,iel de la qüestió, qU¿i l1t a la 
qualitat. 1 ho hem de rompre el'una manera molt senzii l:t -
molt senzilla i molt complicada-, i és continuZ\¡-[ amb la línia 
de llibertat de mercat, que tots hi creim -eSlam dins una 
economia social de mercat, aquí, a Espanya-. Nosalt res no 
podem intervenir els preus, no podem determinar un mÍnim 
ele preus. Cada empresari ha de tenir la tecnica suficient, la 
professionalitat suficient per aconseguir els preus millors dins 
el merex .. Pero alla on sí pode m intervenir. i és aHa on no 
intervenim, és en fixar aquests mínims imprescindibles que 
qualsevol país civilitzats té uns estandards mÍnims que 
s' han ele donar, si volem mantenir una imatge ascenclent, 
per poci,:r anar a Huitar contra la competencia de que havÍ
em parlat abans. 

1 aixo és el que no feim, Sr. Sansó, i tenim instruments 
per fer-ho. Voste sap que hi ha la Llei 6/1989 -i ara no la 
ten e aquí, la tenc al meu escó- aHa on diu molt c1arament 
que els inspectors, com a agents de l'autoritat, podran ins
peccionar serveis i instaHacions, obres, tot. Ha diu la Ilei, ha 
Ilegeixi, esta en el segon paragraf. Aquesta és la gran qüesti
Ó. i llavors millorar tot I'entorn amb les polítiques d'aconse
guir un equilibri entre oferta i demanda, que aixo és molt bo 
de dir i molt mal de fer, pero que és on hem d'anar, a fi que 
poc a poc I 'empresari pugui rompre aquest cercle viciós. 

1 nosaltres, el 'una manera o de I'altra, li ham d 'ajudar 
exigint perque no crel mala imatge en aquestes illes, que hi 
hagi un mínim de qualitat. De la qualitat tothom té un 
eoncepte, és un poe subjeetiva. "És el que diu el elient si esta 
content ll ens eliuen, i és ver. Pero a nosaltres no ens interessa 
segons quin servici elonam, i que el client estigui content, si 
ens eleseapitalitzam. Ens interessa un altre concepte ele quali
tato més objectivable, convengut amb parametres conerets. 
Aixo és la qualitat que ens eonvé, i intentar torbar el preu 
aelient. Tota la resta, em cregui, és fel voltes, perque és 
complicat. 

Els ajuntaments, ja que s'han tocat també. lluiten 
desesperadament els estius per controlar el mercat que 
tenim. Fa deu anys, fa dotze, no ho teníem; fa quinze 
no ho teníem. Hem anat degradant. Aquí és on hem de 
canviar la qualitat. Si vengués un altre mercat no impor
taria posar tot aquest ord i,: públic, amb el cost que 
tenim. AqUÍ és on hem d'anar a la qualitat. Compren? 
Per tant, jo crec que sí, que hem el 'intentar canviar en 
tots aquests temes la política turística. poc a poc. en la 
mesura ele les nostres forces, pero ben eleeididamem. "el' 

acon!:>eguir un producte ele qualitat. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari 
interpel'lant té la paraula el Sr. Sansó ... Perdó , m'he 
equivocat: té la paraula pel Grup Parlamentari PP-UM 
el diputat Sr. Palau 

EL SR. P ALAU 1 TORRES: 

Gracies. Sr. President. Molt breument. perqué cree 
que tendrem ocasió de fixar la nostra postura a cadascun 
deIs punts de la suposada moció que es presentara con
seqüent amb aquesta interp~l · lació. No obstant aixo, 
voldria dir que he pres la concepció que en !loe el'estar 
davant una interpel ·lació quant a vigilancia ele l:ualita i 
ele I'oferta turística, quasi podríem dir que havÍem 
obert un debat de política general turística, i fins i tot 
m 'atreviria a elir més, no solament ele la indústria turís
tica, sinó cl'aiguns altres sectors. perque hem entrat flns 
i tot a temes que escapen a la Conselleria de Turisme. 

Al nostre grup ens preocupen enormement, igual 
com ha dit el Sr. Sansó. les diverses notÍcies que surten, 
i que surten aquestes notÍeies negatives sobre la nostra 
oferta turística. Que en surten algunes, i que en conti
nuaran sortint, perque en surten realment perque som 
la comunitat turística número 1 podríem dir d'Europa. 
1 per aixo surten, i per aixo es fixen en nosaltres, i per 
3ixo d'alguna manera ens critiquen quan poden criticar, 
i perque la notÍcia té més resso. Pero també vuH dir 
que també hauríem de fer una valoració del que és 
positiu. O siga, per cada una que en surt de negativa -
que en surten, i en continuaran sortint, i mai ho ten
drem prou bé que no en surtin- podríem dir que en 
surten centenars ele pmitives. La prova d'aixo esta, com 
ha dir el conseller. ,,1 les alabances que fan els lOur 
operalOrs, i que nosaltres podem ser testimonis a dife
rents eseleveniments turístic que hi ha al llarg de la 
geografia europea, i fins i tot en recon.eixements que ha 
tengut aquesta comunitat no fa molts d 'anys en premis 
que han estat un reconeixement a la labor que s'ha fet 
en pro ele l'oferta turística. 

Vull dir que quan p(lrl(lm de qU(llitat no és "olament 
anar a inspeccionar i augmentar els servicis de la indús
tria hotelera, que realment ho són; pero per jo qualitat 
també és tot l'esfore; inversor que s'ha fet aquests úl-
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. . quant a plans d 'embelliment. qualitat també és el 
url'l anys d .• d' . " 
que 'ha acan egu it, que a Balears quant a epur~cl~ algu,es 

CT una sola gota el' aigua a la mar que no estlgUl cam p e-
nO va",! b" l ' I . , 1 1 bl" 
taJ11enl depurada: qualitat ,1am e ~ ,or~ en acl.~ e el s el,stf~ .1-

. lllrístics' qualJtat tambe I Oldenaclo ce oel ta l1'lenLS , ' . 
complementada. com ha aounClal el con e ller. que malg l:aL 

t · ··In la !lei que va entrar en aq ue 1 parla mem el eu dla. re II , ,,_ 
sc'n presentara una altra: I qua! lla: es moJl. l.0:3 la resta. tOI 

el que s igui servicio 10l e l que SigUI competl tl vltal. 

Per UIXO J vu ll dir que crec que esmm en un bOIl c.c1111í. 
Aquesta comuniLal autonoma duran! ~11 parell (~'any ha f~l 
~ for~os molts grossos luan! a la mlllora ele I oferta tun-
lica, qllalil a la qualiull : i que e mm en conclicions de com

petir amb alu'es zone ttlríslique ele I'aren mecliterrania . 
que ón competidores molles e1'e lles per preu: i amb el. 
preu no hi podrem co ',pedr, mai. pero sí qLI~ hi pocirem 
compelir amb la profesSlonal llnL amb In qunllta t, amb el 
ervei i am I.> J'o ferta tu fÍ ticé!, que cree que 1<1 ele Ba lea r é 

una de les olertes turístiques mi ll o rs que hi ha c1i ns I'area 
mediterrania. Moltes graeies. Sr. Presielent. 

EL SR. I ,cSIDEl\l : 

Moltes gnkies, Sr. Palau. Té h paraula el Sr. Sansó, pel 
Grup Parlamentari PSM 1 EE\ 1 

EL SR. SANSÓ 1 SERVE RA: 

Gracies, Sr. President, se nyores i ~ ;:, nyors c1iput.. . ' . senyors 
del Govern, La interpeHació, per si qualcú no ho ha entes . 
és al Govern d'aquesta comunitat autonoma, no sois a la 

Conselleria de Turisme. Per aixo helll toeat temes que potser 
no siguin exactament ele la Conselleria ele Turisme. Per aixo 
hem fet una interpeHació al Govern eI'aquesta comunitat 
autÓnoma. Aixó, que vagi per enclavant. 

Almanco el conseller que ha sortit veig que ha reconegut 
que hi ha una preocupació per la qualita1. És qualque cosa, 
que aquesta preocupació hi sigui. Nosaltres creim que és bo, 
peró així i tot programes com el ele la BBC, amb metodes 
molt discutibles, ens diuen. Molt bé, peró, es pot negar 
aquest programa? De qualque manera jo el que dic -i aixo 
també des del Govern s'ha dit- no es pot fer mol1. S'ha de 
demostrar que el que va sortir a aquest programa no és ver. 
1 aquí és on jo dic que no s'ha demostrat, i és aquí on die 
que és possible que torni succeir. 

• Se n parla que hem de ser pruclent. i no he m ele pa rlar 
el overbooking. ni hem de parlar el 'aquest programa ni hem 
ele parla.r de rot el que jo he parlat. Pero a ixo ele I 'oller boo
k.mg i tote$ aquestes cos que jo lie, no ho c1iu aqu est dip u
tat. Ho dill la premsa. ho d iuen aquesl programes donats a 
la telev isió alem anya. la tele i ió britanjca, Aleshores, jo die 
que podem ser tan pruelents com faeí falta. Ara, aixo hi éso 
El conseller que ha sortit no em poc1n't negar que totes 
aquestes coses hi són. 

Per tant dins la prudencia, com a diputat, i com a 
diputat de l'o!,osició en aquest Parlament a aquest Go
vern, almenys hem de saber si el Govern assumeix tot 
aixo. Per tant , jo dic que serem pruelents , pero direm el 
que haguem de dir a aquest parlament, i no ho anam a 
dir a la premsa. tampoco Nosaltres no anam escapats a 
contar aquestes coses als programes de la BBe o de la 
televisió alemanya. 

E l eonseller que ha sortit aquí ens ha dit que segons 
qui ,." tem~s eren qüestió d'ajuntaments. Jo li vul1 e!ir 
que ~eg(; quins temes poden ser qüestió d'ajuntaments, 
pero quan jo elie transport turístic il' legal, hotels sense 
1': ~ ns e]" emergencia actualitzats, places tu rístiques 
lo :~gals, no parl d 'ajuntaments, parl ele cosa que pot fer 
el Govern, i que segons les informacions que tenim, les 
cose~, ~!Lle fa el Govern, la majoria c1'hotels -i aixo no ha 
deim llosaltres, ho eliu el d irector (1 : gabinet ele l'Institu t 
Nacional de Seguretat- la majoriil el 'hotels d 'aquestes 
illes no tenen els plans el 'emergencia actualitzats. Aixo 
no ha ha ele fer un ajuntament, aixo ho ha ele fer el 
Goven; i aixo és el que elemanam, que el Govern faci 
totes aquest e<: coses; igualment que no hE' ·,¡i t alt res te
mes que poel 1 sortir, com el fe t que qualque tour ape
ralOr s'oposi . la supressió ele polemiques rutes anome
nades de l b(/i,alaa és pr~ocupant . 1 e l Govern hi ha de 
di r qualque cosa, aquí. 

El fet que la televisió alemanya, no fa tant ele le ni ps, 
elubtava ele la políti , :t proteccionista del Govern, i ano
menava el cas el 'Ei vIssa; i aixo no fa tant de temps que 
va sortir. ! recentment també va sortir al diari alemany 
Süddeulscize Zeitung que també posava en dubte tot aixo 
que el Govern pareix que fa, i que ha cle fer, pero que 
realment hi ha moltes coses que no es fan. No podem 
dir que no es facin coses. És ciar que es fan plans d'em
belliment. El Govern ha fet un gran esfon;, el Parla
ment també, i feim aquests plans d'embellimen1. Pero 
la nostra preocupació és si aquests plans d'embelliment, 
que havien ele servir per aquesta qualitat, no serveixin a 
la Ilarga a segons quins 1I0cs per al contrari, perque una 
vegada peatonitzam un carrer, podem veure com certs 
bars que abans no hi eren, o que abans no feien el que 
fan , es converteixen en alió que tots coneixem, i que no 
hauria de passar. 

1 acabaré, Sr. President, elient que és cert que aquí 
elins se'ns ha dit que vendra aquesta Ilei de modernitza
ció de l'oferta complementaria. Pero jo els diria més: no 
confonguem quan parlam el'oferta complementaria, i 
aquest és un deIs fets que varen fer tornar de qualque 
manera la lIei . No va ser la Conselleria ele Turisme que 
la va reclamar , va ser una comissió eI 'aquest parlament 
que li va tornar perque era millo rabIe. 1 aixo esperam, 
que es millori. Pero vull dir una cosa, i acab : quan par
lam el 'oferta complementaria, que 'l O se'ns parli només 
ele bars i cafeteries. Aixo és una orerta complementaria, 
n 'hi ha molta més. Ara hem fet una llei de moclernitza
ció d 'allotjamen1. No caiguem en l'error de només arre-
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glar els bars. restaurants i cafeteries. L'oferta complementa
ria és molt més ampla, i és a tenir en compte, perque hi ha 
moltes coses que estan saturades, i que la qualitat no ve no
més per bars i restaurants. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Diputat. Per tancar aquesta inter
pel'lació té la paraula en torn ele contrareplica el conseller 
ele TlIrisme, Sr. Flaquer. 

EL SR. CONSELLER DE TURISME (loan Flaqller 
Riutort): 

Gracies, Sr. Presielent, senyores i senyors diputats. Jo crec 
que tots els grups han coincidit, i el Govern també coinci
eleix, en el fet ele la importancia ele la qualitat de l'oferta 
turística. Jo cree que en aixo -i el Sr. Palau ho ha comentat
s'hio fa feina des de fa cert temps. S'ha parlat de Llei cl'es
pais naturals, de modernització elels allotjaments, elel Pla 
cl'embelliment, ele la depuració d'aigües residuals, i fins i tot 
eI'altres lleis, com la darrera que voste comentava de 1 'oferta 
complementaria, que efectivament és molt més ampla que 
bars, restaurants i cafeteries, i que en un moment s'halldl 
el'aborelar. 1 voste sap també -o ti anticip- que tenim pendent 
el 'aprovar un reglament de sales de festes i discoteques, tam
bé precisament per regular aquesta qüestió, i no ens oblidam 
(l'aixo de . 'p manera. 

És evielent que mai en una comunilZtt C0111 aquesta, a una 
comunitat turísti '~ 1 com la nostra, que tothom esta pendent 
d'ella en materia turística, és inevitable que en qualsevol 
moment es produeixin fets com el de la BBC, fets com el del 
programa ele la televisió alemanya que voste ha comentat. És 
inevitable, li repetesc, que a un lloc on se serveixen 200 mili
ons de menjars cada any no es produeixi qualque tipus d'ano
malia. És senzillament inevitable, entra dins el risc huma, no 
ho podrem evitar mai nosaltres. Pero no generalitzem, aixo 
no vol dir que tots els restaurants i tots els hotels tenguin les 
cuines malament. Aquell reportatge es va centrar en un de
terminat 11oc. Voste degué tenir oportunitat de veure el 
contingut d'aquell programa, va veure perfectament com es 
feien les mostres, eren tan senzilles com agafar amb una ma 
el menjar i ficar-lo dins una bossa. Voste estic segur que 
també dubta d'aquesta metodologia. És normal que un men
jar que agafam amb la ma, el posam elins una bossa i ens el 
dllim a analitzar a Anglaterra, quan el tenguem a punt d'ana
litzar segur que donara qualque tipus de resultat elolent. 

Discutesc jo la metodología del programa ele la BBC, i no 
només la eliscutesc jo, la eliscuteixen també els propis angle
sos en artides que han sortit a revistes especialitzaeles, i que 
jo li puc facilítar si voste no té, on precisament es critica 
aquest programa pel seu poc rigor i metodologia. Pero és 
igual, encara que critiquem aixo, encara que haguéssim atu
rar el contingut d'aguest programa, rany que ve n'haguessim 
tengut un altre. Per que? Senzillament perque estam a l'a
vantguarela del turisme; í estar a l'avantguarda elel turisme 
su posa tenir aquests rises, suposa estar en el punt de mira ele 

tothom, su posa tenir enveges i gelosies d 'altres elestins 
competiclors: i se su posa que la gent fara el possible i 
l'impossible per desbaratar la nostra imatge. 1 nosaltres 
no hem de contribuir eles el'aquí a aixo. No hem de 
contribuir a clonar més importancia ele la que té a fets 
com el ele la BBC, a fets com el del reportatge d ' Alema
nya, o tants d'altres que ens aniran passant. 

Voste parla del plans el·emergencia. Bé, els plans 
el 'emergencia no és una exigencia que estigui plantejaela 
avui en día a la legislació. Poden reconsiderar en la seva 
moció, en el moment que la plantegi, la necessitat o no 
ele fer-ho; ho eliscutirem amb els grups parlamentaris, i 
veurem si és oportú o no exigir-los a caclascun deIs 
eSI:lbliments. 

1 en relació de la ruta del b{,;.;alao, que a mí no m 'a
gndaria emprar aquesta expressió, li tom demanar una 
1111ca ele prudencia. Pareix que aquí estam amb una ruta 
del bakalao d 'aquestes Cj 'e s 'estilen per la península, 
que aquí engatam, ( ... ) la gent amb droga ... Aquí no 
existeix tot aixo; anem a dir les coses pel seu nom, per
que ara comen¡;arem a parlar aquí de la rula del baka
lao i ens tornam tirar pech-es e1amllnt el terrat. Aquí la 
ruta del bakalao no existeix: aquí existeixen unes excur
sions organiLacles per certs tour operalOrs, que hem 
crintentar -avui mateix hem tengut una reunió amb ells
fer-los entrar per bon camí, intentar fer-los veure que 
aixo no és convenient per a la nostra imatge, intentar 
que facin un altre tipus d 'activitats i no aquestes; pero 
no comencem con lo de la i ,ita del bakalao, perque no 
feim més que tirar-nos pedres elamunt. Jo no la conec, 
la ruta del bakalao, i Jnira que som jove i em passeig. 
Moltes gracies. 

(El Sr. President repren la direcció del debat) 

EL SR. PRESIDENT: 

Grades, Sr. Conseller. 

11I.1) Proposició no de llei RGE núm. 2271/93, pre
sentada peI Grup Parlamentari PSM I EEM, relativa a 
elaboració del Pla hidrologic de les Illes Balears. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al tercer punt ele l'ordre del dia, que corres
pon a proposicions no de llei, i comen¡;arem per la 
2271/93, presentaela pel Grup Parlamentari PSM 1 EEM, 
relativa a elaboració del Pla hidrologie ele les llIes Bale
ars. Té la paraula en nom e1el grup proposant el eliputat 
Sr. Sampo!. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. 
Em permetin per il'lustrar aquesta proposició no ele Ilei 
fer una breu historia deIs problemes ele provelment 

1 
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. ' la població. co ncretament a I illa de Ma llorca; pero 
I algua a ' b 1" 11 I E" I 

I 
. ha dubte que tOts oste sa en que a 1 a e IVlSsa a 

nO 11 ( , P el • l ' I . ' e llcéln és 1110lt mes !!:reu. o nem acu( Ir a e 
iW3 CIO ,( .". . 

-oteClues i veuríem que Ja el febrer el e I any 1983 el hemel ' . . 
. la rs del díar i eren" Preocllpaclon ell COI"( por la f al la de 

tl lU d " . II (/ " -El presidellle de Em lya IJO que SI ItO w' l'e en vera-
(/gu . • . . 'bl 11 "t· . o • • • d 1 la situacioll sera lI11pOSI (!. c lan .ll/ea lI.ItaCLOIl ,e os 
Il~ZOS I1. el el11 bassaments a l 40% de la seva capacitat. E l \uwele l 1983: "El agua del Vi llero es completamellte salada". 
J el'octubre del 19,3: "El agua de Paln/(/ 110 e pOlable". i 
així stlccessiva ment. a ny c1 a rre ra (l llY hem ViSl com els mi t
jan:> ele com unicació ref lectien les q ueixe. ciutaelane . i éln} 
clarre ra an y es reprodulen el proble l'~<;. proble l11 e que 
tenien nom i lIinatges. per exeml le le' "_f(lues ele les cano
nade: " La. w b¡'n 'a de Mallorca pierdf?1I el 2 -% de aglla" . 
Pa lma llll 35% , lucmajor él a rri ba r a I !'e un 75% . i e 
COl11en <;ava a apel ' lar a un a figura que h~ ' , de resoldre tots 
els nostres proble l11es: la planificac ió hid ro lógica, el Pla hi
drologic. 

Avan¡;al11 uns anys. i ens situam a di~ 5 ele febrer ele ['any 
1986, quan el propi conse ll e r el'ürclenac ió e1 e l Territori , el 
Sr. .Teroni Saiz declara va "hace IIlll chos llllO ' (/" e tendría que 
hav<.:rse planificado, y lomado la , medidus Il ccesa¡ ,":' . Erz el 
alío 1975 ya se presemó {IIZ inforlll c en el II l1 e se decía que 
entre los alías 1985 y 1990 Iwlmí:t proble/Jlli.i , a pesar de q/le 
en algunas fases ya se enCIlClllra e /l a\'a/lzado estado dr '!esla' 
ción" Avanza"io estado de geswció/l! Quin pan, si es ,él ges
tar el 1986, i el 1994 encara no ha vist la Ilum . El! parlava ele 
les qualitats que havia de tenir aques t pla hiel rológic: "En esta 
primera fase se establece ,!r)llde eSlá el aglla en las Islas, y 
cuál es la demanda. En UIlCl segunda fase se deberá establecer 
cómo se tienen que distribllir eslOs recllrsos ". febrer del 1986. 
Seguim, el novembre elel 1986: "El plan hidrológico que 
podría solucionar el problema del agua en Mallorca está 
paralizado por una absurda polémica e/llre el Govern y el 
Ministerio de Obras Públicas". Polemica entre el Govern i el 
Ministeri de les Obres Públiques. 

Mentrestant els tecnics ja ens alertaven ele la situació, i els 
pOlítics no en feien caso Per exemple, el febrer elel 1989 el 
geoleg Andreu Muntaner assegurava que no hi ha solucíons 
per la sequera. i deia "hay que tener en cuellla que nos esta
mos bebiendo ahora un agua que es fósil, en algunos lugares 
c~n más de mil años de antigüedad. Estas reservas se agota
ran tarde o temprano " Un altre geoleg. el Sr. Antoni Rodrí
g.uez, ja un poquet més envant, eljuny elel 1992: "Los cient(
tlCOS calculan que dentro de diez años los acuíferos estarán 
totalmeme secos ", i deia "según R odrígu ez. e¡lOs ({cuí/eros 
desde principios de la década de los ochenta. el consumo de 
a~l/ (I. c.n, ~aleares a lo largo del afio es mlly superior a la 
p ~CL?tlaclOnes que e regi Irall" Pa rlav(l que una vegacla 
salJIlItzats, els aqi.iífer ón practica ment irrecu perab les. "El 
consumo -afegia- debe disminuir ell órel'c plazo I.lIl 50% . Y 
~/ IO sólo puede hacerse mediante ahorro . I O cabe esperar que 

lLeva más o que disminuya la poblaciólI. u 

Que s'ha fet durant 10ts aquests anvs? Ens trobam clavant 
Una situ ., -

, aclO: 14.000 pous legalitzats. es calcula que més el e 
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23.000 pO LlS a les Illes Balears estan perforats. Mai, mai, 
no s 'ha denegat un permís de perforació si no hi havia 
un conflicte entre ve'inats. Era igual si l'aqüífers pre
sentaya sím ptomes de salinització, ningú no n 'ha fet 
caso Els darrers quatre anys es calcula que s'ha autoritzat 
I'extracció de 10 hectometres cúbics, és a elir 10 milions 
de tones c1'aigua legals. Es calcula que les il-Legals multi
plicarien per 3 aquesta quantitat. Així ens trobam, per 
exemple. un mate ix estudi presentat al Consell c' ·, :.i mi
nistració el'Emaya, sobre la situació el ' unes pO .n;bles 
extraccions a la zona ele Sencelles i Binissalem, alla OL 
hi havia l'an y 1972 52 pous inventariats , rany 199 1 ja 
aquest estueli n ' inventaria 450 més; 450 pous que són 
concessions clonacle~ -textualment diu ac¡uest informe- "a 
xalets i a cases ({aperos", i hem ele ten ir en compte que 
aquest és el mateix aqüífe r , : la font de Sant loan, i ele 
la zona ele Son Borelils. U : i i Muro, con eguela com sa 
Marineta. 

Me ntreslant es continua perl11etent el reguiu ele 
camps ele golf -se'n parla ra un poc més tarel- posteriors 
a la Llei ele camps ele golf, i reguen amb aigua ele pOli. 
Es continuen a utoritzant Iloves urbanitzacions -no par
lem ele Calvia, no parleru de Santanyí-, incomplint el 
Re: l decret 1423/82, que en el seu article 16 c1iu que si 
no nI ha garanties ele subministrament d 'aigua potable, 
aigua apta per al consum huma, no es pOl . , ' .¡ritzar cap 
nova urbanització . 

Que s 'ha fet elurant aquest temps? Sí. aixo sí, en pla 
positiu : campanyes publicitaries; una campanya "Ilblici
taria d 'estalyi d 'aigua, l'any 1992, presentada pe] presi
dent ele la Junta d'Aigües, dient que "el Govern espera 
ahorrar entre 3 y 5 millones de metros cúbicos con las 
campañas publicitarias" . De 3 a 5 milions de metres 
cúbics pensaven estalviar amb unes campanyes publici
taries, que quan varem veure la se va materialització, 
quedarem amb els cabells drets, perque segons una 
resposta a una pregunta parlamentaria, aquestes cam
panyes consistiren en una de cartells i missatges emesos 
per radio i televisió, valorada en 6.400.000 pessetes, 
aquella famosa "El cos huma és un 80% d 'aigua 11, que 
degué a¡'¡ucinar en el mercat d'origen, on es va gastar 
3.800.000 pessetes. Amb aquests 9 milions de pessetes el 
president de la Junta d'Aigües pensava que la població 
estalviaria entre 3 i 5 milions de me tres cúbics d'aigua. 

1 que ha succe'it? L'inevitable, la progressiva salinit
zació deis aqüífers. Tornam acudir a les hemeroteques. 
13 d'agost del 1993: "Uno de cada cinco pozos de agua 
en Baleares supera el máximo de sal aconsejado por la 
Comunidad Europea", En res posta a una sol'licituel ele 
documentació tenim la constatació d 'aquesta afirmació 
que fei a el dia ri o Pous salinitzats: deis 9 POU$ d 'Eivissa, 
8 salinitzats: de Sant Antoni 11 deis 15 pous. Montui'ri 
3 ele 4; SantanyÍ 16 de 22. alla 011 aré' fa poc l11és ele 
dos meso s es varen aproyar dues noves urbanitzaci ons. 
amb camp de golf inclos, suposam: 16 de 22 pous com
pletament salinitzats. Fins i tot per la zona ele sa Mari -
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neta, alla on es preveu ara la solució al prove"iment deIs 
municipis de Palma i Calvia, Inca ja té 2 pous salinitzats. 

1 mentrestant s' incompleixen no només la Llei d'aigües, 
sinó acorcls del propi Parlament ele les Illes Balears, un acorcl 
de I'octubre ele l'any 1988, que per unanimitat s'insta el 
Govern. el' una banda, a prenelre les mesures al seu abast. i a 
l'altra l'Administració central perque s'acceleri la formació 
del Pla hielrologic ele Balears, que s' hauria ele dividí en 
quatre subplans corresponent a caelascuna ele les IlIes: apre·
vat per unanimitat; aixo era I'octubre ele I'any 1987. Men
trestant la situació es continua degraelant. Més incompli
ments: negativa del Govern a remetre documentació a un 
grup parlamentari; per exemple, no coneixem totes aquestes 
preguntes, rela " ves a materia el'aigua, n'hi deu haver una 
quinzena; i aixo que aquests clies entren a marxes fon.;aeles. 
/\io coneixem les autoritzacions ele pous a Sencelles, a Llubí, 
no sabem les concessions per regar que tenen els camps ele 
golf, etcetera. Preguntes sense contestar, incognites. 

l mentrestant complicitat amb l'especulació que es co
mene;a a crear en tot el problema ele l'aigua. Mentre els 
ciutadans beuen l'aigua salada, uns partin dars, unes societats 
anonim ~s fan negocis, s'enriqueixen, UT. 1riquiment particu
lar a costa d'un bé comú com és l'aigua des ele la promulga
ció ele la Llei d 'aigües, que declara l'aigua un bé comú. 

Es renten les mans dient que no hi ha competencies. 
\/egem. per tant, quines són les competencies que són les 
que motiven, després el 'aquesta introducció , aquesta proposi
ció no de llei: l'elaboració del Pla hidrologic de les lile 
Balears. Dia 12 d'abril del 19E es promulga el Reial decrel 
475/85 sobre traspas de funcions i serveis de l'administració 
ele l'Estat a la Comunitat Autónoma de les Illes Balears en 
materia hidraulica. Aquest decret regula les competencies 
que a partir d'aquell moment són de la Comunitat Autóno
ma de les Illes Balears, i transfereix el personal del Servei 
hidraulic. Entre les funcions que queden regulades, el Minis
teri d'Obres Públiques i Urbanisme i la Comunitat Autóno
ma ele les Illes Balears col, laboraran en l'elaboració de la 
planificació hidrológica. El novembre del 1986 es firma, es 
publica día 14 de novembre del 1986, un conveni de 
coHaboració entre el Ministeri el 'Obres Públiques i la Co
munitat Autonoma de les mes Balears, on convenen que en 
materia de policia d'aigües, redes hidroLógicas, i en totes les 
aItres que siguin própies del Ministeri d'Obres Públiques i 
Urbanisme, hi ha una gestió conjunta, corresponent la for
mació deis expedients a la Comunitat Autónoma de les Illes 
Balears. Practicament 1 'Estat només es reserva la firma. 

Posteriorment el Decret 106/90 del Govern de les Illes 
Balears és el que regula el funcionament í lo 5anització de la 
Junta d'Aigües de Balears. Mentrestant, peró, a pesar el 'a
questes transferencies, i a pesar del conveni firmat, continua 
tothom rentant-se les mans sobre el Pla hidrológico Dia 3 ele 
mare; elel 1993 es respon que la competencia per a l'orelena
ció de recursos hielraulics encara no és de la Comunítat 
Autónoma ... 

EL SR PRESIDENT: 

Acabi, Sr. Sampol, per favor. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Un minut, si em permet, Sr. President. 

.. .1 finalment, a una altra resposta, ja dia 17 ele no
vembre del 1993, se 'ns eliu que actualment es redacta 
una propuesta de directrices para el Plan hidrológ i 1 de 
las Islas Baleares. 

A partir eI"aquí vostes ja coneixen J'exposició de 
moti us que il'lLstra la nostra proposició no ele llei, alla 
011 a partir ele la Llei organica 9/1 992 la transferencia ele 
compet;ncies en materia el 'aigües .ia esta regulada cap 
a les Illes Balears, concretament ordenación y concesión 
de recursos y aprovechamientos hidráulicos . Per tan' 
entenem que els tres punts de la proposició no ele lIc , 
són perfect<lment consonants amb tata la normativC\ j 

I'gislació qUe esta regulada, i proposam que el Gover,: 
(le les IIles Balears recapti del Govern de l'Estat la rapi
da materialítzació de la transferencia de competencia. 
a la vegada que recapti el lIiurament urgent elels treballs 
tecnics corresponents al Pla hidrológic que esta en fase 
de redacció, segons diuen; i fin.dment que el Govern de 
les Illes Balears presenti aquest pla al Parlament de les 
Illes Balears per a la seva aprovació immediata. 

EL SR PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sampo!. Pel Grup Parlamentari MIXT té 
l~ paraula el Sr. Peralta. 

EL SR PERALTA 1 AP \ RICIO: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. 
Sampol, el Grup Parlamentari Mixt li donara suport en 
.. .:¡uesta proposició no de Ilei, perque entenem que 
aquesta proposició, al marge de la introducció i deIs 
plantejaments que el Sr. Sampol ha fet dalt d'aquesta 
tribuna, en els quals només entraré de passada, dient 
que si realment per part de qualcú s'incompleix la Ilei, 
és a dir s'actua de manera iHegal en materia d'aigua, al 
igual que en qualsevol altra materia, se'ls ha de denun
ciar davant de la justícia, i en definitiva crec que d'a
questa manera quedaria tan cada aquesta qüestió i aques
ta polemica que s'ham generat. Per tant no vull entrar 
a profunditzar en aquesta qüestió. 

Podem convenir que hi ha uns consums d'aigua a 
vegades excessius. Tots sabem, i cree que no s'ha dit per 
part ele' oortaveu del grup proposant -no em vull equi
vocar- ~ : Je el major consum d 'aigua que es produeíx en 
aquesta comunitat és precísament no per a l'ús domes
tic, al marge deIs problemes que puguin tenir uns o 
altres municipis quant a la seva xarxa, si perd , si no perd 
O té problemes. que ae;o són problemes de caracter 
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, . _ que s'han de reso ldre, i que evidentmem van en can-
[eclllC • , f 
, . que fan que augmentJ el cansUl 1 pero e l consum 'ooa-

(l a. I . d . 
talment en aquesta com unllat a LH ~"Jl10 ma es pro L1 etx en 

meO l' J ' 1 
I , ec:li agríco la, en e l mee I rura , on se ti va - egons es 

e J1 " d I 700: d 1" est:1 ct ístique5 que hl ha- m.es e 10 e algua que es con-
LIJ1"ll!IX en Aquesta comunltal. empre en el campo 

1 per una alu'a banda hj ha casos concl:e~ , m un i~ipi 
oncrets que lal vegada tenen un'\ pan tlIn tlca, pero no 

~o na l11 entn Ll11.ent tud lícs. on aq ue 1 consul11 en el medi 
a!!: fÍc la pot arriba r fin i ta l a l 90%. 1 cree que a~o í que 
é; un le l preocupa n1. i es un tema que ha lo ten ir en 

b 

compte. de veure quilles alternHtive. es po le li I él aq ue t 

' 111a. quina aluci -. es pot clona l' a aquesta situaclCJ. 

Pero. com he ClIt. a<;o ho clic nom é" ele passaela. i se l' 
entrar i aprofunelir en aquesta qüesti ó . perque crec que 
és la qüestió fonarnen ¡11 i principal <,-:, 1 q ue 'exlo a, tal con . 
s'exposa en el elocument. per part elel g rup p I' posant en el 
que respecta a la proposició 110 ele Ilei . La I rop ¡ció no ele 
lIei és molt clara, i ens parla que es re al ti le l Govern ele 
l'Estat la materialització ele I:l tr:1\1sferenci:1 ele les compe
tencies en materia cI 'orclenació i concess ió ele recursos i 
aprofitamen¡. hidraulics. Se'ns ¡J:1rl:l que t:1lllbé es lliurin els 
treballs tecnic~ corresponents :11 PI:1 hiclrologic, la part que 
j::l esta elaborada per p:1 rt el e rEsta!; i se 'ns parla que es 
procedeixi a l'aprovació craquest pla hielrologic, previarnent 
hi hagi un debat en aquest:1 camilr:l. 

Evidentment a aixo nosaltres li hem ele cl onar. i li clonam. 
el nostre suport, perque creim cllle no solament és positiu 
per al conjunt ele la (,om unitat . i és positill perque permetra 
Controlar i avalua l quina és la si lllació cruna manera rnolt 
més directa i adient, sinó que tambe entenem que redundara 
en benefici ele la gestió que pugui fer el propi Govern de 1. 
Comunítat en materia d'aigu a. Per tan1, creim que és im
portant que se li doni suport; pero com li he dit, arnb tots els 
antecedents que aquí s'han plantejat, amb tota aquesta bata
lla que esta oberta en aquests rnornents, que en molts de 
casos té un transfons polític molt important, en aquesta 
qüestió no volern entrar ni fer un pronunciarnent fo rt en un 
sentít o en un altre. 

Dit a~o , esperem que aquesta proposició tingui el suport 
d'algull grup més d'aquesta cambra. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Peralta. Pel Grup Parlamentari SOCIALISTA 
la Sra. Barceló té la paraula. 

LA SRA. BAR CELÓ 1 MARTÍ: 

Sr: Preside nt. se nyores di p ulades. I j o r diputats. Ente
~~n: ~ COmpartim la preocupa~ ió i la ?~cessitat ele r.esoldre 

s b
l eu problem le provelment d al 2:ua a les dlferents 

POblaciol1s ele le nostres illes. i evidentm;n l les solucions no 
POc\en ser eternament puntuals. La planificació de recursos 
naturals , entre ells l'aigu a, pero igualrnent el solo el paisat-
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ge, van Higats tots d 'una manera prou interdependent, 
són part d 'una mateixa reaJitat, i també són part d'una 
mateixa decisió política. És a dir , quin és el limit del 
nostre creixement, en elefinitiva. 

Pero també amb tot respecte als objectius que pret
enen els tres punts escrits en aouesta pro posta feta, li 
hern de senyaJar, Ji haurÍem ele Cl c:: manar, potser respec
te als dos darrers un més alt niveH ele rigor en la sen 
redacció. 1\',-, és el cas elel primer punt, al oual donar:: _' 
suport, entre el 'aJtres perque és u: ' ,= t ja ( , j, és un fet 
que ja tenim materialitzat elins els propers mesos el fet 
que tinguem les transferencies de competencies e n ma
teria el 'orelenació i concessió de recursos i aprofiwments 
hiclraulics. Per tan1. s'insisteix i es dóna el total sUDon . 

Respecte elels elos punts següents . al rnarge -re', . . .:sc
elels objectius que es pretenen , sí volelrÍem deixar clar 
que potser no és la reelacció més adequ8 :\1 dins el marc 
lega! 1ctuaJ. i intent8r § explicar-me: entrada, que 
tenim avui? Avui tenim un avantproje • .: ele Pla hielro
logic nacional, que sera convertit en !lei, i que sera 
aprovat per I 'Estat. Pero aquest Pla hidrologic nacional. 
que sera !lei, inclou per una ba ":, les al'legacions, les 
:mortacions de caelascuna de les ¡ '1'.1 Lll1itats autonomes, 
1 també preveu la realització deis plans hidrologics ele 
conca; ~ -, a elir, preveu la realització del Pla hielrologic 
de les Illes Balears. Tant les al'legacions com la redacció 
del Pla hielrologic de les Illes Balears, evielentrnent, a 
partir de que s'han de fer? S'han de fer a partir ele les 
directrius elel Pla hidrologic ele les Illes Balears, que la 
Comunitat Autonoma havia de redactar, i que en el 
setembre del 1993 també tenim constatació que encara 
no estan acabades. És a dir que la nostra comunitat 
autonoma per fer les al-legacions al Pla hielrologic naci
onal. encara no les ha fetes a partir de la redacció d'a
questes directrius de recursos hidrologics de les -nostres 
i!les, que hauran de ser la base fonamental del Pla hidro
logic de les lIles Balears. 

Per tant, el segon punt, qui aprovara el Pla hidrolo
gic de les IIles Balears? Creirn que evidentment I 'haura 
d'aprovar qui té les competencies, queda clar. 1 les 
cornpetencies confiam d 'aquí a pocs mesos siguin ja de 
la Comunitat Autonoma, i per tant correspondra també 
a la Cornunitat Autonoma haver d'aprovar el Pla hidro
logic de les lIles Balears, que, repetesc i insistesc, s'hau
ra de fer a partir també de la feina feta de directrius 
que encara esta per fel'. 

Per tant, I 'important aquÍ no és que el Govern esta
tal envii el material fet aquí. Són dues feines comple
mentaries . AqUÍ. en col'laboració amb les aelministraci
ons s 'han de redactar les clirectrius. el Pla nacional es fa 
a partir de les aportacions ele la Comunitat Autonoma, 
i evidentment són feines complementaries, ele que la 
Comunitat Autonoma ha de fer la seva. Per tant, res no 
exirneix al Govern d 'aquesta comunitat auto noma ele la 
feina el e l'orclenació deis recursos i ele l'avan<; necessari 
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en la redacció d'aquestes directrius per a l'elaboració del Pla 
hidrologic, que són urgentíssimes, i la realitat que se'ns ha 
assenyalat avui, histórica i de cada dia, que la podem seguir 
no només a través deis mitjans de comunicació, sinó quan 
obrim l'aixeta ele ca nostra, veient la qualitat d'aquest recurs 
que tenim avui, hem ele elemanar que s'avanci en la redacció 
(l'aquestes directrius. 1 repetesc que estam el'acord, supos, en 
els objectius. La redacció, he intentat explicar que potser no 
és la més aelequacla. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Barceló. Pel Grup PP-UM té la parallla el 
Sr. Huguet i Sintes. 

E L SR. HUGUET 1 SINTES: 

Gracies, Sr. Pre.:.ídent, senyores i senyors eliputats. L'ana
isi -perque entenc que el que ha formulat el Sr. Sampol en 
a seva proposició no ele Ilei ha estat una analisi elel procés 
nform:1 '¡ u elel eleteriorament deis recursos hielraulics, o 
lÍdrics. Je le; IIIes Balears- ha recorregut a la premsa. És 
ma manera cíe veure el que es respira elins la societat, pero 
:lirÍem que l'ha aturat devers l'any 1988 o 1989. Després 
:I'aquesta amllisi de premsa ha passat a la legislació actual, i 
;'ha aturat aquí. Supos que per manca de temps ja ha hagut 
i'entrar en les seves propostes. 

Miri , jo cr 'O: c que aquesta analisi, aquesta metodolo: :J per 
'er aquestes propostes no era prou seriosa . Efectivamen els 
'ets, recollits o no en mitjans el , comunicació, que han duit 
luna situació actual són seguramen L un desequilibri entre un 
ecurs que tenim per jaciments subterranis o per pluja, i el 
:onsum d 'aquest recurso Aquest desequilibri es pot desfer 
lomés i equilibrar, o bé augmentant el recurs -efectivament 
10 sabem si ploura més o no, no sabem com a que n'hi ha 
ls aqüífers subterranis; aportar-lo de fora, s'ha rallat de 
noltes solucions darrerament, i n 'hi ha que sembla que estan 
n marxa- o limitar el consum, i a~o també es pot fer de 
noltes maneres: aturar el nombre de consumidors, intentar 
[ue el consum no es malbarati i es limiti a I'imprescindible. 
:s a dir, hi ha moltes solucions, i segurament aquest intent 
'equilibri entre la demanda i l'oferta de recurs pass a per un 
Ilanejament. 

La historia del planejamem també l'han insinuada jo crec 
ue només a mitges, i darrerament la portaveu socialista s'ha 
blidat de senyalar que el que paga la redacció de les direc
-ius és el MOP, perque és qui t6 la competencia. És a dir, 
\ col ' laboració tecnica és de la Comunitat Autónoma, pero 
ui paga és qui mana, i continua manant el Ministeri el'O
res públiques. Deim, ido, que només a partir d 'un planeja
len t es pot resoldre el conflicte de la situació actualment en 
larxa. 

1 com estam avui -que és J'important per la qual cosa 
~im aquest debat- en la solució del confliete? 1 si tal vegada 
; habitual dins aquesta cambra senyalar les desavinences? , 
'Je haurien ele ser només polítiques, perque aelministrati-

ves, quasi em fan ganes de recordar l'article 103 de la 
Constitució, que a I'administració pública els principis, 
entre d'altres, que l'inspiren són els de cooperació, 
eficacia, jerarquia, descentralització i desconcentració. 
lelo jo crec que en aquest moment el Govern central i el 
Govern d'aquesta comunitat autonom:, clonen una mos
tra, un exemple ele cooperació. 

Avui no hi h;¡ el conseller eI'Obres Públiques en el 
seu escó, o la se butaca, perque esta firmant la consti
tució de la comlssió prevista al Decret 134/1994, publi
cat aquest mes de f~brer, cija 18, on se senyala que es 
constitllinl, com altres anys, també en aquesta comuni
tat autonoma una comissió per adoptar les mesures 
administratives especials per a la gestió deis recursos 
hiclraulics, cl'acorcl amb I'article 56 de la Llei d'aigües. 
i que a més preveu a la seva elisposició final segona, que 
lIegiré si m'ho pennet el Sr. President, "[/na vez entre en 
\ ;oor la normativa; la r la que se culmi i! el proceso de 
ti ,ispaso de funciones y servicios de la administración del 
Estado a la Comunidad AUlónoma de las Islas Baleares 
en materia dl recursos y obras hidráulicas. el presente 
real decreto quedará sin vigor en lo que a la citada co
munidad autónoma se refiere". 1 que consti que en 
aquest moment és l'única comunitat autonoma on 
aquesta comissió sera copresidida per representants del 
MOPU i per representants de la Comunitat Autonoma. 

Crec, iclo, que en aquest moment difícilment es por 
consielerar oportú intentar aprovar una proposició no ele 
!lei per part d'aquest parlament, on si vostes. senyores 
i senyors diputats, I'han !legida, veuran que el que so
bresurt en cadascun deb tres punts és: en el primer, 
rapidesa per a materialització de transferencies; en el 
segon, urgencia per a lliurament de treballs tecnics del 
Pla hidrologic; i tercer, immediata aprovació del Pla 
hidrologic de les Illes Balears. Corre-cuita: rapidesa, 
urgencia, immediatesa. 

Jo conec que segurament la voluntat -o vull suposar
ho- en la seva proposició no de Ilei és positivista, és 
amb I'anim de contribuir que I'administració pregui 
consciencia d'una vegada en la so lució del problema. 
Pero crec que no és oportuna perque precisament tenim 
mostres que aquesta eooperació que he senyalat entre les 
dues administracions, encara que ja s'hagi aprovat la Llei 
orgilllica 9/1992, de transferencia de la materia, hi ha 
encara un procés de materialització, i per tant el fans , 
els recursos economics, i molts deis béns necessaris per 
equilibrar el que en definitiva importa, la demanda i 
I 'oferta , esta en fase d 'execució. Pero no en fase immo
bilitzada ni immobilista. 

]0 crec que si voste, a més de recollir els retalls ele 
premsa fins al 1988 ho hagués fet deIs darrers mesos, 
veura també que, tot i les discrepancies que manifesta 
qualque població, hi ha per part ele les dues administra
cions un ciar esperit i una feina provada en avan9ar en 
la solució el'aquest problema, principalment tant a Ma-

I 
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a Eivissa. o vull deixaI de senyalar q ue també 
lIorca com l' - ' 

I 
'ca perque el problema (e I mgu::t 110 e nome un 

n ¡ eno l < , ,. 'h 1 
. bl rna ete prove"iment. que es I lIl1Je que a enya al 

plO , e sobretot e1'una manera especial; és un problema el un 
IlC¡UI.O • f'" ' 1 t . I ence ... el uti litzacio e teLen!, I passn perque c<'\c a Ona. 
elC e . . I "'f o cada litre. o caela gOta d (l Igua que es treu. un aqur eres 
reutilitzi, i que f e fon; " ;.. '~a fe l per lenll'- lo a c1alt des~ 
prés . empri d "tll1a manera ef tca~ tante" vegades COIll fael 

falta . 

Amb aco, confiam que la vingucla a les li tes ele la secreta
ria cl'Esta~ ele política c1'aigües i medi ambient el proper 
elilluns, 011 es reuneix tota la comissió sectorial ele medi am
bient de l'Estat espanyo l, 011 sera present el co nseller cJ"a
quest go\::,m el'aquesta cOl11unitat autonoma i el ministre 
el'Obres Públiques, fara possible establir acorels immeeliats 
per resoldre un problema ele ~anejall1ent i l~l l?ortal1t que ~nca
ra queda a Menorca als P-.lIllIClpIS ele Mao I e~ Castell; I que 
també hi ha feines avan~aeles en la prevenció el que sera tal 
vegaela un problema hielrau lic ele pnwe'111lent a la conca ele 
la part de Ciutaelella, on substrats ~ _'ulogics són mo lt alts, i 
per tant hi pot haver previsiblement problellles ele salinitza
ció. L'exemple del que ha succ6t a Mallorca i a Eivissa 
serveix en aquest cas per~,,!é no pas~i ¡¡ 1:1 pan ele ponent ele 
l'illa de Menorca. 

Sr. Sampol, entengui que no consielel , ', OPO(~LI. per tot 
el que li he explicat. que en aCJuest mOl1lc;;¡ nosaltres li de
manem rapidesa al Govem ele l'Estat espanyol perque ens 
faci les transferencies a ¡lLl~le , : 1 cUl11unitat. Creim que actua 
d'acorcl amb la velocitat que ~I les clues aelministracions s'han 
establert, i que aquesta materi~¡Jització no esta ele cap manera 
paralitzada. 

Segon: que recapti del Govern de I 'Estat el lliurament 
urgent deIs treballs urgents; miri. I'any 1987 es va publicar -
qualcú d 'aquí ha dit que no coneixien la feina- un estueli 
previ del Pla hidrologic, i té em sembla set documents secto
rials i unes conclusions. Era un estudi preví acabat i publicat 
el 1987, El 1988 el reglament ele recursos hiddllllics senyala 
COm s'ha ele fer el Pla hidrologic , ho ha explicat la Sra. Bar
celó, és un pla nacional, i s'han de fer també unes directrius 
del Pla de la Comunitat Autónoma. Aquestes c1irectríus estan 
adjudicades -tot d'una acab, Sr. President- i sota els pressu
IDosts ele l'Estat i la c\irecció tecnica d ague ta comuni tat 
allto l~oma, les treballa una e mpresa aeljudicat<h ia. Per tant 
no te massa sen tit en aquesl 1110 ment aprova r una aco rcl 
el ac¡u ta corporació c1emanant urgencia en e l lliurament 
d 'aquestes fe ines. H i c1e u haver un te rmin L i e l q ue poclem 
demanar és i es compleix o no e l termini. 

l
. 1 en c1 arre r 11 0c, la immecl ia tesa ele I' aprovacioó el un pla 

1tdro l' . , 
. oglc no te cap n i peus, I el' lue sobretol aq uesl govern 
I ~~ ~e ta comunitat no tenen com petencia pe r fe r-ho . Molte. 
gl aCles se l' . 

, I yo res I senyor dl[nttats. 

1 (~l Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en 
a dlrecció del debat) 

EL SR. PRESIDENT 

Gracies, Sr. Huguet. Pel torn de replica té la paraula 
el Sr. Sampol. 

EL SR. SAlVIPOL 1 MAS: 

Gra.cies, Sr. President. Sr. Peralta. he c1'agrair-l; el 
suport. encara que matisat . De totes maneres li volc)¡ la 
a la vegacla -i li agraesc que em doni l'ocasió- de reba
tre-li, i que consti que no tenc dacles, pero ten e pre
su m pcions que em permeten rebatre-li una afirmació 
que es fa molt sovint. no és la primera vegaela que " . 
aquí dins, que el consum d 'aigua en el mecli agrÍcOi:1 és 
el 70% del consum total. Efectivament és aixÍ si miram 
les concessions . Pero, quan tes el 'urbanitzacions iHegals, 
quants de camps ele golf, quantes d'urbélll itzacions o 
poblacions legals tenen el subministram-. ! ~, d 'aigua a 
partir de pous que tenen concessió per regar? Jo no ho 
sé, perque la Junta eI'Aigües no ens vol faci litar aquesta 
e1ocumentació, la petició ele la qual esta reiteraela. Pero 
compti que moltíssim ele provelment per a consum 
huma es fa amb concessions per a reguiu. De fet les 
empreses subministradores trac1icionalment han comprat 
ai~ua a particulars, aigua que era una concessió per 
r..:;:,r, no era aigua per proveír la població. Ara, quin 
tant per cent suposa? No ho sé, pe:' crec que aquest 
70% baixaria bastant. 1 sobretot, basta fer una volta pel 
Pla de Mallorca, que jo me n'he preocupat, i veurem els 
horts i horts que esta n abanclo. ::i:s, i ens donarem 
compte que aquestes dades, que possiblement eren certes 
b set o vuit, o e1eu anys, avui en dia variarien substanci
alment. 

La Sra. Barceló fa una primera pregunta, que és h 
clau: Quin és el sostre, quin és el límit del nostre crei
xement? Jo evidentment hi he passat molt per damunt, 
pero dei a que mentre es dóna aquesta problematica al 
lIarg d'aquest temps, i m'he remuntat a l'any 1983; 
mentre hi havia aquests advertiments deIs tecnics, els 
polítics -Govern, consells insulars, ajuntaments- seguien 
com si res, amb una política desenvolupista, i s'hi se
gueix actualment. Fa dos mesos, quan Sanitat ens diu 
que a Santanyí els pous estan salinitzats, s'aproven 
urbanitzacions, i s'aproven a la Comissió Insular c1'Ur
banisme, 1 Calvia, que beu salmon'a, continua aprovant 
urbanitzacions, i camps ele golf regats amb aigua depu
rada que s'hauria ele reutilitzar els aqi.iífers amb una 
depuració terciaria. És un model al qual ningú vol posar 
fre , i ja veurem quines conseqüencies dura .. 

Ara, qui ha d 'aprovar el pla de conca, el Pla hielrolo
gi c ele les Illes Balears? EL Govern de les IlIes Balears. 
Des ele dia 25 ele e1esembre el e l'any 1992, que es publica 
la Llei d 'atribució de transferencia ele competencies en 
materia el'orc1enació i concessió de recursos i aprofita
ments hiddmlics a la Comunitat Autónoma de les IlIes 
Balears. 1 és el que es demana en aquesta proposició no 
ele llei, que els treballs que es rea litzen -efectivament, Sr . 

~~~~~~~================================================= 
b 
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Huguet, de manera conjunta-, resposta del Govern : actual
ment es redacta una propuesta de directrices para el Plan 
hidrológico de las Islas Baleares, hi ha un tecnic de cadascu
na de les administracions que el coordina; aixo que s'agiliti 
c1 ' una vegada. 

Jo és que no entenc les contradiccions que voste ha vist. 
perque al final m 'ha reconegut que efectivament la compe
tencia és del Govern de les Illes Balears, i el que demanam 
en certa manera és que, ens imaginam que la materialització 
d 'aquestes transferencies pot ser abans -perque podria ser 
el 'aquí a quinze dies- de la finalització deis treballs de redac
ció del Pla hidrologic, i que tal vegaela que ens avan~am en 
el temps. Pero que els treballs s clccelerin, i que el Govern -
que és el que ja en té la responsabilitat, per reforma ele 
J'Estatut d 'Autonomia, per la L1ei cl"atribució ele competen
ci p,;- acceleri el tema, que agafi el bou per les banv ,," ,-

1 el Sr. Huguet insisteix que hi ha moltes solucions per 
arribar a aquest equilibri entre I'aigua que plou, i I'aigua que 
bevem i consumim. Pero no n'apliquen ni un, no n'apliquen 
ca p. Aquí eluim dos anys fent propostes per reduir el con
sum en el reguiu, per introduir tecniques de baix consum, 
per estalviar aigua a les poblaciom . tarifes progressives, mo
cions, proposicions no de llei ... ~ o ens han aprovat ni una 
pro posta mai en aquest tema. Que fan, per equilibrar el 
consum? Aprovar urbanitzacions? Permetre que camps de 
golf reguin amb aigua de pou, ja no dic aigua potable? Aixo 
és el que fan per reequilibrar I'aigua que plou i I'aigua que 
consumim? No fan absolutament res. 1 lIavors es queixa que 
tenguem presses. Ens demana més calma? Si des de l'any 
1986 ens anuncien el Pla hidrologic. Jo m'he remuntat en el 
temps amb els retalls de premsa perque tenguessen una 
prova documental que el conseller d 'Obres Públiques i el 
ministre deien que la solució era el Pla hidrologic; i ara, lino 
frissem, és que ara avui justament tenen una reunió, avui 
horabaixa; calma" . El que fan és fer-nos combregar amb 
rodes de molí. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sampol. Intervencions en contrareplica? La 
Sra. Barceló té la paraula. 

LA SRA. BARCELÓ 1 MARTÍ: 

Gracies, Sr. President, senyores diputades, senyors dipu
tats. tan just vull senyalar una cosa al Sr. Sampol, el moti u de 
la nostra abstenció als dos punts darrers, repetesc, no és per 
l'objectiu en si , sinó senzillament perque es compleixin les 
dues mocions s 'ha de materialitzar primerament l'aprovació 
elel Pla hidrologic nacional com a llei, que és el que permet 
crear i avan¡;ar en els plans hidrologics de conca, el Pla hi 
drologic de les Illes Balears, i la materialització concreta de 
les transferencies, que per a les dues coses manca molt poc 
temps, és qüestió de mesos. No és absolutament res més. 

Sí voldria, per aHusions directes del portaveu del Partit 
Popular, cleixar claríssim que la competencia en la reelacció 

de les directrius del Pla hidrologic de les Illes Balears é! 
d 'aquesta Lomunit8~ autonoma, i així ha demostra el fe
que les al 'legacions que el Govern d'aquestes illes pre· 
senta al Pla hidrologic nacional es justifica que encan 
no han pogut acabar la reclacció d'aquestes directrius 
Evidentment [,Estat hi va col'laborar en la part econo
mica, pero la competencia i la responsabilitat és d'a· 
quest govern, i aixÍ el mateix govern es disculpa qUE 
encara -com que sempre funcionam amb retard, aquí
no tenim les c1irectrius aprovades, que són aquestes que 
han ele clonar lloc a la creació del Pla hielrologic ele les 
Illes Balears. Per tant, senyors, la competencia és seva 
i ben seva . Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sra. Barceló. Pel Grup PP-UM el Sr. Hu
guet i Sintes té la paraula. 

EL SR. HUGUET 1 SINTES: 

Moltes gracies. Sr. President. La darrera observació 
que se m 'ha fet vull dir que es repassi el Decret 
927/1988, i alla ho liegira ben cIar, qui té les competen
cies. O si gui que no invoqui al'legacions i coses rares, 
perque la legisla .. ió és la legislació. 

Sr. Sampol. miri, en aquest moment, per acIarir qui
na és la situaclc"2tual: jo no vull entrar en (: '":13t sobre 
com ha estat la historia. El que ens importa 0n som 
i com ho podem fer per sortir-ne, i si fan o no fan feina 
les dues administracions per sortir-ne, i si la fan o no la 
fan de pressa. El Decret, no li llegiré, se'l llegeixi voste. 
Va sortir publicat dia 18 de febrer. Voste veura que és 
el que han de fer amb el cas d'incompliment deIs usua
ris, etcetera. Esta regulat de dia 18 el'aquest mes de 
febrer. Per tant, si voste s'hagués documentat, no I'any 
1983, ni el 86 ni el 88, ara, el mes de febrer del 94, avui 
podríem rallar del mateix segurament voste i jo; perque 
jo li he reconegut que segurament la seva actitud és 
positiva en aIlo que vol. 

El que cree que no és correcte és intentar dir "una 
reunioneta d'avui", i no se que, aquest menyspreu que 
ha semblat que feia. Quan l'administració actua,i aetua 
bé, llevem-nos el capell. Som diputats per defensar els 
interessos d 'aquesta comunitat, i no és desprestigiant 
allo -poc o molt- que es faci bé, amb actituds que mos
tren la nostra correspondencia a l'administració que 
tenim. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Huguet. 1 acabat el debat passarem a la 
votació. Entenc que hi ha petició de votació per separat; 
és a dir, vatarÍem en primer lloc el punt primer, i Ila
vors conjuntament els punts segon i tercer. 



D 

DIARI DE SESSIONS / Núm. 100 / 2 de mar~ del 1994 4123 

Passam, ido. en prime~- lloc a la votació elel punt primer 

1 IJ [Oposició no ele llel. 
de a 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen 

ar drets per favor? Gracies, poden ",,',' :"e. pOSe . 

Senyores i senyors diputats que voten en contra: 

Senyores i senyors eliputats que s'abstenen: 

27 vots a favor. ~)U en contra. cap abstenció. Queda rebut
iat el punt primer. 

Passam a la votació deis punts se :=- . 1 tercer. 

Senyores i senyors eliputats que voten a favor. es volen 
posar drets, per favor? Grac i . '. Doden seure. 

Senyores i ~:,: nyors diputats que voten en contra') 

Senyores i senvo\"s diput~ts que s aLlstenen: 

7 vots a favor, 30 en contr:1. 20 abstencions. Queden 
I'ebutjats els punts segon i terc~·I. 

m.2) Proposició no de llei RGE núm. 2537/93, presenta
d<l pel Grup Parlamentari MIXT. relatiya a mesures per al 
c(lmpliment de la Llei 12/1988, de 17 d u novembre, de 
c;:¡ mps de golf. 

EL SR. PRESIDENT : 

Passam a la elarrera 11 ¡'oposició no de Ilei. que és la 2537, 
del Grup Parlamentari ¡VlIXT. relativa a mesures per al com
pliment de la L1ei 12/1988, de 17 ele novembre, de camps ele 
golf. Té la paraula en nom del grup proposant el diputat Sr. 
Vidal i Juan. 

EL SR. VIDAL 1 JUA!\: 

Gracies, Sr. President. Anava a comen¡;;ar dient "d'aigua 
va", i alguns han entes "aigua va", com feien els castissos de 
~adrid quan encara no hi havia c1avegueram i tiraven el que 
hl havia a les safes j als recipients que recollien aigües ... , i pel 
q.u~ s'ha vist, s'ha assustat algú. No, no direm "aigua va", 
Sino "va d'aigua" . i així s'entenelnl millor. 

1 die que va d 'aigua perque aquesta proposició no de llei , 
que titu1am "Mesures pel COI" 'l liment ele la L1ei de camps ele 
golf", té precisament aque~ . transfons de l'aigua, el 'aquest 
problema que -almenys als que ens sentim responsables- ens 
preocupa francam ent. És el problema número u, m 'atrevesc 
~. dir. no només a les nostres illes; És el problema número u 
Ins l tot a nivell mundial. En algun temps Iluitaven els pa'i
o pel petro li , i ara JJ uiten per l' aigua; i si no , mirin a l'Ori

elllt Mitja, per excmple. questa és l' actual rea ;· ' t: i anant 
a nOStre t . . . l ." . ern tO rI , a a nO$rra comu11ltat autoL'ma, es el 
I rObl el11a que més ens preocupa. 

=-

Ara duim cinc anys, Ilargs, de la promulgació de la 
Llei de camps de golf, que és la Llei 12/1988, i l'experi
encia ens ha demostrat la necessitat de prendre mesures 
que garanteixin el compliment de les normes previstes al 
seu articulat. No es u-acta ele canviar les Ileis cons
tantment, no es tracta, com vaig sentir no fa molt a unes 
declaracions d'un responsable d'una comissió insular 
c1'urbanisme, que deia que ells havien actuat eI'acorcl 
amb les lIeis , i que si no estava bé que es canviassin les 
Ileis . No es tracta el 'aixo, es tracta precisament de fer 
complir les lleis, que ¡'esperít del legislador a la practica 
també es reflecteixi i es compleixi. 

No els podria dir que s'ha procluit molts ele casos 
concrets, j el que més conec, naturalment, és E ivissa, 
l'illa el 'Eivissa; pero ens imaginam que es proelueixen a 
tot arreu dins la nOS11 d comunitat autonoma, sobre 
aquesta necessitat que les mesures , que estan ben previs
tes dins la Llei ele camps ele golf, es co mpleixin estricta
mento Concretamec .' n allo que fa referencia als infor
mes preceptius per elecl aració d ' interes social es cliu 
a I'articulat, con C '" :. ; Ilent a I 'artic1e 2.4, que per a la 
declaració el 'intt; _ ' .social sera necessari un informe 
favorable de la Conselleria ele Turisme -ja explica en 
relació , naturalment, al que fa a I'interes turístic de la 
promoció corre ', 'onent-, de la Conselleria d 'Agricultura 
i Pesca, acreditant que les instal'lacions que es permeten 
no són incompatibles amb valors singulars assenyalats de 
b lOna on es pretén instal'lar e l camp ele golf, ni afec
ten terrenys el 'especial intere:'o agrícola: també de la 
Conselleria de Cultura, Educació i Esports, fins i tot, 
que ha d 'emetre uns informes sobre precisament aques
tes instaHacions esportives. 

Pero pel que fa referencia -i aquí ve I'assumpte, 
poelríem dir "la mare del be", o del mohó, com deim a 
E ivissa- a la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació 
del Territori, es diu c1arament sobre la suficiencia i 
conveniencia deis recursos hidraulics proposats en 
aquest article. Pero llavors es remarca l'article 4 que a 
la sol'licitud s'ha d'adjuntar així mateix justificació de 
la suficiencia d'aigua per a regar el camp de golf, "que 
procedira de la depuració d 'aigües residuals, dessalinit
zació d'aigua de la mar, i de fons rius i torrents que 
vessin directament a la mar, naturalment; aigua que es 
pugui perdre o que es perdria. 

Logicament es diu en allo que es refereix als munici
pis que no tenguin zona costera, que s'hi poclran utilit
zar aigües utilitzades per a ús agrícola, sempre que es 
justifiqui que no són necessaries per a l'agricultura i el 
consum huma. Amb aixo queda ciar que -tom a dir
alla on jo conec més no es c1óna aquest cas, a l'ilIa el 'Ei
vissa, perque tots els municipis són costaners, no n 'hi ha 
cap que no tengui zona costera, pero comprenc aquesta 
excepció quan es tracti el algun municipi que no en 
tengui, i així mateix empre que es justif iqui que no són 
necessaries aquestes aigües auto ri tzades per a ús agríco
la per a la propia agricultura i el consum huma. 
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Per tant, nosaltres -com he dit abans- amb aquesta pro po
si ció no de lIei no venim aquí a proposar que es modifiqui 
una lIei, perque naturalment és obvi que no presentaríem 
una proposició no de llei; pero el que vull dir és que no 
venim a esmenar la plana a ningú. Nosaltres venim a dema
na'- ue. interpretant l'esperit de la propia llei, remarcar que 
fin ILle es tenguin proves fefaents de l'existencia d 'aquests 
mitjans que garan ~ixen que l'aigua per regar el camp de golf 
sigui nrecisament procedent de la dessalinització, de la depu
racio ci 'aigües, etcetera, no s'emeti aguest informe favorable, 
involuntariament, de bona fe -si jo ha comprenc-, pero sen
zillament presentant uns projectes de construcció el ' una 
clessalinitzadora, o fins i tot hi pot ha\ - certificacions, pero 
sempre amb perspectiva ele futur, que ",,; faran unes depura
ciares en un termini determinat, etcetera. No. Que la elecla
ració el 'interes social que permeti aquesta instal'lació a sol no 
urbanitzable, a sol rústic, no es doni fins que no existeixin 
aquests mitjans. 

Es tracta -torn a dir- , aixÍ com veim nosaltres, de complir 
precisament el que volia el legislador, el que recull la propia 
Ilei . Per tant jo podria dir que no és que acusi que els infor
mes es c10nin alegrement, sinó que tal,'egada la propia llei 
deixa oberta aquesta possibilitat, i si aquesT Parlament es 
pronuncia aprovant aquesta proposició no dI:. Ilei, i a pesar 
c1el que pugui n dir, que les proposicions no c1e llei són com 
els recados a la madre superiora, que s'ha dit aquí algunt: 
vegades, jo estic segur que la madre superiora sol ser una 
persona assenyada, i quan és vertaderament just que es faci 
aixÍ, i correcte, la madre superiora agafa el recado i la cosa 
va enclavant. Moltes gracies, Sr. President. 

(El Sr. Vicepresidem primer substÍlueix el Sr. President en 
la direcció del debat) 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnkies, Sr. Vida!. Grups que vulguin intervenir? Pel 
PSM 1 EEM té la paraula la Sra. Vadel!. 

LA SRA, V ADELL 1 FERRER: 

Gracies, Sr. President. La Llei 12/1988, de 17 de novem
bre, de camps de golf, ja declara a I'exposició de motius, al 
darrer paragraf, que a les nostres illes la demanda d'aigua 
per a consum huma i per a usos agrÍcoles incideix sobre uns 
recursos hidraulics limitats. És per aixo que preveu les mesu
res necessaries per tal d 'evitar que les aigües destinades a 
regar camps de golf no es detreguin d'altres usos de necessi
tat més peremptoria. 

L 'article 2 regula la declaració d'interes social per la 
construcció de camps c1e golf amb una serie ele particulari
tats. E l punt 4, que és el que ara ens ocupa, estableix la 
necessitat ele I'informe favorable ele la ConseIleria d 'Obres 
Públiques i Ordenació e1el Territori sobre la suficiencia i 
conveniencia deIs recursos hidraulics proposats 'article 4 
també -ja ho ha senyalat el Sr. Vid al- és pro Jar quan 
obliga a presentar quan obliga a presentar juntament amb la 

sol'licituel, justificant ele la suficiencia d'aigua per regar 
el camp de golf, que procedira de la depuració d 'aigües 
residuals, ele la dessalinització e1'aigües de la mar, de 
fonts, rius i torrents que vessin elirectament a la mar. 

La llei, per tant és prou clara. Quina és, pero, la 
motivació eI'aquesta proposició no ele Ilei? Nosaltres 
pensam que ni més ni .nanco que les arbitrarietats que 
es proelueixen en la tramitació deIs expeelients per a la 
declaració el 'interes social. En alguns deIs expedients no 
figuren els informes preceptius de la ConselIeria el 'Obres 
Públiques, no es justifiquen els recursos hielraulics per 
regar els camps (le golf. En un moment tan delicat com 
J'actual, amb ur", manca cI 'aigua per al prove"iment ele 
Palma i Calvia, i una pl'ogressiva salinització deIs pous 
ele J'interior ele l'illa, és il1delmissible que camps de golf 
actualmen t en funcionament reguin amb aigua apta per 
al consum huma: Son Viela -tan a prop ele Palma-, Val! 
eI'Ol' ele Felanitx, Son Cervera, Canyamel, PoIlen~a, s:' 
Roca Llisa a Eivissa, Son Parc a Menorca, un altre camp 
de golf ele Menorca. Sos Sastres ele Capclepera, Son 
Antelm de Llucmajor, tots ells reguen amb aigua bona. 

De les notÍcies que tenim de tots els camps ele golf 
actualment en funcionament , tan sois tres eI'elIs -Ponien
te, Santa Pon~a i Benclinat- reguen amb aigua depurada. 
Els expedients en tramitació, p,esentats després de 
l'aprovació de la llei, també estan mancats de la justifi
cació ele la suficiencia ele recursos hielraulics per regar
los. Com es pot justificar, per exemple. que el camp de 
golf ele ses Peelreres es regara amh aigua depurada, si a 
Campos no hi ha depuradora con:,¡rui'e1a, i ni tan sois hi 
ha clavegueram. El camp ele golf ele Vall e1'Or, a Fela
nitx, rega amb aigua cle pou cles de fa tres anys, amplia
ció inclosa i legalitzada després de la modificació de la 
Len. Aguest camp té la llicencia d'obres per a concluir 
les aigües de la depuradora de Felanitx, des de fa més 
de sis mesos, i les obres encara no han comen¡;at, la qual 
cosa vol dir que la llicencia ha caducat, segons la Llei 
10/1990, de disciplina urbanística. Per tant és de pre
sumir gue continuaran regant amb aigua bona. 

Sr. Vidal, donam suport a aquesta proposició no de 
lIei, exigim més rigor en la tramitació deIs expedients de 
declaració d 'interes social, perque ara no estam per 
alegries, ni tampoc estam per campanyes d 'imatge com 
aquella en que un club de golf que rega amb aigua de 
major qualitat que la que beuen a Calvia, "~r exemple, 
patrocinava un anunci convidant als ciutadans a estalviar 
aigua, e1ins la campan ya "l'aigua amb comptagotes". En 
tenen ells , de comptagotes? Gracies, Sr. President. 

(El Sr. President repren la direcció del debat) 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. VadeIl . Pel Grup SOCIALISTA la Sra . 
BarceIó té la paraula. 

< 
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LA SRA. BARCELÓ 1 MARTI: 

Sr. President. senyores di putacles, seIJyor c1i.puta~ .. ~stal11 
. . rr llal IJotser en aquest Par lament. a 1 'OpOSICIO que semple le-' . 

. una moral d 'aJt valor . Demanam onstan lment que el len IIn , . .. , 
G 1 C01'1lJleixi les seves proples lJels, I crec que e el oven .. , , . 
defin i tiva l'objecte ele la proposlclO no le lJel que aVlII p I"':. 

sen ta el Gru p Mixt: I erque venacle.ramen . com es pOl a Llto
dual'. COI11 el Govern de la COI11 umtal Al! :onoma pOl adme
Lre un in fo rme favorable sobre la uficiencla i conveniencia 
deis recursos hídrics quan no provenen cI'aigües clepuracles 
a un país on els diaris cacla clia ens clemosti~.,' que no tenim 
suficients recursos híelrics? Quan es parla ele restriccions, 
(lUan es parla de vaixells que el uen aigua. quan es parla ele 

IltS cle problemes cle salinització ele pous.c .. dcú pot dir 
aquí i qua1cú pot firmar un informe c1ient qt:. hi ha aigu8 
que sobra? Vertaclerament és difícil de creure. 

;'\io sobra absolutament ni una gota d·aigua. i 110 sobra tan 
sois l'aigua que vessa c1irectament a la mar. A<;o no ha deim 
només nosaltres, ho c1iu el J1lateiA conseller. el Sr. Reus, quan 
fa pocs c1ies assenyalava que és necessari que una part deIs 
recursos hídrics es perclin a la mal' com a L1I1ica manera de 
mantenir I'equilibri entre aigua c1ol<;a i aigul salada, ¡evitar 
que els pous augmentin la se\a salinitzaci' I'er intruslo ma
rina. Per tant no hi ha cap aigua que sobri a les nostres illes, 
o per tant els recursos per regar els camps ele gol, creim que 
han de provenir de les aigües re~ultants c1'aigües residuals. 1 
pOCCl -," més: si els informe,> e~ fessin com toca. correcta
men~ . ' nrt·.·~s poclríei1 ser aClueste\ iligües les utilitzables. 

I a partir d'aquí . a la vegaelil. la trampa que estableix la 
Llei de camps de golf, que també es denuncia amb la presen
tació d'aquesta proposicill no ele !lei esta en el fet que s'ha 
comentat, que el titular, I'interessat és el que ha de justificar 
que té recursos hídrics suficients, i la Comunitat Autonoma 
signa la seva conveniencia, la seva utilització. A<;o a més que 
per firmar -com ha senyalat abans- que hi sobren aigües, ja 
d'entrada creim que és un disbarat. En segon lloc també 
creim que és un disbarat que el Govern no assumeixi la 
responsabilitat que té de prioritzar usos i recursos a cadascu
na de les utilitats que li vulgui donar, i que per tant deixi ele 
fer feina en allo que són les seves obligacions: administrar, 
Controlar i protegir les aigües sense cap tipus de renúncies. 

Pe r tant hem d acceptar la eva proposició no ele lIei, i 
volem enyalar que estar en contra ele la pro posta que fa avu i 
el Grup Mixt eria estar en contra elel fet que I aigua és un 
recurs públi escas, é estar en contra ue ha eI 'existir una 
UO,itat ele gesLi6 és esta.r que ha e1'existir un tractament in
legral, perqlle ha el 'existir la ullitat ele canea hidroe:rafica i 
pe!' tant el maxim respecte per a l' _,o pllb lic fro~t a 1 (IS 
prlVat. Si avu i 110 'ap rova aque la proposla, hauríem ele 
Cleman.ar als que voli n en contra, per tant, a CJtli defensen 
quan fll'Jl1en que 111 obra aigua: quin són els interesso que 
(lefensen, el públics o els pnvats"? Gdl.Cles. 

-

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. GONZÁLEZ 1 ORTEA: 

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados. 
Sr. Vidal, dice que despué ele la experiencia de cinco 
años de desarrollo ele la Ley de campos ele golf constata 
un grave problema. que no se cumple -a su juicio- la ley. 
La primera pregunta qUf' se me ocurrió inmediatamente 
que le oí decir esto, es que si no se cumpliera la ley, si 
el Gobierno no cumpliera la le:--. ¿cree usted que iba a 
cumplir una proposición no ele Jey? Realmente, desde 
luego yo creo que tampoco tendría demasiada utilidad 
la proposición que usted nos trae hoy aquÍ. Porque si el 
Gobierno es capaz de incumplir una ley. fíjese usted 
una proposición no de ley ... 

Pero sobre esto del cumplimiento ele la ley por parte 
del Gobierno. que los otros portavoces también han 
insistido, yo quisiera decirle lo mismo que he dicho aquÍ 
muchas veces -todavía ayer lo decía a propósito ele otro 
tema: yo es que no acabo de entender cómo se puede 
venir aquí y deci l ' seriamente que el Gobierno no cum
ple la ley. Que el Gobierno no cumple la ley. Aquí se 
ha dicho concretamente, por parte no de usted, de otro 
portavoz, que faltan en los expedientes de declaración de 
interés social los informes preceptivos. Eso es manifies
tamente incumplir la ley. Yo lo que quiero es que se 
ponga aquí de manifiesto y que se diga en qué expe
dientes faltan qué informes preceptivos, en qué puntos 
concretos el Gobierno incumple la ley. Pero ni siquiera 
que se diga aquí. Es que además, en un tema de estos 
como el de los campos de golf, que tienen tantos enemi
gos -porque curiosamente los campos de golf tienen 
muchísimos enemigos-, y donde tantos grupos y tantos 
partidos políticos con o sin representación parlamenta
ria -ésa es otra cuestión- tantas veces han emprendido 
acciones en contra, ¿Cómo es posible que si saben y 
tienen pruebas fehacientes, como dice su proposición a 
propósito del informe del Gobierno, de que se está 
incumpliendo la ley por parte del Gobierno, y de que 
hay expedientes que incumplen manifiestamente la ley, 
cómo es? Primero proceden a presentar los recursos que 
sean ante el Gobierno, y después les queda abierta la 
vía contenciosa administrativa; y ya sé que estoy dicien
do una cosa que ustedes saben tan bien como yo. 

Por consiguiente, no se puede venir aquí y decir que 
el Gobierno incumple la ley, no. No se puede venir si no 
es con pruebas fehacientes, y yo diría que ya con la 
denuncia presentada en los juzgados. Me parece que eso 
es evidente. 

Usted también que los informes se dan alegremente. 
Bueno, yo eso lo tomo a beneficio un poco de inventa
rio. Hay que reconocer que usted es una persona ... lo 



--------------------------.......... .. 
4126 DIARI DE SESSIONS / Núm. 100 / 2 de mar~ del 1994 

tengo aquí apuntado textualmente: que los informes no se 
deben de dar alegremente, dice usted; por consiguiente es 
que hasta ahora se daban. De manera que en alguna medida 
yo creo que eso, insisto, tengo que tomarlo a una de las bro
mas suele gastar desde la tribuna, y que la alegría a la que 
usted se refiere pues es que los informes correspondientes se 
hacen con un talante de simpatía, y en definitiva de alegría, 
pero no -por supuesto- que los informes se dan alegremente. 
Yo se lo digo porque estoy en una comisión de urbanismo. 
no en la de Ibiza, estoy en la de Mallorca, y le puedo asegu
rar que informes dados alegremente no he visto ninguno, 
todavía: informes hechos con alegría no lo sé, porque no 
estoy de lante porque no estoy delante cuando el informante 
los hace. Me imagino que en general los hará con el mejor 
ele los talantes. 

Bien, pero yo creo que vamos a entrar en el meollo de la 
cuestión, que es su proposición textualmente. Su proposición 
no ele leyes una proposición que en definitiva insiste en que 
los informes se hagan cumpliendo la ley . \ ) creo que eso ya 
lo dice la ley. :"í puede tener un LID ico valor que cre ,) que 
sería destacable, y es insistir de alguna forma por parte de 
esta cámara en la preocupación que para toelos nosotros 
tiene el problema del agua. Lo que pasa es que yo le veo un 
problema importante al texto de su proposición no de ley, y 
el problema es que, como usteel muy bien ha leído, distingue 
entre dos situaciones, la de los municipios costeros, en lo:, 
que efectivamente el agua tiene que ser o depurada o desali
nizada o de vertidO directo al mar, exclusivamente; y los 
municipios no costeros, en que cabe otra posibilidad, que es 
la de agua destinada a usos agrícolas y que no sean necesa
rios para el consumo humano. 

En este sentido, aunque usted dice que no viene aquí a 
modificar la ley por medio de una proposición no de ley, 
cosa que además no sería factible, da la sensación de que es 
así, porque usted se olvida de esa otra posibílídad de los 
municipios no costeros. Comprendo que usted ha hecho esta 
proposición desde la perspectiva de Ibiza y Formentera, que 
no tienen ningún municipio que no sea lindante con el mar, 
pero eso plantearía en Mallorca problemas de interpretación 
del alcance de esta proposición no de ley. Y en ese sentido 
yo le pediría, y por parte de nuestro grupo podríamos apo
yarla como una muestra más de nuestra decidida voluntad de 
que efectivamente el agua se mida con un rasero muy espe
cial y muy pequeño, porque la situación es verdaderamente 
preocupante, aceptarle su proposición, siempre que nos 
aceptara incluir una enmienda transaccional, que sería in
cluir detrás de "que garanteixen" "dins els municipis costa
ners l 'aigua per a regar el camp de golf procedira de la depu
ració d 'aigües residuals", etcétera. Si nos aceptan esta mati
zación, que creo que deja perfectamente claro el sentido de 
la proposición, no tenemos inconveniente en apoyarla. Gra
cias, Sr. P residente .. 

EL SR, PRESIDENT: 

Gracies, Sr. González Ortea. En tom de replica el Sr. 
Vidal té la paraula. 

EL SR. VIDAL J JUAN: 

Gracies, Sr. President. Gracies també a tots els grups 
d 'aquesta cambra, que han entes -crec jo- aquest objec
tiu que vol la proposició no de Ilei que avui presentam. 

Jo he dit abans que una proposició no de llei podria 
ser un recado a la madre superiora, i efectivament, estic 
cl'acors; i he senyalat que afortunadament si la madre 
superiora era una persona assenyada, el rebria i c:i posa
ria en practica, i tots contents. Pero ele vegades hi pot 
haver la portera elel convent que ha foti tot a rodar. 
Pero aplicant-me el cante, i recorelant -llue ho recorel 
moltes vegades, COl11 cont xisles també moltes vegades
que vaig presenciar un juclici penal, on el fiscal demana
va l'absolució ele l'acusat; i llavors va sortir l'advocat 
defensor, que ja eluia el c\'aixo preparat, i per poc més 
acaben conclemnant I 'acusat; jo no vull fer el mateix, ja 
que per part del grup majoritari també ho ha entes, a 
mitges, perque voldré matisar un poc, vull precisament 
comens;ar elient que també li agraesc el seu suport, fin s 
i tot condicional. perque al fi i al cap diu exactament el 
mateix que jo he dit aban s i que no havia reco11it en 
aquesta proposició no ele 11ei -i amb aixo Ji clon la raó
tal vegada perque jo la presentava cles d'un;l !": :,pectiva 
coneguc\a de la problematica a l'i11a c\'Ei, ,,[. 

Per tant, per part meya -jo agrairia als ,,, Lres grups 
que ho acceptassin tarr. "é- admet aquesta transacció que 
fins i tot eleixa les coses més ciares. Ara, el que vull oue 
entengui -i repetesc, després ele clonar les gracies a tots 
i donar-les també al Sr. portaveu del Grup Popular- és 
que jo amb aquesta proposició no de llei ni en I'exposi
ció que he fet abans -perque voste parla en caste11:l, 
pero en'enc perfectament la nostra 11engua; jo parl la 
nostra llengua aquí, pero entenc perfectament el caste-
11a- ha dit algunes coses que jo sent molt haver-li de dir 
que en aquell moment si m'hagués parat suficient aten
ció, o en tot cas si no jo no he comes un lapsus, jo pre
cisament no he pujat al carro f:lcil de dir que s'havien 
fet arbítrarietats en la concessió d'aixo. He dit que els 
informes jo no volia creure que es donassin -no volia 
creure que es donassin- alegrement, sinó que la llei 
deixava aquesta possibilitat de no ... , i el'aquí ve la pro
posició no de Ilei, que no és obvia, precisament per 
aixo , perque demanam que hí hagi proves fefaents . 

1 si vol, li diré més: ja s'ha fet últimament una decla
ració, i com ha dit voste , hi ha interposats contenciosos 
que ni la meva formació política ni jo 11 'hem interposat 
cap, pero que ve precisament per mor que, recollint la 
llei tal com ve, pero no arribant a I'esperit del legisla
elor, concretament als camps de golf el'Eivissa hi ha una 
autentica polemica precisament clegut al fet que la Co
missió Insular d 'Urbanisme va actuar correctament 
do nantla decJaració d' interes social. El que passa és que 
l in forme que veni a de la Conselleria d Obres Públiq ues 
i Ordenació no die jo que ' hagués donar alegrement, 
pero no hauria rebut aquesta proposició no ele llei . com 
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. " Jerque no esta va presentada, i el que pot fer el 
elogie. I . . r'" 
Govern al respecte. i no ~i ha aqu~stds ml.t~ands, I· exls:el~cla 

tS 
m!lJ'an alternaulI de plO UCC10 e es algues, 

cI'aqtles " 
re i lua ls O alU'es, per poder-ho declaral. 

I .·x' és segur. ti rio jo ull acabar dient-Ii una cosa molt 

I 
" ~lvoS le h~ ha cl it i é veritat, que hi ha una política 

e :1la. lf] l' l' 11' mo1t grossa contra e ls. cal lp de go . o 1 puc e Ir, reco l,nt 
.1 ue a di r I'alu'e d¡a un enyor del partlt seu. ele vostes, 
e q 3mb e ls plantejamems eoincideixen amb la formació que . . 

olilica que jo represenr. ]0. é:' aquest cas concret, 11 puc e, 
I ue nosallres no estam en COI :':t elels camps ele golf. Nosal
~re estam a favor. amb un nombre raonat, no com aquell 
senyor -que no vull anomenar, ja el coneixen prau- que va 
dir "que a Eivissa se n 'havien ele fer v uit. Jo estic que hi hagi 
un cl'aixo ele camp de golf. pero el que no puc aclmetre -
acab, Sr. President- és que si no hi ha prOll recursos cl'aigua 
es faci un camp de golf a un lloc eleterminar si no hi ha aixo 
que la llei diu moIt claral11 :: nt. 

Per tant li vull dir el mateix que li diria a aquell senyor, 
i acab: coincidim en els plantejaments . A Espanya -i bren' 
un símil- la majoria és catolica, i coincielil11 en els ptal1l· 
ments de la creel1(;a quasi tots. Pero llavors a I'hora de ti.: .' 

la a la practica és on hi h::l les cliferencies. i jo honradament 
els deman -í no die que vostes.~eguint ei ,¡mil, no complei
xin les coses- que agafin aixo COIll una cosa constructiva, que 
és allo que en realitat éso Moltes gracies a tots. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vida!. Torn el e contrareplica. hi ha peticions 
d'intervenció? Sr. González O n ea, té la paraula. 

EL SR. GONZÁLEZ 1 ORTE A: 

Bien, Sr. Presidente, realmente no cabe mucha réplica a 
lo que ha dicho el Sr. Vidal, porque en definitiva creo que 
estamos de acuerdo. La interpretación de los informes ale
gres creo que es una pura interpretación parlamentaria que 
no tiene mayor trascendencia, 10 único es que yo he plantea
do una transacción que parece que el Sr. Vidal acepta, pero 
no sé si los otros grupos también. Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Est~n d 'acord els grups ... ? SegaD el me u parer, a ixo 
quedan a de la següent manera: IIEn relació a I'informe favo
rab~: I receptiu ele la COl1se lleria el 'Obres Públiq ues i O rde
naclO ele l Territori no s igui emes fins que no e te l1 "u in 
prov~ fefaenlS ele I'existencia e1e l Illitja ns que ga rantclxin 
que d l11s el m unicipis co ta ner l'a igua per regar el ca mps 
ele golf procedira ele la depurae ió el a igües resíduals o de la 
eles ali nització d'a igua ele la mar, o bé ele fOlltS, r iu i tor-
:'l1 ts que vessin directament a la mar". 

Estan d 'acord els grups? Sí. Sra . Barceló? 

---
> 

LA SRA. BAR CELÓ 1 MARTÍ: 

Sí, per al Grup Socialista la transacció que planteja 
el Partit Popular no modifica en absolut l'objecte de la 
proposició lW de llei , que es tractava que el Govern a 
partir er ara co mpleixi amb la lIei. Per tant, esta bé que 
es copil el que diu a la propia !lei. Gracies. 

EL SR, PRESIDENT: 

No entre m en el debat. Sra Barceló, basta que indiqui 
si accepta o no I 'accepta. 

Passam, ido, a la votació, amb la proposició no de 
!lei modiflLacla en (: 1 sentit de la transacció propasada 
pe] Grup Popula¡', i de la qua] jo mateix he fet lectura. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
VC1;::ll posar c1rets, per favor? Gracies, poden seure. 

Queda , iclo , ap rovada la proposició no de !lei per 
unanimita t. 

1 abans c1'aixeca; aquest ordre del dia, vull recordar 
als diputats que la setmana que ve hi haura sessió ple
naria dimecres i dijous a les quatre i mitja de l'horabai
xa. 

Esgotat, ielo, I'orelre del dia, s'aixeca aquesta sessió. 
G ¡'.ll'i es a tots. 
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