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1.1) Pregunta RCE núm. 860/94, de I'Hble. Sr. Diputat 
DamHI Pons i Pons, del Crup Parlamentari SOCIALISTA, 
relativa a ocupació de l'autovia d'Inca. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sen yo res i senyors diputats, bones tardes, comenl5a aques
ta sessió plenaria avui horabaixa, i comenl5arem per les pre
guntes, amb la 860. del diputat Sr. Pons i Pons, del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a ocupació de l'autovia 
d'Inca. Té la paraula el Sr. Pons. 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. En ellloc dit es 
Pou des Coll, del terme de Marratxí, es varen fer les obres 
del camí o carretera de Marratxinet; i -un cas singular- men
tre a Europa són les autopistes o autovies que quan és neces
sari ocupen les arees deIs camins i carreteres, a Mallorca som 
realment una cosa especial i única dins Europa, són les obres 
deis camins les que invadeixen com han invadit l'area de 
l'autovia d'Inca a la zona dita es Pou des Coll , del terme de 
Marratxí. Es va llevar la xarxa metaHica de protecció , no 
s'ha tornada posar; varen tirar a baix la tenassa rocosa que hi 
havia, esclafaren algun xipres i zones ajardinades, i en defini
tiva l'obra que s'ha fet en aquesta carretera sembla que té el 
cara.cter no de provisional sinó d 'irreversible i permanent. 
Per que aquesta anomalia, Sr. Conseller? Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

G racies, Sr. Pons. Té la paraula el eonseller Sr. Reus. 

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

Sr. President, Sr. Diputat. Avui de matí, quan mira
vem aquesta pregunta, no hem sabut localitzar el lIoc, 
no hem sabut realment el Uoc on era. Jo li agrairia ara 
a voste que m 'ho explicas bé, intentarÍem veure que hi 
ha; és que no hem sabut realment aixo d'es Pou des Coll 
on era. Perdoni, gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Pons. 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. De molt 
bon gust, Sr. Conseller, l'acompanyarem -voste hi posa
ra el cotxe i la gasolina- a veure on ellloc dit es coll des 
Pou, o es Pou des Col!. En tot cas, ho hagués pogut 
demanar al Sr. Jeroni Saiz, al qua] ja vaig dirigir fa 
temps una pregunta amb motiu de la caiguda de pedres 
que es va produir en aquest lIoe, que varen estar a punt 
ele provocar accidents greus; i el seu antecessor sí que 
amb aixo, Sr. Reus, sabia una mica més de geografia que 
voste. Si de cas, anirem a veure aquestes obres voste i 
jo, i després, per quedar bé davant la Cambra, li hauré 
de tornar fer una altra vegada aquesta pregunta. Farem 
una miqueta de didáctica geogrific~ al Sr. Conse!!er 
Moltes gracies. 
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EL SR. PRESIDENT: 

" 5- Pons Vol tornar fer ús de la paraula el Sr Grac¡es, l. . 

Reus? 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIO.UBES
I 

1 OR) DE
NACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus 1 e tran : 

Moltes gracies, Sr. Diputa~ .. Anirem ,a .veure-ho plegats, i 
't'r d'aquí prendrem cleclSlons. Gracles . 

él péll I 

1.2) Pregunta RGE núm. 726/94, de l 'Hble. Sr. Diputat 
ton) Pallicer i Pujol, del Grup Parlamentan SOClALIS

T n relati"a a creació d'un simbol di<;tin tiu per rus hotels 
que no entren en la Llei de moderDÍUació. 

EL SR. PRESIDENT: 

La segona pregunta és la 726, del Sr. Pallicer i Pujol, del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a creació el'un 
sÍmbol distintiu per als hotels que no entren en la Llei de 
modernització. Té la paraula el Sr. Pallicer. 

EL SR. PALLICER 1 PUJOL: 

Moltes gnkies, Sr. President. Sr. Conseller, la pregunta és 
la següent: ha pensat crear el Govern, la conselleria, d 'aques
ta comunitat un sÍmbol distintiu per als hotels que no entren 
en la modernització , per ser posteriors al 5 de juny del 1984? 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pallicer. Té la paraula el conseller Sr. Fla
quer. 

EL SR CONSE LLER DE TURISME (Joan Flaquer 
Riutart): 

Gra ies, Sr. President. Sr. Pallicer. coro voste bé sap i 
diu, la Llei de modernització va establir que l 'obligació de 
mOdernitz<\-r establiments turístics només afectas els esta
bliments anteriors a aquesta data, 5 ele juny del 1984 preci
saruent per aixó perque es tractava de modernitzar establi 
me~ts tUrlstics, i es considerava en aquella data que aJs es
~bh,nlents posteríors a día 5 de juny del 1984110 era necessa
n Procedír a aquesta tasca. De moment el Govern no té 
pensada ,c~p actua.ció en a.quest sentit, de crear cap distintiu; 
e.1 q~e SI es cert é que en el futur , . igui aquest govern o 
SIgUI un altre, sense cap dubte haura d 'elllprendre ta mbé la 
nloder "u . , 

ni aClO el aquells altres establiments posteriors a l 
1984' , 
, . ~ sera en aque ll moment qua n se I pugui atorgar un 

CllSllnllu dI' e moe ernltzats. E n aquest mo ment un hotel o un 
apartament ., , ' . constrUlt amb po terio ri tat a l 1984 per ell ma-
tel>: j a re ' 
n'" . une lX unes cond icions de mocler llitat i en conse-
'llIenCla ele n U' linf ' o e~ve Iment, que fan il1l1ecessar í aquest clis-

ll! . loh es gracies. 

= -

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. PALLICER 1 PUJOL: 

Sí. molt breument. La intencionalitat de la pregunta 
era perque vaig gratament sorpres, a través de les fires 
a que hem assistit, que als mostradors un hotel concret 
modernitzat, d'aquests 127 que voste ens va dir, el fullet 
repetidament era agafat elegut a l'anagrama que hi havia, 
i que queclava molt bé, amb molta qualitat, era agafat j 

escollit davant tots els altres, hotel s fins i tot posteriors 
al 1984, 1 és Cí :lr . em va crielar l'atenció perque, vul
guem o no vulguem, hi ha un contrast molt fort i es 
poelra donar ele cara al futur un problema que, més que 
res, voldrÍem apuntar per si s'ens ocorre alguna cosa, i 
se li ocorre alguna cosa a la se va conselleria. Moltes 
gracies, 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pallicer. Vol tornar fer ús ele la paraula, 
Sr. Flaquer? 

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

Sí, gracies, Sr. President. Efectivament és un pro
blema que es pot plantejar. En qualsevol cas aquest hotel 
o aquest establiment turístic en qüestió , l'únic que fa és 
fer valer una inversió que ha fet per modernÍ1zar el seu 
establiment, i no és descartable que en el futur es pugui 
estudiar qualque tipus d'actuació en aquest sentit. Pero 
de moment insistesc que no hi ha res previst. Moltes 
gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

11.1) Moció RGE núm. 911/94, presentada pel Grup 
Parlamentari PSM 1 EEM, relativa a vigiHmcia de la 
qualitat de l'oferta turística, derivada del debat de la 
InterpeHació RGE núm. 302/94. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al segon punt de I'ordre del dia, que corres
pon a mocions; i veurem en primer lloc la 911/94, pre
sentada pel Grup Parlamentari PSM 1 EEM, relativa a 
vigilancia de la qualitat de 1 'oferta turística. Aquesta 
moció ve derivada del debat ele la Interpel ·]ació núm. 
302í94, i té la paraula en nom del grup proposant el 
diputat Sr. Sansó, 
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EL SR. SANSÓ I SE RVE R./\.: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors eliputats. Oeiem 
a la interpel'lació que massa sovint dins Europa aquesta 
imatge ele qualitat que ens esforc;am a donar a les Illes Bale
ars no esta tan arrelada ni tan clara com elesitjaríem. Fets 
com els que explicarem a la interpeHació no ens fan cap bé 
ni ajuelen gens a una imatge de qualitat que a tots ens agrada 
predicar. Massa vegaeles des elel PSM I EEM tenim la im
pressió que ens preeliquen el que no creuen. Massa vegac1es 
hem sentit la canc;oneta que tot va bé. com si totes les críti
ques fetes al Govern fossin sobre fets inventats per l'oposici
ó. Per desgracia poc1em comprovar massa sovint que aquestes 
crítiques la majoria de vegades ten en fonament. Una prova 
el'aixo és la inspecció feta per l'lnstitut Nacional ele Segure
tat a un centenar c1'establiments turístics, on els resultats 
varen ser que la majoria d'aquests establiments inspeccionats 
no tenien els plans d'emergencia actualitzats. 

Oavant aixo. que no és sois un cas amat, el nostre grup 
no pot estar tranquil, ni creim que hi pugui estar cap grup 
d'aquesta cambra. Hem tengut diverses ocasions de parlar 
d'aquesta seguretat i comprovar les mancances que existei
xen, mancances moltes vegades no reconegudes pel Govern, 
que emparat en una majoria parlamentaria ens sol titilar 
d 'imprudents la majoria de vegades. Així i tot no podem 
amagar unes mancances que tots nosaltres sabem que hi són. 
Podem criticar, si aixo ens ha de fer millorar roferta, pro
grames de la BBC per sensacionalistes, per imprudents, per 
no reflectir la nostra realitat. Podem aplicar la política de 
l'estruc; si aixo ens ha de contentar o si aixo ens serve ix per 
pensar que en una setmana tot estara oblidar, com va afir
mar un alt carrec de la Conselleria de Turisme. Pero el que 
no podem fer, i el PSM I EEM no ho fara, és ignorar uns 
fets que vulguem o no, ens agradi o no, ens mostren unes 
condicions sanitaries i de seguretat d'alguns establiments 
turístics. Ens temem també que, com cada any en comen¡;ar 
la temporada turística, veurem ressorgir una vegada més tot 
un transport turístic iHegal, amb el que aixo suposa per a la 
nostra imatge turística, imatge que enguany més que mai 
s'ha de cuidar i millorar; s'ha de perseguir seriosament tata 
I'oferta iHegal a més de vigilar la qualitat deis serveis turís
tics. Ens jugam, senyores i senyors diputats d'aquestes illes. 
Per aixo el primer punt de la nostra moció. 

Massa sovint també observam a les nostres zones turísti
ques tot un conjunt de fets que res diuen a favor de la quali
tat: venedors ambulants estafant i molestant els turistes, 
"tiqueters " de tot tipus darrera un possible client, un creixe
ment abusiu, desordenat i descontrolat de chiringuitos i bars 
que dubt molt que passin un control d'higiene i sanitat. Tot 
aixo, afegit a un abandonament de les infraestructures, nete
ja, solars sense tancar, carrers mal iHuminats, música a tot 
volum, renous etcetera, no fan cap bé al turisme i a I'aug
ment de qualitat que tots volem, fins i tot que el president 
Cañellas prediqui per terres alemanyes i per tates les fires 011 

es va. 

Per acompanyar aquestes crítiques a final de I'estiu 
passat férem una petita enquesta entre directors d'hotel, 
i tots coincidiren que molts deis seus clients no repetiri
en precisament i desgraciadament amb algun d'aquests 
fets. És per aixo que consideram necessari i urgent que 
el Govern de les Illes Balears insti els ajuntaments afer 
complir la normativa en les seves compeü~ncies. I no 
estaria de més, també, dir-Ios que siguin més valents 
davant l'incompliment el'aquesta normativa. ja que si no 
es fa així ho pagarem encara més les nostres zones 
turÍstiques. 

Oins aquesta qualitat de I'oferta turística el PSM 1 
EEM pensa que els temes ambientals hi han de jugar un 
paper molt important. Temes com el tractament deis 
residus solids, la problematica ele I 'aigua, la recollida 
selectiva, el reciclatge, la reutilització el'aigües elepura
eles, etcetera, són temes que si parlam de qualitat no 
podem deixar pendents. Com ja varem dir a la in ter
pel·lació. Com ja varem dir a la interpel'lació, de cada 
dia són més els turistes que exigiran aquesta qualitat; i 
no podem oblidar que de cada dia més els turistes que 
ens visiten tendran el dret ele comprar les seves vacances 
garantid es ambientalment. Sens dubte en tot aixo que 
deim els establiments turÍstics hi tenen molt a dir i a 
fer. Aquests hi poden jugar un paper molt important, i 
aixÍ pareix que ha ha entes qualque ajuntament que fa 
feina en aquest aspecte, i que sens dubte n 'hi haura 
d'altres que també ha faran, ja que aquesta sera també 
una de les demandes deis tour operators. 

Per al PSM I EEM és molt important la iniciativa de 
qualque ajuntament, creim que esta molt bé que s'hagi 
tengut, i que s'intenti vendre com una millora més, pero 
també creim que hauria de ser el Govern qui regulas i 
unificas uns criteris clars en medi ambient, que arnés 
puguin ser controlats. No consideram pruelent que cada 
ajuntament pugui fer la seva normativa per elonar una 
placa o per eleclarar un establiment com a ecologic. Per 
aixo demanam que sigui el Govern qui dicti la normati
va, qui posi les condicions que han de reunir un establi
ment turístic per aportar una imatge ecologica. 

Per acabar, i enguany que es parla més que mai 
el'overbooking, demanam que la Conselleria de Turisme 
presenti al Parlament de les Illes Balears una memoria 
anual sobre la tasca i resultats de la comissió creada per 
dur un control d'aquest overbooking. Creim que aquesta 
moció esta estudiada en termes d 'augmentar aquesta 
qualitat que tots elesitjam, i per aixo esperam que sigui 
aprovada per aquesta cambra, perque creim que millora
ria molt la qualitat d'aquest turisme. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sansó. Pel Grup Parlamentari MIXT té 
la paraula el Sr. Peralta. • 

I 



p 
DIARI DE SESSIONS / Núm. 103 / 15 de marl5 del 1994 4201 

EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

. . s SI' President enyores i senyors c1iputats. Sr. 
Gracle . . . 11 " d . 

, flvui despré ele la l1Herpe ' aClo que es va pro un 
SanSa ' .,. 
recentJ11ent, ens ve aquesta mOClO que vostes, pr~s.eJ:lte~ , edn 

. stes es refereixen fonamentalment a a vIgl ancla e 
fl Ue vO , . LT d ,. . 
" ualilal de ('oferta tu n stlca. n,e e e lr que .en conJ unl en 
(a q La moció d ifíci lmenl, g U3m al eu espent. es pot estar 
aq~les , . ' ' h' I 
en contra. perque les qÜe5t1on que S. 'LI P antege,n esta n 
. . 1amenl lli ga les amb el bon fUl1cIonament d aquesta 
U1l11l ~. , " . l ' 

ferta turístiC<1 I del fe l que est Cll1gUl una lmatge mo I mi-o . . 
1101' de c<1 ra als que en VI Iten any rere any. 

Per tant, com dic, en línies generals, i quant a les formu -

1 cions que aquÍ es fan, o els clesitjos que aquÍ es plantegen, a . 
Joclríem estar totalment el'acore! . Ara be, molt em preocupa 
~I fet si moltes d 'aquestes coses, algunes d 'elles sobretot, es 
fan o no es fan. Em consta que es proclueixen inspeccions 
periodiques per part deis ~nspectors de la Conseller.ia el~ 
Turisme i el 'altres consellenes, com pot ser la de Samtat, I 
també inspeccions de medi ambient , que elepen de la Conse
lleria d 'Indústria, en qüestíons molt concretes, que es fan 
quant a les condicions sobretot de cara.cter higienic. També 
hi ha hagut després de denúncies i després ele debats que es 
varen produir en aquest parlament, diferents inspeccions 
referídes al tema de transports, i així mateix de ( ... ) que el 
tema de I'oferta legal és un tema que la Conselleria de Turis
me té c1aríssim, i que en aquest sentit ha fet inspeccions, i 
en diferents preguntes i compareixences que hi ha hagut s'ha 
parlat d 'aquest tema, i que és un tema que quasi podrÍem 
dir que esta bastant controlat, així com la qualitat deis ser
veis turístics que es dóna als diferents establiments. 

En tot cas, el que seria neeessari és un tema que esta 
pendent de debat al Parlament, que estava en ponencia i 
encara esta pendent; que és el tema de la Llei de l'oferta 
complementaria, que al50 és un tema que sí es necessari que 
es posi en marxa tan prest com sigui possible, i que ajudaria 
~ resoldre els problemes que es deriven d'aquestes situacions 
"!~gulars que a vegades per part d'alguns establiments es 
ve~en produint. Ara jo crec que tampoe no es pot dilo ni 
ena ~nvenient, que a partir de l'aprovació d' un punt com 

aquesto el que es produís realmeot fos una persecució impla
cable de tots els estabüments de la nostra comunitat la qual 
c<;lsa crec que tampoc no ser ia bona. perque podria tenjr 1.10 

~f~cte contraproduent, que no seria e l desitjable tampoc de 
car~ ~s propietarí , ¡ sobretot els que compleixen, que són la 
~"a.Jona -també ho hem de dir-, que compleixen amb tote 
enormes establertes. 

. 'En referenci a al egon punt jo cree que en efecte els 
<lJU01aments t • . l ' , . el . enen una sene ce normes. com a mll1lm tots 
i ~ aJuntaments renen alló que 'anomenen normes de policia 
el e~~ g?vern que es refereixen precisament que moHes 
nats e~ ~n ~Ie caracter . a renous a vies públiques, a determi
qUal Ol ans. que e poden causar molesties aIs ve'inats, 
ela a 1t ~ temes ele neteja i l' i nstal'lacion , tant el que és vell
qUe n1 l.llant com ón chiringuitos. J en aque t ent it jo crec 

cOm a recomanació pot estar bé, pero jo crec que són 

els ajuntaments els que realment alla on ens haurÍem de 
dirigir, i on a més no oblidem que els ciutadans quan se 
senten amb problemes derivats d'actuacions irregulars 
per renous o altres actuacions a les vies públiques, ja 
s' encarreguen directamen t d' anar a plantejar les respec
tives denúncies als ajuntaments; i aixo és un deis ma1de
caps més grans que tenen la majoria d'aj untaments, 
sobretot els aj untaments turístics durant la temporada 
turística. 

Per tant. tampoc no podem elir que no es fa aixo , 
perque jo crec que uns ajuntaments en un nivell, uns en 
un altre, pero tampoc el fet que el Govern els ho digui 
o no els ho digui crec que no fara que les actuacions 
siguin més dures o manco segons els ajuntaments; jo 
crec que també depen un poc de la composició o de la 
manera de fer feina deis respectius ajuntaments . 

Respecte al fet que es dicti un decret que regui i la 
denominació d 'establiment turístic ecologic, jo cree que, 
primer, la seva exp1icació no m 'ha quedat massa clar, i 
m ' agradaria que en l' altre torn em podria aclarir un poc 
més aquesta qüestió, perque aixo el'establiment turÍstic 
ecologic que engloba?, al50 que significa exactament? 
Els jardins que té al voltant, el tipus de combustible que 
empra, el tipus d'alimentació que dóna? A<;;o pot tenir 
molts de components que jo crec que són bastant dife
renciats uns deis altres, i que una etiqueta tipus d 'esta
bliment turÍstic ecologic, voste ha dit que hi havia expe
riencies en alguns municipis. M'agradaria que es fes una 
explieació més exhaustiva el 'aquesta qüestió . 

1 quant a resultats de la comissió de control de so
breocupació, jo crec que al final els problemes que es 
varen plantejar la darrera temporada turística sembla, 
per les explicacions que es varen donar, que es varen 
resoldre satisfactoriament, tampoc no hi va haver grans 
queixes en aquesta qüestió , No obstant aixo vull dir que 
crec que amb una explicació que es fes per part de la 
Conselleria podríem coneixer exactament que ha suc
cei't; i supos que en un moment o altre sortira alguna 
publieació o documentació que expliqui i que podra 
estar a l'abast de tots nosaltres. En principi, esperaríem 
aquestes explicacions en el segon torn, i prendríem 
després una decisió definitiva. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Peralta. Pe1 Grup Parlamentarí SOCIA
LISTA el Sr. Pallicer té la paraula . 

EL SR. P ALLICER 1 PUJOL: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. Sansó, 
hem escoltat amb tota atenció el que ha exposat de la 
seva moció, i li vull dir per endavant que el nostre grup 
li donara supon a cadascun deis punts que té, als qua
treo I ho fara perque al primer, on voste parla d 'incre
mentar la vigilancia ¡les inspeccions en materi a ele 

~-~~~==~~~~~~~~~~~~====~~~~~~~~~~=== 
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seguretat, en condicions higieniques, en transport il· legal, en 
oferta il·legal i qualitat de serveis turístics, és evident que a 
una comunitat que viu elel turisme basicament hem d'extre
mar tates j cadascuna d 'aquestes mesures en benefic i ele 
posar una millor qualitat als serveis i als establiments. 

No en parlem, del tema del transport iHegal, tema discu
tit en aquest parlament diverses vegades, i que ocasiona cada 
estiu , i segurament tornara ocasionar aquest estiu, un proble
ma amb aquesta lluita ( ... ) els clenominats manteros. 1 l'oferta 
il·legal, com voste sap elema hi ha una interpeHació que 
presenta aquest diputats, i per tant evidentment tendrem 
l"oportunitat ele elebatre-ho amb més profunditat. 

Quant al segon punt ele la seva moció, que fa referencia 
als ajuntamems, no hi ha cap dubte que instar els ajunta
ments perque facin complir la normativa, nosaltres ho veim 
bé. Els ajuntaments tenen una responsabilitat que han d'as
sumir sense cap dubte, i que és una responsabilitat important 
dins el món turÍstico Hi ha unes orclenances que ten en els 
municipis, de policia i bon govern, com ha dit el Sr. Peralta; 
i no ; l i ha cap dubte que, sobretot els mesos cI 'estiu, és una 
Hu ita tremenda, constant i clura que els ajuntaments tellen 
davant aquests temes que vostes p1anteja: els renous, la nete
ja, la venda ambulant ... Jo més que res li volia significar que 
sé que la Conselleria de Turisme en temes de renou, per 
exemple, ha fet ja algunes coses. Per tant, és així. Altres, 
com és la venda ambulant, crec que s'ha d'estar un poc 
alerta, a pesar que sigui una competencia desHeial clara, 
quant al comerciant que té l'establiment posat, amb uns costs 
fixos; hi ha unaqüestió que és l'artesania, que tal vegada sí 
que hauríem de tenir en compte, perque no podem tampoc 
rompre el tema artesanal, no just d 'aquestes illes, sinó també 
fins i tot del propi país, d'Espanya. 

El que passa és que aquí tal vegada hauríem de demanar 
uns ajuts al Govern per posar en marxa programes d'aquest 
tipus; perque atacar el renou, atacar el tema de la neteja, 
atacar tots aquests incompliments amb més efectivitat reque
reix un esfor~ economic molt important ¡ molt fort. Així 
com voste sap, la majoria d'entitats 10ca1s, sobretot les turÍs
tiques, fan ( .. . ) d'una manera desproporcionada, en uns me
sas molt concrets, molt intens, amb un esfor<; que els ajun
taments qualque vegada es veuen amb una postura difícil 
per poder atendre cadascuna d 'aquestes necessitats. 1 si hi 
hagués una clientela distinta, si no haguessin baixat la clien
tela aquests deu, dotze, tretze anys darrers, tots aquests es
for<;os economics en aquest ordre públic no serien necessaris, 
perque abans amb una clientela determinada que hí havia, 
anava bé. 

Quant al punt 3, que parla voste de regular el tema de la 
denominació d'establiment turÍstic ecológic, jo hi estic (l'a
cord. crec que haurÍem de normalitzar aquesta qüestió. Avui 
en dia tothom s 'apunta a la paraula ecologia, pero hem de 
saber exactament que significa, amb quins criteris es donen 
aquestes plaques, amb quins criteris es pot dir que és un 
hotel ecológic, o un a zona ecologica, o un municipi ecologic, 
i jo pens que és interessant que entre tots, i a través de la 

conselleria de turisme, es c1ictin aquests criteris, a través 
d' un debat que es podria dur a aquest parlament. 

Quant al punt quart, que fa voste menció a la sobre
ocu pació, també Ii vull dir que precisament més tard hi 
ha una intervenció relacionada amb aquest tema, i que 
per tant hi esta m d'acord, perq ue és una qüestió que 
malauradament torna estar d' actualitat. Per tant, Sr. 
Sansó , compti am b el nostre vo t favorable. Mo ltes graci
es. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pall icer. Pel Grup PP-UM el Sr . Palau té 
la paraula. 

EL SR. P ALAU 1 TORRES: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Estam 
davant una moció que presenta el Grup PSM 1 EEM, 
que ve derivada de la interpel·lació que va presentat' dies 
passats aquest mateix grup al conseller de Turisme d 'a
questa comunitat, concretament sobre la vigilancia de la 
qualitat de l'oferta turística. 

Vista la moció i els punts que ens proposen, jo li 
voldria que tant el conseller com aquest diputat que els 
parla ja en la interpel·lació els varem donar quins eren 
els nostres punts de vista sobre la política turística 
quant a l'oferta de qualitat d'aquesta comunitat. Pero 
tornam insistir, i jo valdria dir que després d 'haver vist 
els punts que ens pro posen pareix ser com si aquest 
govern durant els darrers anys practicament no hagués 
fet res dirigit en aquest sentit, de vigilancia d'establi
ments, de seguretat, d'augment de la quaJitat, de control 
de places legals o ¡Hegals, etcetera. O sigui que pareix 
com si no haguessin fet res. 

Doncs miri, Sr, Sansó, fa molts d'anys que es treballa 
en aquest sentit. Que s'aconseg'uit I'óptim? Segurament 
que no, és molt difícil arribar a I'óptim, pero el que sí 
li puc dir és que jo consider que la pol1tica turística 
d'aquesta comunitat, i precisament en aquest sentit, va 
per bon camÍ, i la prova d'aixó no solament són les 
dades que tenim en aquests moments de vendes de les 
IlIes Balears, no solament del mercat alemany, que pa
reix que últimament només parlam delmercat alemany, 
sinó deIs altres mercats, també ( ... ) igual que els recO
neixements internacionals que hem tengut, i altres recO
neixements, fins i tot a nivell nacional, vol dir que estam 
en la línia correcta, que creim anam per un bon camí. 

Si voste creu que fer tot el que s'ha fet quant a plans 
el 'embelliment, c¡uant a depuració, quant a potabilització 
el 'aigües. quant a la construcció d 'una escola de turisme 
per a la form ació deis professionals, l'escola també per 
als tecnics el 'empreses i activÍtats turÍstiques, tota la 
legislació que s'ba fet a efectes turístics, com pugui ser 
la L1ei de modernització, la qual cosa ha fet que la ma-
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que és el que el alguna manera JO l! vul! ap untal pel flxal la 
!lOstra posició quant als quatre pUl1lS que ens presenta amb 
aquesta moció. 

En el primer punl voste ens diu el Govern cle les Illes 
Balears incrementara la vigilancia i la inspecció en materia 
de seguretat, condicio n higienigues. 'transpon jJ' legal, oferta 
iHegal i qualitat deis ervei mríst ic. Aixó es fa . ho. continu
aran fent. Ara, si va te el que pretén és que la Co.nselleria 
de Turisme posi un nombre més gran d'inspectors; no, no 
perque no només per aguest debat que tenim avui, crec que 
ja va quedar molt ciar fins i tot amb el debat que varem tenir 
deis pressuposts generals d'aquesta comunitat, que era polí
tica del Govern no incrementar el capítol 1, i per tant no hi 
haura noves contractacions, no solament en turisme, sinó en 
altres seccions. 

El punt 2 diu que el Govern de les Illes Balears instara 
els ajuntaments que facin complir la normativa en les seves 
competencies, especialment en materia de renous, en les vies 
públiques, neteja, chiringuitos i venda ambulant. Miri, fa 
molt de temps, i no d'ara, ni tan soIs des que voste ha pre
sentat aquesta interpeHació, sinó fins i tot d'anys, que es 
mantenen reunions periodiques des de la conselleria i a tra
vés d'altres organismes amb els diferents ajuntaments de les 
nostres illes, encaminats precisament d'alguna manera a 
millorar no solament el que voste enuncia aquí, sinó altres 
qüestions que són d'ambit municipal. Pero, com han dit 
alguns aItres portaveus, són d'ambit municipal; és l'ajunta
ment que té la competencia, tant per crear les ordenances 
cerresponents -que la majoria d'ells tenen- com per fer-les 
Carn:plir. Llavors el nostre grup creu molt en I autonomia 
I:Íltl~cipal -voste no sé si hi creu, pero nosalo'es sí que hi 
cre~ti\-, nosaltres creim que podem suggerir, podem consen
suar temes, podem fin i tot en algun casos ajuelar en cam
~~nye; : te mentaLi tz<'lció etcetera, E L que no. farero maj des 

,aqul es donar supo.n a un punt a una resolució amb que 
el alguna manera vulguem imposar als ajuntament el que 
~l~ n ele fe r perql.le nosaltres creim que ja ón proll grossets, 
I Ja ho saben molt bé el q ue han de fer. 

Al número 3 que diu que el Gover.n de les mes Balears 
en un terrnini no uperio.r a tres mesas dictara UD clecret que 
reg~1i la c1el1om inació d estab li menl turísticecológic, 1 jo la 
Ven tal aquí ha" 1 ' " br " " . ullacecontestarqueno. e que es un esta-
\' men t tUJ'lSllC eco. lo.gic. Jo encara no he ViSl cap fi.gura mai 
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)u . l aCIO lunstlC que ho. regulas ¡que digués que, Jo. 
I e estal el acord h' , h ' . io', que I pUgUl aver zones tunstlques que 

., llln mes l)rOl 'd egl es, que n hi pugui haver algunes altres 
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que n'estiguin menys, gracles a déu les Illes Balears 
tenen una protecció bastant bona totes, i crec que és el 
que ha de procurar la Conselleria de Turisme amb les 
campanyes de promoció, vendre i que coneguin les 
nostres futurs visitants. Ara, un establiment turÍstic 
ecologic en aquest moment no sé que éso No estic en 
contra que la conselleria en el seu moment, si ho creu 
convenient, faci una regulació específica, i comenci per 
dir que ha ele ser primerament un establiment turístic 
ecologic. Pero el que sí també li die és que per a nosal
tres hi ha altres prioritats dins la Conselleria de Turisme 
en aquests moments, ele caracter legislatiu, com pot ser 
el Poot, que ens omplim la boca de parlar-ne cada elia, 
i a veure si el 'una vegacla acabam; igual que podria ser 
també la Llei que reguli 1 'oferta turística complementa
ria, que cree que també és moJt necessaria. 1 llavors, 
que sigui benvingucla, si ha de venir una llei que reguli 
els establiments turístics ecologics. 

1 quant al punt número 4, que diu que la Conselleria 
de Turisme passara anualment una memoria a aquest 
parlament sobre la tasca i resultats ele la comissió ele 
control ele sobreocupacló; jo aquí només Ji vull dir una 
cosa: voste com a diputat, o el seu grup, o qualsevol 
altre diputat eI'aquesta cambra té dret, o bé mitjan~ant 
preguntes o bé demanant una compareixen~a del con
seller, ele elemanar-li no només sobre aquest tema, avui 
matÍ hem tengut l'ocasió de tenir dues compareixences 
del conseller, i ens ha parlat de molts altres temes. 1 no 
crec que per cadascuna de les activitats que pugui fer la 
Conselleria hagi de fer memories, perque al final serien 
memories, memories i memories; i fins i tot tenc el 
dubte si tendríem temps de llegir-les. Jo crec que seria 
moIt millor que si algun diputat o algun grup parlamen
tari esta interessat no només en aquest tema, sinó en 
qualsevol altre, en aquest cas corresponent a la Conselle
ria de Turisme, o bé que ho faci mitjan~ant les pregun
tes que li pot dirigir al conseller, o mitjan~ant les com
pareixences que amb molt ele gust crec que ell acceptara 
quan les hi demanarem, Moltes gracies, Sr. President, 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Palau. Sr. Sansó, el seu tom de replica. 

EL SR. SANSÓ 1 SERVERA: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. 
Peralta, és ciar -vos te ho ha dit- que moltes d'aquestes 
coses es fan. Per aixo -i també va per al portaveu del 
PP-, perque moltes d'aquestes coses es fan, creim que la 
nostra moció era moderada, d'intencions, i encara que 
mol tes coses d 'aquestes es fan, continuadament, en com
pareixences, en contestacions del conseller, es posa com 
un deIs punts les inspeccions o el fet ele la vigilancia. El 
fet que nosaltres diguem "incrementara la vigilancia" 
creim que era una cosa de sortir al pas, que estam d'a
cord amb el que diu el conseller, perque sempre que li 
hem retret una cosa d'aquestes que he anat anomenant 
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aquí dins, ho ha tengut en compte i ha dit que hi estarien 
damunt. que vigilarien, que inspeccionarien. Nosaltres creim 
que el fet que posassim "incrementara la vigilancia" era 
obrir un camí i dir al conseller que ens pareixia bé que aixo 
es fes. 

El segon punt que voste ha tocat, és ciar que són els 
ajuntaments que han de regular totes aquestes coses. Pero els 
que creim en I'autonomia municipal, i els que fa més de deu 
anys que estam dins aquesta autonomia municipal, estant de 
regidors a ajuntaments turístics, precisament, veim que mol
tes vegades c1eixar en mans deis ajuntaments aquestes coses 
esta molt bé, perque han de tenir I'autonomía municipal, 
pero també esta bé que el Govern, i aquí no insistíem en 
donar-los cap mandat ni res, sinó que "instara els ajunta
ments", perque crec que esta bé que el Govern digui a 
aquests ajuntaments que almanco hi estam damunt, í que les 
idees que té aquest Govern, almanco d'instar els ajuntaments 
que la política del Govern passaria per aquí. Per tant, en
tenc que no esta malament que el Govern insti els ajunta
ments perque extremin les mesures aquestes, perque la polí
tica del Govern és una, que aquí dins hem discutit. Davant 
aixo. comen<;;am a tenir els dubtes de veure si és aquesta o 
no. 

El punt número 3, Sr. Peralta, jo li vull dir una cosa. 
Darrerament hi ha principalment un fet, i aixo es dóna dins 
la competencia que tenim, que molts deis establiments turís
tics necessiten vendre qualque cosa més. Ja estam que han 
venut el Pla de modernització, han venut I'hotel modernitzat, 
pero aixo no basta; sempre el bon empresari voldra vendre 
unes coses per la qualitat turística. Hi ha un ajuntament en 
concret, que jo li vull anomenar aquí, que és l' Ajuntament 
d ' A1cúdia, que ha comen<;;at afer feina en aquest aspecte, i 
ha fet una mica de reglament. Jo Ji voldria dir que aixo no 
ho hauríem de donar en mans de l'ajuntament, perque cada 
ajuntament podra fer una normativa. Crec que hauria de ser 
el Govern que fes aquesta normativa i que regulas, llavors 
seria discutir molt a veure com s'ha de regular aixo, pero 
nosaltres donam el camí a la conselleria perque ho faci, que 
crec que és com un vot de confian<;;a de dir que no ho facin 
els ajuntaments, ho faci la conselleria abans que cada ajunta
ment faci la se va normativa i doni les seves propies plaques, 
que aixo ho faran, perque hi ha una consciencia dins els 
ajuntaments, i nosaltres dei m que és millor que la placa la 
do ni la conselleria, i no que cada ajuntament doni la seva 
placa, creim que no és normal aixo. 

Sr. Pallicer, no em puc allargar, gracies pel seu vot favo
rable. Voste ha entes la moció, creim que en aquest aspecte 
ens podem entendre. 1 al Sr. Palau, és ciar que -jo ja ho dit 
el temps de la moció- jo he dit que sempre que venim aquí 
dedins. que I 'oposició pro posa qualque cosa, surt el de la 
majoria -que supos que també ha de fer aixo- a dir que tot 
es fa, que tot va bé, que no passem pena. Aixo és la can<;;o
neta de sempre; pero nosaltres llavors veim el" fets, i la can
<;;oneta de sempre no és que tot vagi bé. 1 jo no li he xerrat, 
Sr. Palau. de depuració, de plans d'embelliment, d'escola de 
turisme, de legislació. de la Llei de modernització; jo no li 

xerrat de tot aixo, jo Ii he xerrat ele ca es concretes en 
materia de seguretat. que és ciar que no va bé, perque 
hell1 donat unes dades amb una inspecció de més de 
cent establiments turí t ics; de les condicions higieniques 
ba ta recordar la campanya de la BBC per Ve l1 re que no 
va bé; elel transport ¡¡ 'Iega l per favor, cada any estam en 
les mateixes; voste el mes que ve ja comeh~anl a veure 
les queixes d'aquesl tranSpOJ1 il ·legal. De I'oferta jI'legal? 
enguany més que mal. 

La qualitat deis serveis turístics, Sr. Palau. té molt 
que desitjar. Per moltes coses que facem, en podem fer 
moltes més. Nosaltres creim que aquesta moció era per 
aprovar-se, per creure que és una moció moderada, una 
moció ele sortir al pas que estan fent coses; molt bé, 
nosaltres ens apuntam a aquestes coses, pero a la vegada 
ens obrim en el sentit que les facin. 1 amb aixo de l'esta
bliment turÍstic ecologic, Sr. Palau, jo Ii vull dir una 
cosa: vostes no ha facin, la conselleria no ha faci; jo li 
puc assegurar que aquest estiu més de dos ajuntaments 
ja es plantejaran una placa ecologica als seus hotels. 1 
passara un fet, que cada ajuntament fara la seva placa 
i la seva normativa. Creim que la conselleria hauria 
d'estar part damunt, i no hauria de permetre aixo, per
que sera un desgavell. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sansó. Més intervencions? En contra
replica el Sr. Peralta té la paraula. 

EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

Sí, molt breument, gracies Sr. President. Em refe
riré fonamentalment al punt segon i tercer. Jo la veritat 
és que en la primera intervenció havia entes més o 
manco el tema ele punt segon, i ara la veritat és que tal 
com s'ha explicat per part del portaveu del grup propo
sant, pel Sr. Sansó, em sembla que el que es vol dir és 
un poc com si no ens fiéssim de la tasca que fan els 
ajuntaments, ¡que és necessari que el Govern hi vagi 
amb el garrot i digui als ajuntaments "heu de fer a<;;o, 
perque si no .... " Sembla que és així, no? Com a mÍnim 
que es digui que és així. Pero jo crec que tampoc dins 
el mateix sac no podem posar tots els ajuntaments, per
que n'hi que ha fan d'una manera i n'hi ha que ho fan 
d'una altra. Pero de tates maneres vull insistir que la 
competencia en aquesta materia és deis ajuntaments, nO 
és del Govern. Jo no he vist a cap banda que aquestes 
qüestions siguin competencia del Govern. Quant a qües
tions referides si són chiringuitos, que venen coses d 'ali
mentació, sí que hi pot haver una competencia de la 
Conselleria de Sanitat, pero en els casos que aquí sem
bla que es volen expressar, la competencia és fonamen
talment municipal. 

1 quant al punt tercer, no m 'ha quedat prou ciar que 
significa un establiment turístic ecologic. Ha sent molt, 
pero no m'ha quedat ciar. Torn a repetir, no sé si és per 
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. . que té aquel! estab liment, si és pel tipus de combus
l ,entol~e empra, si és pel tipus d'alimentació que dóna o per 
tibie 9. o si és per tot o per part d'aquestes coses. 1 en 
que es'sentit i són els ajuntaments els que han de donar 
aqueSl , 
a uestes qualificacio.ns o a~ uestes pl.a~u.es, tampo~ n? es:a 
q lal11ent" vull chr que SI un mUnICl¡J¡ ho vol fel , be esta, tan ma , 

em sembla tan maJament. 
n 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Peralta. El Sr. Palau té la paraula. 

EL SR. PALAU I TORRES: 

Gracies Sr. Pre ident. Jo nomé vull contestar molt breu
ment e l Sr. SansÓ. M'ha vengut a dir COI11 si jo me n'hagués 
anal per le bral1ques. perque el! només ha parlal d 'un tema. 
Jo he parlat ele plans cl ' embel limelll, he parJat de depurado
ra, he parlat de potabilitzadores ... Jo el que Ji vulJ tornar dir, 
que la moció é sobre la qualitat ele 1 oferta turística' j vos te 
a Olés ele qualitat tal11bé ha parlat de residus sólids ha parlat 
d'aigües, etcetera. O és que voste creu que els plans d'embe
lIiment, tenir les voreres, tenir els passejos no és oferir quali
tat als nostres visitants? O és que voste creu que la L1ei de 
modernització d'establiments turístics, que ha fet que molts 
d'hotels millorassin la seva oferta, no és qu::¡litat? O és que 
voste creu que el fet que les aigües brutes no vagin a la plat
ja, i que les aigües estiguin cristal'lines i les platges netes, 
aixo no és qualitat? O la formació professional que es pugui 
fer a l'Escola de Turisme o a l'Escola d 'Hostaleria, aixo no 
és quaJitat? Efectivament, aixo és qualitat, ¡tan bona com 
l'altra. I nosaltres estam d'acord també amb l'altre. I voste 
ho ha dit, voste ha presentat una moció moderada, una mo
ció amb molt bona intenció, pero una moció que contempla 
una serie de punts que, com li he dit abans, el Govern les fa 
des de molt de temps, i jo crec que no cal ni tan soIs parlar
ne més. Per tant no li darem més suport. 

EL SR. PRESIDENT: 

Grades, Sr. PaLau. Acabat el debat, passarem a la votació 
de La moció. Deman si es pot fer votació conjunta, o hi ha 
~ualque petició de votació per separat. Es fara votació con
Junta, ido. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor del text de 
la moció, es volen posar drets, per favor? Gracies, poden 
seure. 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

24 . d Vots a fa vor, 31 en contra, 2 abstencions. Queda rebut-
Ja a la Moció 911. 

la 1I.2) Moció RGE núm. 916/94, presentada pel Grup Par
mentari SOCIALISTA, relativa a Pla director sectorial de 

l'oferta turística (Poot), derivada del debat de la Inter
peHació RGE núm. 4127/93. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la Moció 916, del Grup Parlamentari SO
CIALISTA, relativa a Pla director sectorial de I'oferta 
turística, Poot, derivada de la Interpel'lació 4127. Té la 
paraula pel grup proposant el diputat Sr. Triay L1opis . 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Aquesta 
moció pretén salvar el Pla d'orelenació ele I'oferta turís
tica deIs que el volen rebaixar, deIs que el volen aigualir, 
i deis que no el volen ele cap manera; salvar-lo amb els 
contenguts mÍnims que el Govern presidít pel Sr. Cañe
lIas va proposar, i que aquesta cambra amb mínimes 
incorporacions va aprovar en el seu dia; per tal que el 
suport d'aquest parlament a la seva necessitat i urgencia 
en el seu mínim contingut planificador i ordenador 
sigui una contribució decisiva a la conformació el'una 
realitat turística i urbanística més racional, equilibrada 
i sostenible. 

En primer 1I0c proposam al Parlament que constati 
i es manifesti a favor de la necessitat de les directrius 
d'ordenació territorial. Qualcú no esta d'acord en la 
necessitat de les directrius d'ordenació territorial? Fins 
ara ningú no s'ha manifestat en desacore!: uns perque les 
creuen necessaries, i altres perque pensen que tanmateix 
no es faran. De fet, jo crec que fins i tot els diputats 
més distrets d'aquesta cambra, aquells més desentesos 
deis debats que aquí es fan, saben que la Llei d'ordena
ció territorial de 1987 fixava en vuit mesos el termini 
per elaborar l'avan<; de les directrius d'ordenació terri
torial. Fa set anys que aquesta llei establía set mesos per 
fer l'avan<;. 

Els governs del president Cañellas incompleixen 
aquesta llei de manera continuada. Si fa set anys era 
urgent fer les directrius d'ordenació territorial. Avui ho 
és molt més encara. Ens atracam a un nou creixement 
economic, sembla que hi haura beneficis economics per 
a noves inversions, i la nostra ordenació continua sense 
dissenyar; el territori continua sent camp adobat per a 
abusos i per a creixements no sostenibles. 

Demanam en aquesta moció que es recuperi l'esperit 
primigeni del Pla d'orelenació de I'oferta turística, que 
no pot ser d'altre que el deis criteris que I'any 1989 va 
aprovar aquest parlament. S'han de superar les desviaci
ons respecte el'aquests criteris. Hi ha criteris que no es 
compleixen. No hi ha instruments urbanístics supramu
nicipals, com s'establia en aquests criteris. No es quanti
fica la necessitat de sol públic a les diferents zones i la 
forma d 'obtenir-lo. No es tracta ia reconversió integrada 
de zones turístiques més que a través cl'uns plans espe
cials de reforma interior, que al cap i a la fi es e!eixen en 

~---~~====~============~===================================================== 
h 



4206 DIARI DE SESSIONS / Núm. 103/ 15 de mar<; del 1994 

mans estrictament deis ajuntaments . No s'estableix l'exigen
cia d 'una avaluació d'impacte ambiental per autoritzar usos 
turístics en sol no urbanitzable, per ¡nteres social. L 'estudi 
economic financer és un deis punts més coneguts pel seu 
incompliment de la voluntat d 'aquest parlamento 

Un criteri basic aprovat per aquest parlament, i indiscuti
ble, és que el Pla el 'orclenació ele roferta turística és un pla 
director sectorial de la Llei el 'ordenació territorial. Ido bé , hi 
ha incompliments, elesviacions importants respecte deis con
tenguts que la Llei d'ordenació territorial estableix per a 
aquest tipus ele plans directors . EIs objectius que estableix la 
normativa a I 'artic1e 4 són bons, pero són purament retorics 
quan es veu que no tenen correspondencia posterior amb les 
regulacions que el propi Pla d 'ordenació de ['oferta turística 
fa. No existeix un esquema general el 'infraestructures a les 
zones turÍstiques; no es relacionen ni es localitzen les actua
:ions del Pla; no hi ha prioritats d'execució ni programació 
:Ie les actuacions. 

D'aquests criteris que el Sr. Cañellas i el seu govern varen 
:lur a aquest parlament, que tenen algunes petites incorpora
:ions deis diferents grups parlamentaris que composaven 
3.questa cambra a I'any 1988, creim que mereixen ser man
tinguts i desenvolupats al Pla d'ordenació de l'oferta turÍsti
:a. Jo deman al Govern que no es e1eixi dur per interessos 
parcials, que aquests criteris constitueixen un mÍnim per a 
I.'ordenació; que no permetin que siguin rebaixats, perque les 
:ebaixes en ordenació territorial, quan es parteix -com és la 
10stra situació- d 'un punt de partida tan precari, on excepte 
.a Llei d'espais naturals hi ha tan poca cosa d'ambit supra-
11unicipal, qualsevol rebaixa, estiguin segurs, sera una victo
'ia pírrica que pagarem entre tots. 

Per altra part, si el Govern ha canviat d'opinió respecte 
j'aquests críteris, si creu que el Pla d'ordenació de l'oferta 
:urÍstica ha de respondre a altres prioritats, altres condicio
laments o altres objectius -per que no?-, haura de dur aquÍ 
ms altres críteris, i aguest parlament s'haura de manifestar 
,obre els nous criteris que aquest nou PIa d'ordenació de 
'oferta turística hagi de desenrotllar, perque -no ho oblidin
~ls criterís generals que aprova aquest parlament en absencia 
le directrius d'ordenació territorial, són condició sine qua 
wn per legitimar la redacció d'aquest tipus d'instrument 
erritorial. 

Proposam també en aquesta moció que es despleguin com 
lbans millor els plans de Menorca i d 'Eivissa i Formentera, 
lue aixo no es pot ajornar, que és una petició generalitzada 
lels sectors turístics i de tot el conjunt de la societat d'a
luestes altres illes; que el Parlament va autoritzar un pla ele 
es Illes Balears, no tan soIs un pla de Mallorca; i que a més 
ti ha una oportunitat per poder arribar quasi simultaniament 

un pla per a tot el territori de les Illes Balears, que el Pla 
!'ordenació de I'oferta turística de Mallorca esta ciar -a la 
ista de les iTlanifestacions que hi ha hagut coinciclents- ne
essita alguna profunda moclificació de la seva redacció, que 
lecessita una nova informació pública, que pot ser fins i tot 
ue necessiti alguna reforma legislativa. Per tant tot aixo 

permet que a les altres illes es pugui fer el Pla d 'ordena. 
ció ele ¡'oferta turística amb J'experiencia que ja han 
donat les primeres reclaccions que han fet a Mallorca 
i per tanl poder arribar quasi símultaniament a un Pl~ 
el 'ordenació de 1 oferta turística del conjunt elel lerritori 
de les Illes Balears, que és l'ideal, i el que aguest parla
ment va voler quan va autoritzar la redacció d 'aguest 
pla. 

Que és necessari establir maxims de població de les 
zones turístiques, i que és necessari que tant els soIs 
urbans COI11 els soIs urbanitzables tenguin establerts 
l11axims ele densitat de població, aixo respon estricta
ment a la voluntat d'aquest parlament, i a la voluntat del 
propi esperit que conforma aguest Pla d 'orclenació de 
I 'oferta turística, pero que no es veu degudament trans
posat al seu articulat. Diu el preambul del document 
aprovat per aguest parlament que la capacitat de poder 
acollir un nombre de turistes a caela illa esta limitada 
per I'escassesa d'alguns recursos fonamentals, com el 
territori i I'aigua. Aquests calcws s'han d'efectuar per a 
cada illa, pero també per a zones dins les illes. I estam 
perfectament d'acord amb aquesta definició. Diu I'arti
cle quart del Pla d'ordenació de l'oferta turística que la 
fixació de criteris quantitatius que han de determinar la 
capacitat d'aco!liment turÍstic per zones i subzones, 
segons recursos i qualitat desitjable, amb especial consi
cleració de la densitat de població, és un deIs objectius 
del pla. 

1 diu la memoria també, que la memona sembla 
redactada des d'una visió molt diferent a les propies 
normes, com a molt més globalitzadora, integradora, 
com feta per altres persones, eliu que també aguells 
altres aspectes urbanístics i d 'ordenació del territori que 
incideixen de manera decisiva en la conformació de 
I'activitat i de roferta de les infraestructures resultants, 
ha d 'estar indos en el Pla de l'oferta turística. També 
diu que el Pla apareix com a norma indispensable per la 
necessitat d'una ordenació conjunta deis aspectes turís
tics i deis aspectes urbanístics que concorren sobre un 
mateix espai físico Sembla que tot correspon, tot coinci
deix que hi ha d'haver una visió conjunta, que s'han de 
veure simultaniament els usos d'allotjament i els usos 
residencial, simultaniament els sois urbans i els urbanit
zables. 

I s'ha de veure aixo el que suposa en el conjunt de 
cada illa, no tan sois a cada zona; perque si quan vege!11 
el conjullt d'una i!la completa, com el cas de Mallorca, 
resulta que totes aquestes sumes de creixements de ca
dascuna de les zones dóna creixements ele passar de 
512.000 places turístiques a 983.000. com és la conc!u
sió actual del que permet aquest pla d'ordenació de 1'0-
ferta turística, hem de elir que aixo no és un creixement 

sostenible, i que per tant aixo és la ciemostració que s'ha 
actuat insuficientment des del punt de vista del creixe-
ment en aguest pla, i que per tant aquest pla real!11ent 
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. nt per aquestes intencions de regulació integra-
és decepciOna . " 
da sobre el terntoll. 

, ssari es tablir un termi ni ma.x im perque els lTIun ici-
Esnece d'd . , ll f . d Lin el seu planejament al Pla o r enaclO ( e o ena 

I I él ap . 'bl 'h' d f tud cica. i que les subrogaclODs Y?SSl e que . ~glO e er 
. 15 municipis que no complemD aquest ter mml no pod n 

Pel a 11 ' 1 ,. . és que a favo r del con e s IQSU a l'S, umes que tenen 
el :'ta competencia, precisament tra nsferida per aguest 

aql''¡ament. ¡ que s'haura de pensar en mitjan extraordinari , 
P(\I'~ue precisamenl el consells insu lar pugu in exercir 
~~:Ie ta ubrogació, perque com ja ( ... ) la COl11issió 1nsu lar 
d'Urbani me de Mallorca no tenen en aq l.l ests mO~,ents e~s 

il jan S suficients per poder fer front a una subrogae lo massl
:: ele municipis en aq uesta materia. Diu el Sr. Avel·ií Blas
co , que sembla ser que és un deIs juristes redactors del Pla 
d'ordenació de ['oferta turística, i a més ho diu a una publi
cació oficial del Col'legi d 'Aclvocats de les Illes Balears, par
lant del Poot, que retarda I'adaptació de les planificacions 
municipals en el moment que es revisin, punt que al meu 
entendre és un altre deIs problemes d 'aquesta regulació. 
Sembla que hi ha una generalitzacla acceptació que s'ha de 
modificar aquest aspecte en el sentit que demanam a la nos
tra moció. 

Per últim -Sr. President, amb un moment ja acab- on hi 
dubte que s'ha d'insistir dient el que diuen tots els docu
ments d'aHegació presentats al Pla d'ordenació de I'oferta 
turística de Mallorca. Ho diu el Consell Insular de Mallorca, 
ho diu l'Ajuntament de Palma, ho diu l'Ajuntament de Cal
via, ho diuen tots els ajuntaments, i jo cree que també totes 
les entitats sectorials, economiques o sindicals que hagin 
aportat alguna documentació a la informació pública: l'estudi 
economic financer és absolutament insuficient, no desglossa 
per administracions i per agents inversors cadascuna de les 
inversions a realitzar, i per tant s'ha de replantejar. No hi ha 
res més a dir, perque en aquest sentit és una umlnime quei
xa de tots, que cree que aquest parlament ha de fer saber al 
Govern que és una necessitat que sigui modificat. 

. '1 obre els sistemes de gestió també hem ele dir que bo 
4~u el mateix Sr. Blasco que també ens diu en aquesta entre
V I~ta que la previsió d' intercanviar espais de primera Unía 
per solars con t ruib les c1arrere, com es fa ra aixo? com s'ha 
de ,gestiol1ar aquest intercanvi? Si aixo ho diu un jurista 
r:Clactor del P la d'ordenació de ¡'oferta turística q'ue no 
~ Irem els altres, que no bi entenem tant. Per tant, és cIar que 
es ab olutament necessari també millorar els sistemes de 
gestió. 

1 per últim el Pla cl'ordenació de I oferta wríst ica e fa 
~n lluació d'absencia de directrius d'ordenació territorial. 

ero simultaniamen t tote .l es voluntats polítiques serobJa 
que co' . l . mete elxen en el senti t que en certa manera supUra 
at q ll~tes c1 irectriu cl 'ordenació te rritOrial a una pan elel seu 
erl'lto " É . 
tilu .,1 1. s molt probable que per fer posSlble aquesta ub-
ció CIO ~obre una part del territo ri de les clirectriu c1 'ordena
tive territorial 'hagin de fer algun (ipus de reformes legisla-

s, per donar cobertura a aquesta possibilitat , i el que 

demanam és que el Govern, com més prest milla r, 
prepari aquestes reformes legislatives ¡ les dugui al Par
lament. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gdcies, Sr. Triay. Pel Grup Parlamentari MIXT el 
Sr. Peralta té la paraula. 

EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors eliputats. 
Entrant al debat d 'aquesta moció presentada pel Grup 
Socialista, i després de la intervenció que ha fet el Sr. 
Triay per defensar aquesta mateixa moció, he ele mani
festar que a moltes de les qüestions que es plantegen a 
la moció li hem de clonar la raó; és a dir, hi havia uns 
terminis que no s'han complert, en el seu moment esta
blerts, i que, com ha dit, qualsevol diputat que mitjana
ment atent ho sap, que hi havia un termini per a a<;o, i 
que no s'ha complert. De totes maneres també hem de 
dir que aquesta no és 1 'única qüestió de les que es trac
ten en aquest parlament que no compleixen els terminis 
establerts previament. Per tant tampoc no és una excep
ció, encara que tampoc no m'atreviria a dir que és una 
regla, pero hi ha moltes coses que estan encara pen
elents. Pero bé, a<;o és una qüestió que crec que s'ha de 
tenir en compte, és una qüestió important, pero també 
la poclríem qualifiear ele puntual, no com una regla amb 
canlcter general. 

Referent al tema que també ha sortit en repetides 
ocasions en la intervenció del Sr. Triay, i que surt de 
manera reiterativa a moltes intervencions que es fan en 
materia turística i en materia d 'ordenació del territori 
a molts d'ambits de la societat; es parla de manera cons
tant del creixement sostenible. El creixement sostenible, 
es despren de la íntervenció que s'ha fet aquÍ per part 
del Sr. Triay que aguest creixement sostenible hauria de 
tenir un cadcter global, i que s'bauria de xifrar amb uns 
determinats padmetres, en la discussió deIs quals no 
vull entrar, si han de ser 500.000 places, o han de ser 
800 o han de ser 900.000. No vull entrar en aquesta 
qüestió, pero també hi ha una qüestió que jo cree que 
és important, i que si volguéssim entrar en un debat en 
profunditat en aquesta qüestió, haurÍem de convenir 
que el creixement sostenible el'una illa respecte d'una 
altra, o d 'una zona respecte el'una altra, no necessaria
ment ha de ser el mateix. Per tant, aquest intent globa
litzador de tota aquesta qüestió, jo cree que com a mÍ
nim seria susceptible d'un debat més profund, i que hi 
podra haver opinions diferenciades , sigui n cleterminats 
tecnics els que defensin aquesta qüestió del creixement 
sostenible en un sentit o en un altre. Per tant, en princi
pi a mi em sembla que parlar d'un creixement sostenible 
amb un caracter de globalitat, no som massa partidari 
d 'aquesta formulaeió en aquest sentiL 

~-~~~~======~~~==================================================~~ 
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Pel que fa al punt tercer, evidentment jo crec que és un 
desig, i a més en aquest sentit es va plantejar -té raó el Sr. 
Triay-, quan es va plantejar aquesta qüestió al Parlament, que 
s'entenia que el Pla director sectorial el'ordenació de ['oferta 
turística s 'havia ele fer amb cadlcter general per al conjunt 
de tota la comunitat. Pero la via que s'ha seguit ha estat una 
altra, tampoc no és que es marqués molt clarament quina 
havia de ser la via, pero s'ha seguit el camí de fer primer el 
ele 1Vlallor '-::3, que ha sofert una primera exposició pública, 
que s'han presentat un munt d'al·legacions, i que després ele 
ser informades aquestes al' legacions passara per una segona 
informació pública. 

Em fa por que l'aprovació per part elel Parlament el 'a
quest punt tercer pogués interpretar-se com un anar cap 
enrere en aquesta qüestió. Si el tema del Poot de Mallorca 
esta en ac¡uest punt i en aquesta fase d 'elaboració, anem a 
intentar que com a mÍnim aquest Poot s'acabi, ele la millor 
forma possible evielentment, recollint tot el que tenen ele 
positiu les al'legacions que s'hagin fel, pero que s'acabi el Pla 
ele Mallorca, i evidentment que s'acceleri, i en aixo hem 
insistit de manera reiterada a les diferents compareixences 
que ha fet el Sr. Conseller de Turisme, tant a la tribuna de 
la cambra com en comissió, s'ha insistit en aquesta qüestió. 
Ha insistit el sector, tant a una illa com a les altres; ha insistit 
tothom practicament que a<;o s'acceleri i es fad rapidament. 
Pero evidentment, si el que ha de suposar és que el Poot de 
Mallorca per a la se va aprovació definitiva ha d'esperar que 
els altres estiguin elaborats, tot tenint en compte que encara 
estan en fase de recollida de dades, a<;o podria retardar a 
llarg termini i, jo no vull ser malpensat, pero que a<;o no 
pogués s; ;rníficar una excusa perque un no entrés en vigor, 
perque esta pendent del altres. Jo crec que ja que s'ha iniciat 
d'aquesta manera, tal vegada no era la més correcta, pero en 
el sentít que s'havia aprovat en aquest parlament, deixem que 
segueixi el camí que s'ha iniciat, i anem a veure si com a 
mínim d'una manera rapida s'aprova el pla referit a Mallor
ca. 

No em vull allargar massa més en la meya intervenció, 
perque moltes de les qüestions que es plantegen aquí, refe
rides a la concordan<;a que hi ha d'haver entre el Poot i els 
planejaments urbanístics, i els terminis que s'haurien de 
fixar per a l'adaptació d'aquests planejaments al propi Poot, 
evidentment a<;o hauria de ser de la manera més rapida 
possible. Poca efectivitat tendria el Pla si després els plane
jaments urbanístics no estan adaptats, i encara que hagi 
entrat el Poot a<;o crearia una serie de problemes c1'aplicació 
molt importants a molts ele municipis. També hem de conve
nir que hi ha molts de municipis amb una situació urbanísti
ca, quant a figures urbanístiques, bastant precaria. 

Per tant, es fa difícil també veure com es conjuguen 
aquestes dues qüestions: establir un termini maxim, es parla 
aquí, pero un termini maxim que no es fixa exactament en 
quin. En tot cas, tenim en compte que eis propis planeja
ments urbanÍstics municipals tenen per regulació en llei uns 
terminis per a la propia revisió , i podria ser interpretat que 
aquest maxim fos aquest termini per a la propia revisió, que 

en la majoria deis casos se sol incomplir, i no es produ_ 
eix aquesta revisió de manera automatica, sinó que esta 
molt de temps, segons les disponibilitats deis municipis. 

Per últim i per acabar, hem de convenir -i en a<;o 
crec que hi ha coincidencia plena, perque a més tates 
les aHegacions que s'han fet en el cas del Poot de Ma
llorca han coincidit- que s 'hauria de fer un treball bas
tant més ampli, i s'hauria ele profunditzar molt més en 
l 'estueli economic del Poot en el cas concret de Mallor
ca. 1 jo crec que a la vista del nombre d 'al'legacions que 
hi ha hagut en aquest sentit, s'ha el'arribar a produir 
alguna rectificació en aquest sentit. Per tant, en línies 
generals, moltes de les coses que es recullen en aquesta 
moció crec que són molt positives, pero algunes el'elles 
també plantegen problemes d 'aplicació i ele elesenvo
lupament d'aquestes normes que s'haurien d'elaborar 
perque.1 'ap licació del Pla fos realment el que tots desit
jam, que fos realment positiva per al desenvolupament 
futur no solament del sector turÍstic, sinó de tot l'en
tom que envolta aquest sector. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Peralta. Pel Grup PSM 1 EEM el Sr, 
Sansó té la paraula. 

EL SR. SANSÓ I SERVERA: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. 
Per al PSM 1 EEM, el Poot havia de ser una c1e les espe
rances per parlar d'un futur en aquestes illes. Avui es
tam c1avant una moció que creim que és deguda a una 
preocupació que es té sobre aquest pla, i nosaltres vagi 
per enclavant que li clonarem el nostre suport. AixÍ i tot 
ens agradaria completar la intervenció que ha fet el 
Grup Socialista, almanco dient sobre cada punt la nostra 
opinió quina éso 

Al punt número 1, nosaltres hem constatat tamb~ 
tilla vegada més l'incornpliment que es fa per part d ja
quest govern de mandats d'aguest parlamento Per aixo 
creim que és important recordar aquest incompliments' 
igualment que al punt número 2, com ja s'ha dit en 
aquesta cambra, manquen en el Poot elaborat pel Go
vern i aprovat inicialment -aixo és el que per part de la 
majoria ens recorden- molts deIs criteris generals apro
vats pel Parlament de les Illes Balears dia 23 de febrer 
del 1989. Per al PSM 1 EEM és evident que el Poot s'ha 
d'acomodar a aquests criteris. Per aixo no entenern ni 
poc\em acceptar que s'oblidi, encara que sigui una apro
vació inicial, sen se cap justificació recollir tots aquests 

criteris. 

Oblits tan importants per a nosaltres com no incloure 

un programa le turi me cultural, amb I'objecte de con
cretar els objectius de I anomenat turi me aJternatiu o 
no recoJlir lampoc les mesure polítiques i administraU
ves que afavoreixin una decidida evolució cap a un w-
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1és q ua litat. O no p reveure la participació del 
. Ole de J1 1 d 'f" , .. , d I ns 1 1"1' de Mallorca en a mo 1 1caclO o revlS10 e 

e ll nsu " 
Cons . O' són obLits mas a importants per creure en la 
pi cl JI'ect 1, _ . 

a I llat o les booes U1tenclOns del Govern per dur 
b na o U1 . , l' f ' -

, '1 vertader Pla el 'ordenaclO de o erta tunstlca . 
enclavanL UI 

Al punl nlJmero 3 constatam que, així com el Parlament 
-itzar el Govern a rer UIl Poot de les Illes Balears, per 

v<l au t0 1 <, _ . . . 
. ' ens pareix be recordar 1 eXIgu' aquest fet al Govern , I 

~I O - G 'h t 
¡ més quan des elel matelx overn s a assegura que 

1110 t I 1 l'E" F clin i"any 1 99~ s'aprovaran e s p ans e IVlssa, ormentera 

i Menorca. 

Al punt número 4 constatam que el Poot .presenta.t no~és 
intenta corregir algunes man cances dotaclOnals el eqUlpa
ments ¡recursos turÍstics , pe ro no solucionen el que real
ment és necessari a les arees més saturades. O es fa u na 
relació global de l' impacte elel creixement potencial absolUl 
en funció de la qualitat de la capacitat ele can ega turística, 
ni en funció de factors Iimitants ni de sa tura ió. E ns sembla 
que la realitat i el resultat del contingut del Poot és que com 
Olés turistes venguin i com més habitatges es construeixin, 
millor. De feto aixo no pot ser mai una economia turística 
duradora, sinó més bé una explotació temporal, com si es 
tractas el 'una pedrera a esgotar. Pel PSM 1 EEM el turisme 
s'ha de veure com a patrimoni social durador, basat en una 
economia ele recursos escassos. Per aixo ens sembla bé, com 
demana el punt quart de la moció , d'establir un maxim de 
població i places turístiques a totes les zones, i aconseguir 
un desenvolupament més sostenible . 

Al punt número 5, les xifres conegudes SÓn prou elo
qüents per indicar la magnitud desmesurada de creixement 
respecte a l'excés que ara ja tenim. És facíl imaginar-nos el 
resultat del (. ,.) en funció de molts de recursos que ja estan 
al Jímit, i del que ja s'han sobrepassat, i que haurien de ser 
indicadors clars de la capacitat que podem absorbir. Aquestes 
defíciencies o mancances són moti u suficient per obligar a 
COntrolar el creixement, tant en els sois urbans com en els 
urbanitzables, i no sois en l'ús turístic, sinó en les de qual
sevol ús, esgotant -com diu la moció- totes les accions que 
permet la legislacíó urbanística. 

Al punt número 6, ens sembla que la competencia per 
Subrogar-se en la redacció i tramitació deIs instruments de 
p.lanejament generals en el cas d'incompliment per part deis 
aJ.lJ ntaments correspon únicament ¡exc lusiva com aquí ' ha 
d:t ~ I s conseUs insulars. A ixí ho contempla la Llei 9/1990, 
el atnbuc'to' de . I . , , competencle a con ell lllsu lars en matena 
el urbani me i habitabilita t. Aixó ha el anal' acompa nyat com 
Vost' d' , e IU, de qualque cosa més. 

Al¡)l t ' 
In numero 7. estam per al PSM 1 EEM davant per 

Ve ntu ra e l pLtll t lne's . . d" b'" 1 
n llllponant. JO m a que aSlC, SI rea -
lent vo lem d 

1I 1\a ur enclavan t e l Poot, cosa que vull manifesta r 

I'O'U' , vl e~acla més que e l nostre grup sempre ha dubtat que 
b t IIlte . , , 

le les . n CIO el a ¡llesl guvern. 1 hem de continuar dubtant 
ris nle Il1 tencion el aquest govern, ja que el conseller ele Tu-

, en les eves . comparelxences sobre el tema, no ens ha 

=--

pogut aclarir com es finan~aran els costos economics de 
reconversió, el'esponjament i de creació ele dotacions 
públiques. Amb el tema del finan~ament estam elavant 
un gran misteri, i també -no ho poelem oblidar- davant 
l'excusa el'aquest govern per no elur endavant el Poot, 
misteri agreujat encara més per l'oblit fet també aquí 
d 'uns cr iteris aprovats pel Parlament; criteris que deien 
per exemple que el Pla determinaria les característiques 
i quantificara la necessitat de sol públic a les diverses 
zones perque el Govern de la Comunitat Autonoma 
planifiqui les inversions necessaries; o aquest altre que 
deia que s'indouria un estudi economic i financer per 
poeler fer front a les ineludibles necessitats de millorar 
e ls establiments, equipaments, serveis i infraestructura 
turística general ele Balears, imputant -eleia- els costs a 
cadascun deis agents inversors. 

Per a nosaltres aquests criter is són incomplerts , igual
ment que s'hauria d ' incloure un programa el'actuacions 
que havia de ser tengut en compte en l'elaboració ele les 
SUCo essives lleis de pressuposts de la Comunitat Autono
ma, cosa que en aquest elarrer pressupost tampoc no 
hem visto Com diu la moció , per assegurar ¡'eficacia del 
Poot és imprescindible que aquest valori adequadament 
totes les accions a realitzar, i estableixi les fonts de fi
nan~ament i els instruments de gestió. 

1 per acabar, al punt número 8, si realment volem el 
Poot i el PSM 1 EEM el vol, hauran de dur a aquesta 
cambra tota una serie d'iniciatives legislatives necessari
es per clur-lo endavant. Aixo a les compareixences que 
hem tengut el nostre grup ja ho hem posat en dar, i ja 
varem donar la sortida que el Poot tendría moltes difi
cultats per la part legal. Continuam mantenint que 
aquestes dificultats hi són, per aixo aquest punt número 
8 ens podria aclarir. Així i tot aquella esperan~a que he 
dit al principi que el nostre grup tenia sobre el Poot, de 
cada dia que passa veim com va minvant per la inca
pacitat del Govern de dur endavant un Poot. 

EL SR. PRESIDENT: 

Grades, Sr. Sansó. Pel Grup PP-UM el Sr. Huguet 
té la paraula. 

EL SR. HUGUET 1 ROTGER: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Ja en la 
interpeHació es va constatar per part de la intervenció 
feta pel portaveu del Grup Socialista, que derivaria en 
una moció. Pero jo Ji he de dir avui, i tornar les parau
les que ell va dedicar al Govern i al nostre grup, i jo Ji 
he de dir, Sr. Triay, que aquesta moció constitueix una 
autentica estafa a les expectatives que voste amb aquella 
intervenció havia al~at. Ha estat decepcionant, no hi ha 
hagut ni una sola solució aportada. Vuit punts de carac
ter general, i que quasi resumeixen amb un esperit re
c1emptor, de salvador , "venc aquí per salvar el Poot" . 
No necessitam salvaclors, lino, gracies ll dei a un eslogan 

... ----~-------------------------------
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no fa massa anys; no es necessiten salvadors de la patria, es 
necessita gent que aporti idees, que aporti solucions concre
tes. 

Aquests vuit punts a vos te pet l' ún ic que ti han ervit ha 
estat per criticar e l Poot que esta en aquest moment en fa e 
de millora, perque ha complert un aspecle importantíssim 
q ue és la seva exposició a l públ ic amb la qual cosa lote les 
instancies. tOles le institucions i particulars hi poden presen
tar al' legacions, i n'hi han presentades' ¡ que per tam es fa la 
fase de revisió d'aquestes al'legacions, al ' legacions que han 
servit ta mbé a voste per criticar I'aprovació inicial, i per tam 
peJ' criticar el docl.1 ment que s'exposa al públic perque sigui 
esmenat o millorat mi tjan~ant al·legacions. 

1 voste parteix amb una serie de consideracions on tor
nam anal' a la can~ó repetida i reiterada, la cOllstatació de 
I incompliment. Miri . jo li admet perque és una obvietat, 
com és obvi que estam aquí dins ara, que no s ' ha complert 
el termini marcat per la LJei d'ordenació te rritoria l quant a 
les directrius el ordenació territorial. Per tant hi ha un .in
compliment de la !letra de la llei , pero no hi ha un incompli
menl de J'esperit d'aquesta lLei que és I'elaboració. 1 vos te 
sap pelf eclament que hi ha aLtres lIeis eI 'ordenació territorial 
que marquen tenmnis d 'un any i han tardat en treure-Ies 
quatre i cinc anys, i que fer unes clirectriu ha eSI Cl t i és i 
resulta molt mé complex del que inicialment es pOdia espe
rar. Tant és així, que la propia llei i el Parlament va actuat 
intel'ligentment, dóna la possibilitat de La reelacció de plans 
sectorials. 1 aquesta redacció de plans sectorials mentre no 
e tiguin fetes les directrius és el aplicació a tot el territori ele 
la Comunltat Autonoma. Plans sectorial tant de carreteres. 
de ports i litoral, de sol rústic, de pedreres, plans especials de 
protecció, etcetera que estan en fase d'elaboració, i qualcun 
que s'ha elaborat, pero que quan ha estat fet no ha agradat 
i ha hagut de tomar enrere. Pero si que hi havia, i hi és, 
aquesta voluntat. 

En el segon punt voste diu -pergue em referiré aIs punts
la mgencia del Pla elirector sectorial d 'ordenació de I 'oferta 
turística. 1 que és el que ha fet el Govern fins al'a? Elaborar 
un Pla eI 'ordenació de l'oferta turística primer comenc;ant 
per Mallorca, que abans de la seva aprovació inicial es va fer 
una ronda de converses, pot er uoa tant atípic, amb enti
tats, amb pal·tits polítics amb centrals indicals amb ajun
tament, abans de la seva aprovació injcial perque introdUls
Sill criteris; i aquesta aprovació injcial en aquest moment es 
fa 1 'estueli d 'una per una totes les aHegacions. 1 aquest estudi 
haura de marcar qUÍJles ón les incorporaciol1s que es fan al 
Pla d 'ordenació de I'oferta turí tjca perque per a~ó es fan 
a l'legacion . r indiscutiblement aquestes aHegacion s hauran 
eI 'examinar necessariament j obligatoriament a la llul11 deIs 
crileri generals aprovats per aquesl parlamellt quant a la 
reclacció del Pla d 'ordenació de l 'ofel1a turística. Per tant, 
és fals que hi hagi un menyspreu cap al ParlamenL o que no 
bi hagi vo luntat de tirar-lo enclavant, 

Al tercer punt diu accelerar I'elaboració deIs documents 
corresponents a Menorca, a Eivissa i Formentera, del Pla 

director sectotial . Em fa l efecte, si no record malament 
- i si no ho tornaré repetir- que pel que fa a Menorca 
a E ivissa i Formentera, en aquest moment s ha acabat j~ 
la recollicla de dades, i s ha acabat per iniciar automati . 
camenl la redacció elels plan d'ordenació turística 
eI 'aquestes illes. Pero s'ha de dir també que sera neces
sari a la llum del Pla d 'ordenació de I'oferta tul'Ística 
de Mallorca com a les altres illes que hau ran de veni r 
inspirats pels criteri generals que hi hagi una no rmativa 
de canl.cter general que abasti tota la Camunitat Auto
noma, inclepen lentment ele I'especificació de cada Cuna 
de les illes perque no és el mateix lallorca turística
ment parlant, que Menorca o que Eivissa i Formentera ' 
pero sí que la normativa de cankter general necessaria
ment haura ele ser cl 'ap licació a lot el territori ele la 
nostra comunitat. 

E l quart punt, el Pla d orclenació de I'oferta turística 
ha cl 'establir maxims ele població j places turístiques ele 
cada cuna de Les zones; i e l cinque que el Pla ha el esta
blir panimetres de control de clensitat de població, j 

el inrensitats cI ' ús, tant ele sois urban com no urbarutza
bies les podem agrupar. Són dos punts que fao referen
cia al mateix, i són dos pUllts que el Pla preveu. El Pla 
preveu uns míllim i un maxims de població no sola
meot a cada illa. sinó també a caclascuna ele les zones 
turístiqlle corresponents. L actual pla ja limita e l crei
xement turístico 1 per si ac;o no era prOl!, el que sí es fa 
quant a aquest creixement turístic és posar unes mesu
res cautelars a que més eavant fa.rem referencia, com és 
que no es pot const.ruir en aquest momellt cap botel a la 
no tra comurutat que no sigui coro a maxilTI de categoria 
ele cinc estreUes. Pero ac;o com a límit, com lIna excep
ció del decret, que diu que no es donara cap autoritza
ció per a establiment turístic, i que aquelles que s'ban 
concedít amb anterioritat tenen un període de caclucitat. 
Per tant aquestes mesures cautelars bi sÓn. Agradara o 
no agradara, pero bi són; i estic convenc;ut que vost~ 
a\to ho sabía, el que passa que no ti interessava contar
bo. 

El punt número 6, que el Pla d'ordenació de l'oferta 
turística estableixi un termi.oi maxim de 1 aelaptació deis 
p lanejaments municipals Sr. Triay, voste no pot al'legar 
ignorancia, La L1ei del sol ja bo estableix: eLs plans 
ectorial, que abasten tota la Comunitat Autonoma 

seran d 'obligat complimem per a tots els plans munjci
pals, i els plans mun.icipals necessariamellt s hauran 
el 'adaptar a aquests plans sectorials; i ac;o la Llei d'orde
nació territorial ja ho fixa, pero la Lleidel sol aixo ho 
garanteix. 

Quant al pllot número 7. que cliu que I eficacia és 
imprescindible que aquest valori aelequaelament totes les 
accion a realitzar i estableixi el fon de f ina ll<1ació i el 
instruments de gestió' jo francament quan el vaig escol
tar en la interpel'lació anava convinc; ut que avui vindria 
amb una proposta concreta ele dir "i els fons de finan~a
ció seran els següents. amb participació ele cadascuna ele 

-= 
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.. tracions" O no ho pot fer perque no ho sapo adlnl nlS , ., . , 
les , ha ap perque no ho pugul aber perque en aq uest 
perO no és iml)Ossi ble determinar-ha. El matei.x ministre 
noment 'f) ' d' ., 
I ser a Palma va roan! estar a necessltat aportaclo 

uan va " . , ,. . , 
. 'ca pe!' part de I'adm.mlstrac!o europea per ap IcaCIO 

economl ,. f' . f f 
PI d'ordenació de 1 oferta tunstJca, ms J tol enl re e-

del a ,. el' f' . , , d 1 , . " la l:Jossibilitat el lnt ro ut!' man~aclo a traves e s rencla G. • 

de cohesió. Pero en aque l! mo ment no es podna com-
fons . f' . f . l ' . , . elre a quina quanulat. arta una XI ,la a tant a ~at aJXO plom , . . , 
, mpre que es co n icleri que ac;o du una denvaclo COIl1 

SI. ~Iora de la qualitat ambiental amb caracter genera l, per-
a !l1 • h' P , , . 'bl f : sera I' única manera d entrar- l. ero es IInpo SI e el' 

~~utaciOns matematiqu~s .c1~ I~ parti,cipació de les clif~ren.t~ 
aclministracions i ele la in iCIativa pnvada per él I aphcaclo 
concreta d 'aquest pla. 

Quina és la solució? Una alució de canlcter generic. que 
poelr íem dir qu les fon de finansació per clur endavant el 
Pla d 'ordenació de I oferta turística eran les que proven
guin ele I'ad mini tració europea. de I'administració centra l, 
ele I autonomica. de la insular. de la municipal i de la inici.atl
va privada. Pero fixar percentatges i quanties en aquest mo
ment és del tot impossible. Nosaltres li demanam a voste , i 
voste té I'obligació si ho sap, que ens digui quins criteris de 
participació, i amb quin contingut i en quin percentatge, i 
d'on es treu aquesta finan<;ació, i quin tipus de corresponsa
bilitat hi haura entre totes les administraeions. Perque el 
benefici d'aquest motor eeonomic de la nostra comunitat no 
és un benefici únicament i exclusiva deIs habitants d'aquesta 
comunitat; hi ha beneficis indirectes molt c1ars que omplen 
les arques de certes administracions, i aquestes administraci
ons ten en l'obligació de retornar part d'aquests recursos a la 
nostra comunitat. Que s'estableixin aquests percentatges. 

1 el darrer punt: iniciatives legislatives neccssaries per tal 
d'assegurar la plena aplicabilitat de les determinacions del 
Pla d'ordenació de l'oferta turística. La seva aprovació defi
nitiva haura de dur quines són aquestes iniciatives. Pero se 
n'han preses; jo Ii he comentat. Ja existeix un decret de me
sures cautelars. I aquest clecret que fa? Fa que es suspengui 
la concessió de noves autoritzacions previes cI'establiments 
turístics, fent una excepció -ja li he dit- per a establiments 
de cinc estrelles o turisme rural, i a la vegada també sotmet 
a~b caracter de caducitat aquelles llicencies o aquelles auto
ntzacions que s'hagin donat amb anterioritat. 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabi, Sr. Huguet, per favor. 

EL SR. HUGUET I ROTGER: 

Acab tot eI'una. Sr. Triay. jo lament molt acabar diel1t le. 
mateixes paraules que li he d it al pri ncipi: la se va i.ntervenció 
P:r a nosal tres ha estat decebeclora . i aquesta moció constitu-
elX una a t ' . , . al u entlca estafa a les expectatives que voste bavlo 
~,<;at en pOsa r so lucions con Cretes al que havia de ser e l Pla 

Orclenació de I oferta turística. Moltes gracies. 

b 

EL SR. PRE SIDENT: 

Gracies, Sr. Huguet. Pel tom de replica té la paraula 
el Sr. Triay i Llopis. 

EL SR. TRIAY 1 LLOPIS: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. 
Huguet, jo no sabia que voste també hagués d 'ajudar a 
desclavar-la. "La varen clavar fins al manee, pero ja me 
la trauré" varen dir del Poot. Voste ajudara també a 
treure-Ia i a descafeinar-la; i ho sent, perque aixo des
prés repercutira sobre l'illa de Menorca, perque el 
model que resulti descafe'inat a I'illa de Mallorca des
prés sera generalitzat a les al tres illes, i aixo encara em 
sap més greu. 

Sr. H uguet, jo em pensava que efectivament que amb 
una moció absolutament possibilísta, amb una moció 
dins la se va línia -perque aquesta moció esta en la línia 
del criteris aprovats per aquest parlament, aprovats pel 
Grup Parlamentari Popular, amb petitíssimes incorpo
racions deis altres grups, perque les propostes deis altres 
grups basicament varen ser rebutjaeles- plantejant la 
discussió en els seus propis termes em pensava que no 
tindrien més remei que aprovar-Ia. pero ja veig que aixo 
a vostes els és absolutament indiferent, i que la decisió 
ele rebaixar els criteris primigenis del Pla de l'oferta tu
rística estan plenament decidits. I em sap greu , perque 
aixo no servid, absolutament per res. 

Em sap greu que voste surti aquí a dir coses sense 
fonament, per molt que cridi , per molt que ha digui 
amb una gran energia, que digui coses sense fonament, 
que digui a veure com és possible que vinguem aquí 
amb vuit punts a expressar l'opinió sobre el Poot. Han 
expressat l'opinió tates les institucions, els ajuntaments, 
el Consell Insular de Mallorca, les entitats economiques, 
sindicals; i aquest parlament, que va fer els criteris, que 
és l'únic que realment va autoritzar, perque és l'únic 
que pot autoritzar el Govern afer aquest pla, no podnl 
expressar aquí la se va opinió i dir si s'han desviat o no 
respecte als criteris que aquí es varen marcar? Jo cree 
que no és que ho pugui, és que esta completament 
obligat a fer-ho, i aixo és el dret i l'obligació que venim 
a exercir aquí avui. 

Ens diu que no hi ha incompliment de la Llei c1'or
denació territorial amb les directrius. No, no hi ha in
compliment, no ; varen dir vuit mesas , fa set anys, no 
sabem quants en falten , per fer l'avan<; -no per fer les 
directrius, per fe r I 'avan<;- vuit mesos, i duim set anys , 
i no sabem com aniri perque ni hi fan feina. "Va bé, 
I'esperit es manté, no es preocupin, I'esperit es manté , 
no passin pena". Si aixo ho troben eonvincent... La ur
gencia del Poot, jo ho volía deixar clar, els ho volia dir , 
nosaltres l'any 1989 varem reconeixer que era urgent; 
i els vull dir, i vo ldría que aquest parlament ha recone
gués, que cinc anys més tarcl el Poot continua sent ur-
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gent. Quan a l'any 1989 varem marcar la urgencia del Go
vern per fer aquest pla, ningú no es pensava que estaria cinc 
anys i encara s'estaria comen~ant a estudiar quines reformes 
hem de fer per poder-ho dur endavant. Una urgencia és una 
cosa molt més rapida. Pero, no es preocupin, jo vull que 
sapiguen que avui, a I 'any 1994, continua sent urgent que 
aquest parlament revalidi aquesta urgencia, que ningú no es 
pensi que aixo ja esta oblidat i que ha quedat pel camÍ. 

És important que a Menorca, Eivissa i Formentera -i ho 
dic també per al Sr. Peralta- en absolut pretenc jo que es 
returi res del Poot de l'illa de Mallorca. Pero tenint en 
compte que. com diu molt bé el Sr. Ruguet. ja hi ha treballs 
avan~ats a Men \1rca, Eivissa i Formentera, tenint en compte 
que és indiscuti .:' ¡e que hi ha molts de treballs molt impor
tants encara per fer a l'ilIa de Mallorca; si s'acceleren els 
treballs a Menorca, és possible que el desfasament entre illes 
sigui el menor, i com menor sigui, millor, perque tots el 
programes de finan~ament podran anar en paral'lel als tres 
consells insulars i no per separat, en detriment d'unes illes 
respecte de les altres, i crec que aixo és una cosa tan indiscu
tible, que crec que no mereix discutir-hi excessivament. 

Que els sois urbans i urbanitzables han d'estar inclosos, 
em parIa, Sr. Ruguet, i sempre em surten amb el mateix, que 
si hi ha un decret que regula les noves concessions d 'hotels; 
pero si aixo no és el problema, si el problema és de les zo
nes turístiques; vagi a l'esperit del Poot, a cadascun deis seus 
criteris aprovats per aquest parlament, a la propia memoria, 
que deu haver elaborat en part, pel que veig, el Sr. Blasco, 
que coincideix tan intensament amb les ~eves declaracions a 
la revista del CoHegi d' Advocats; i veura que es tracta d 'una 
ordenació territorial integral de les zones turístiques, i per 
tant no es poden deixar de banda els usos residencials i els 
altres, perque avui en dia, dins el que és la realitat factica 
del mercat turístic, tanta importancia o més tenen els usos 
que es diuen residencial s com els usos d'allotjament turístico 

1 respecte deis terminis, aquí la fal -lacia ha estat total, 
absoluta. No sé que m'ha dit d'una llei. El Sr. Blasco, que és 
redactor, diu que fa falta posar terminis als ajuntaments; ell 
en sap més que jo, és un catednitic de dret administratiu, li 
han pagat quantitats suco ses per fer aquestes feines, i resulta 
que eH no sap, no hi entén, d'aixo, quan diu que és absolu
tament necessari?, i a més ho de mana a tothom, es veu que 
esta pie de gent ignorant aquest país, que ningú no sap res 
de res. Aquí no s'ha fixat cap termini als municipis per 
adaptar-se, s'ha de fixar, diu el Sr. Sansó, no basta -crec que 
ha estat el Sr. Sansó que ha ha dit, no estic segur- sí, efecti
vament no basta, el Pla l'ha de fixar: un any, dos anys, l'ha 
de fixar, pero I'ha de fixar únic, jo no he dit quin éso Potser 
un any, hi ha qui demana que es faci en un any, pero s'ha de 
fixar; pero és que ara no n'hi cap, ni un, sine die. Per tant 
poden no servir absolutament per res. Pot estar un ajunta
ment, tal com esta redactat, deu anys a plantejar-se la revisió 
del seu planejament. I aixo per que serveix? 

1 les gallines, que. Sr. President? Ri ha gallines amollades. 

(RiaLLes) 

"Tites, tites", he sentít. Per alIa. Pero, no es pensin, 
fins i taL.. 

EL SR. PRESIDENT: 

Prec que se cenyeixi a la qüestió, Sr. Triay 

EL SR. TRIA Y I LLOPIS: 

.. .fins i tot els que fan la gallina saben que vuit mesos 
després d'abril del 1987 s'havia d'haver aprovat I'avan¡;; 
de les directrius d'ordenació territorial, perque aixo dins 
aquesta cambra no hi ha ningú que no ho sapiga; ho sap 
tothom, fins i tot els que no escolten mai ho saben; pero 
set anys i no ha compleixen. 

1 sobre el financ;ament, que hem de dir, Sr. Ruguet? 
Si voste es pensava que jo li duria aquí la forma del 
financ;ament, ben arreglat anava. 1 el mate ix li die: com 
és que l'Ajuntament de Palma, que diu que l'estudi 
economic financer no serveix per res, no els ho ha dit. 
Li ha dit al Sr. Fageda on és la solució? I al Consell 
Insular de Mallorca? El president ara no hi és ... Sí, sí, 
que hi éso Al Consell Insular de Mallorca i la Comissió 
Insular d'Urbanisme de Mallorca, que han dit que l'es
tudi economic financer no serveix absolutament per res, 
per que no els han dit "que, on és l'alternativa?"? No 
els ho han dit, jo els ha de donar? 

Aquest parlament amb el seu vot, amb els seus vots, 
va aprovar una fórmula molt estricta sobre l'estudi 
economic financer. Vostes ho varen valer, compleixin 
ara, és la seva obligació. 1 si no ha volen complir, ven
guin aquí i diguin "els nous criteris són aquests, perque 
aqueIls eren d 'un altre conseller, i no els com partim 11 , 

perque si no, li insistesc, Sr. Ruguet: una estafa. Graci
es. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. En torn de contrareplica el Sr. 
Sansó té la paraula. 

EL SR. SANSÓ 1 SERVERA: 

Gracies, Sr. President. Quan al juliol del 1993 veim 
que la política del nou conseller de Turisme s'havia de 
centrar en l'ordenació del sector, pensavem que aquella 
esperanc;a que tenÍem d'aprovar el Poot encara la podí
em mantenir. Avui hem de constatar, i ha volem dir, 
que aquella voluntat de dur endavant el Poot de cada día 
esta jo diria que més llunyana, i no ho deim nosaltres; 
record que un alt canec de la Conselleria ele Turisme 
diu, en declaracions fetes, que "pot ser que al final deci
dim no dur endavant el Poot per no haver-hi finan<;aci
ó" -la paraula c1au-. Pero altra gent més important, que 
ara esta fora del Govern, pero que ha estat durant molts 

==========================================================================================~~~~ 
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uest Govern, ha dit que al President Cañellas li 
d'any en ae¡ umir la responsabilitat del Poot. Per tant, no ho 

11 fer por as d 
Vl lt 'es ereim que la voluntat de dur-ho en avant, 
lejnl nosa J , 

( les d 'a lts can ees d'aquest govern, es poden posar 
aiTlb aqUe5 
en dubte. 

1 quanl a la finan~ació, que és l ~ p~raula clau que ha 
.' aquí clins, I'ún ie que hel1l sen tlt dlr en aquest parla-

sal tl t T . h' .. 
ler IJan. del conseJler de uJ'lsme quan em InSIStIt en 

menl l· . 1 • • d' 
el tema ele finalH;ac lO. hem s.entlt que posaven, I ens elen, 

t ribueions especials als aJuntaments. Ens estranya molt 
con . . , . , 1 1 

el conseller c1igues ruxo perque aqUl on rea ment e 
que 'b . . 1 

nseller ha pogut posar aquestes contri UClOns espeCIa s, va 
ca , d'f' .\ d votar en contra. Per tant, ens es J 1CI enten re que aquesta 
sigui la iclea del Govem eom ~n~ és difíci~ en.tenclre que di r 
CJue incompleixen lots O la m3Jona deJs cntens aprovats. per 
aq uest parlamem és una estafa. El PSM r EE 1 vol manifes
tar que el que é una estafa és aquesl incompliment (l' a
quests criteris. Aquest parlament va aprovar uns criteris que 
s'han incomplert. Girem la truita, i l'estafa no és aquí on 
han dit, sinó que és on aquí on tots vostes tocarien saber. 

Per tant, amb l'explicació que s'ha donat, consideram que 
aquella esperan~a es dilueix. Aquella esperan~a la continua
rem mantenint nosaltres, i hi continuarem fent feina, pero 
dubtam molt que aquest govern vulgui dur endavant almanco 
un Poot que havia de ser aquesta esperan~a. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sr. SansÓ. En contrareplica el Sr. Huguet té la 
paraula. 

EL SR. HUGUET 1 ROTGER: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Estiguin tran
quils, jo no sé si aquí hi ha gallines, el que sé ben cert és 
que alla hi ha el galliner. 

(Remar de veus). 

1 dit a~o, Sr. Triay, contesti: com actuaria en sol urba i 
en sol urbanitzable amb pla parcial aturat? Com actuaria? És 
viable jurídicament? És viable economicament? Pero, digui 
com actuaria, d'on traura els recursos, en quins terminis, 
concreti. No concreta res. Li reiter: la seva moció és una 
autentica estafa amb les expectatives que havia al~at. 

Voluntat de treure e l Pla d orclenaciá. turística ele les IlIes 
.~~I~a¡:s: Sí, tota. 1 que s'ha fet? Que previament a 1 aprova
CIO Il1Iela l, i tanta son que -aixo ha de reeoneixer- ha ha 
reconegut, hi ha hagut partid pació i es va clonar a co neixer 
a ta·.e les forces polítique , económi.ques i sind icals d 'aq ues
t ~s llles en reuniol1S p revies per expl icar quin era el P la 
d orctenació turística que es voJia apli.car a Mallorca. Es fa 
~Ina ~p~av::lcjó inicial i s ex pasa a l público 1 quan est~ exposat 
h P~lbIIC , per que és? Perque es ¡Juguin fer aL'legacions, que 

g<l. Ul an de ser estudiades i examinacles a la lIum deIs criter ís 
enerals . 

ap l QVats per aquest parlam.ent . que per a n.osaItres 

=-

són inalterables. 1 algunes d'aquestes al'legacions pro
funditzen precisament en la necessitat de la revisió de 
l'estudi economic i financer; i aquesta revisió es fa. 
Voste a~o ho podra comprovar quan sapiga quines són 
les al'legacions que són acceptades, i amb quina motiva
ció s'han acceptat; i quines són aquelles que no són 
acceptades, i amb quina motivació no s'han acceptat. 

Pero si no, el que ha fer ha estat fer volar coloms i 
res més. Una campanya previa publicitaria per moure 
el brou -no sé ele que, pero el brou- pero res més; ni 
terminis tampoc no clóna; ni sistemes de finan~ació 

tampoc no elóna; ni la corresponsabilitat de les adminis
tracions, tampoc no diu quina; ni amb quines mesures es 
fara, cap ni una, absolutament cap. 

Quan rallam de l'incompliment de la Llei el'orelena
ció territorial quant a les directrius, no m'ha de matar 
les paraules. Jo li he dit que no s'ha complert el termini 
de set mesos, i que s'ha sobrepassat moltíssim aquest 
termini; pero li he dit de la dificultat que a~o suposava, 
i també li he fet referencia que no m 'agrada treure 
altres indrets, i per tant em callaré noms, d'altres punts 
on es donaven terminis de mig any fins a un anys, i que 
encara avui estan en l'elaboració. 1 alguns que han com
plert, que han trigat cinc anys per fer-ho, no a territoris 
tan complexos com el territori de les Illes Balears, molt 
més redui'ts i molt més petits. Si no, repassi a certes 
comunitats autonomes, i perque no diguin que faig 
partidisme en aquest moment, no em referiré a cap 
comunitat autonoma socialista. A qualcuna altra del 
nord en a~o té molts més instruments que els que pugui 
tenir aquesta comunitat autonoma. 

Que esta aturada aquesta feina? Bé, jo 110 ho sé, tal 
vegada voste té molta més informació per dins les con
selleries que la que puguem tenir nos al tres. Sobre la 
feina de les directrius d'ordenació territorial es fa aques
ta feina de camp, complicadíssima, no solament pel que 
suposa de confecció de les directrius, sinó de cercar quin 
és el marc jurídic de la seva aplicació, i quines implica
cions podra tenir, perque aquestes directrius són d'obli
gat compliment també per tots els planejaments. 1 la 
mateixa Llei d'ordenació territorial estableix que qualse
vol pla sectorial -i li he repetit- és d'aplicació a tots els 
municipis; i que tots els planejaments municipals afectats 
per un pla sectorial, hauran d'adaptar el seu planeja
ment, i haura de ser el pla sectorial en tot cas que mar
qui quin temps i de quina manera s'haura de fer aquesta 
adaptació. 

1 la subrogació per part de les comissions insulars 
d'urbanisme, aquesta ve donada per la Llei del sol. El 
consel! insular, en temps d'una aItre equip de govern, 
per tant no hi ha dubte que no em vull apuntar cap 
merit, cs va subrogar la confecció el 'un pla general. 1 
a~o esta previst, no fa falta que el Parlament li c1iguL 
perque ja hi ha una llei establerta sobre a~o. 
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Em cregui, Sr. Triay, que nosaltres esperavem ansiosos 
Jines eren les alternatives, quines eren les propostes concre
!s que voste faria a aquest pla que s'ha aprovat inicialment, 
le ha estat exposat al públic, que hi ha al'legacions, que 
;ta en fase el'estudi i tenclra una aprovació definitiva. 1 a<;o 
) implica -i també li he manifestat- que faci absolutament 
lp retard als altres plans d'ordenació de I'oferta turística de 
s altres illes. Som deis que pensen que tal vegada un e1els 
lans més facils de fer i amb menys problemes podria ser 
~ecisament el ele l'illa de Menorca, que no anirem a la bai
l , i ho han e1emostrat quan han hagut el 'aplicar normes 
'banístiques a nivell d 'aquest parlament, quina era la con
!pció que tenien el 'orelenació territorial amb canicter gene
,1. 1 l'il1a ele Menorca presentara molts menys problemes, 
: rque té molts menys problemes que les alu'es illes quant 
dotació el 'assentaments turÍstics, i per tant pot ser un 

:emple molt valiel de la manera com s'ha de partir i per on . 

Pero la finan~ació elel que ha de ser l'aplicació e1el Pla 
ordenació ele l'oferta turística, ni voste ni ningú d'aquesta 
1mbra esta capacitat per dir quin tipus de finan<;ació, ni tan 
lis el ministre, que va reconeixer que tot dependria de quins 
·ns podÍem obtenir d'Europa per a l'aplicació del Pla d'or
!nació turística a les Illes Balears. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Huguet. Acabat el debat, passarem a la vota
S. Entenc que es fara conjunta del text de la moció. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen 
)sar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

25 vots a favor, 30 en contra, 1 abstenció. Queda rebutja
. la Moció 916. 

111.- Debat de presa en consideració de la Proposició de 
~i RGE núm. 3106/93, presentada pel Grup Parlamentari 
IXT, relativa a patrimoni historico-artístic de la CAIB. 

EL SR PRESIDENT: 

1 passam al tercer punt, que correspon al debat de presa 
considera ció de la Proposició de llei núm. 3106, del Grup 

.rlamentari MIXT, relativa a patrimoni historico-artÍstic de 
Comunitat. Té la paraula en nom del grup proposant el 
outat Sr. Peralta per un temps de quinze minuts. 

EL SR PERALTA 1 APARICIO: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Com 
,s vostes saben, va estar presentada aquesta pI'uposició de 
i sobre patrimoni historic artístic de la nostra comunitat 
tonoma després d 'una llarguÍssima serie ele debats que hi 
hagut en aquesta cambra sobre temes relatius a aquesta 

qüestlO. Hem parlat moltÍssimes vegades aquí, en 
aquesta cambra; hem debatut molts ele temes relacionats 
amb aquesta qüestió, i moltes vegades ens ilem trobat 
que, si bé existia una figura legislativa d'ambit estatal 
que podia clonar solució a alguna ele les qüestions que es 
plantejaven, també ens hem trobat que hi havia una 
serie de qüestions exclusivament específiques de la 
n05tra comunitat que podrien tenir una sortida molt 
millar amb una normativa adient a la nostra propia 
comunitat. 

A ningú li fuig la posició estrategica -i em referiré 
fonamentalment des del punt ele vista cultural- que 
configuren les nostres illes, que configura la nostra co
munitat auto noma, que durant segles ha servit per fer 
un creuament de cultures que han anat configurant un 
patrimoni cultural, historie i artÍstic molt imporr :ll1t. Al 
mateix temps, als darrers anys, la segona ménat del 
nostre segle, s'ha produi't un creixement urbanÍstic 
desordenat, sobretot al principi d'aquest creixement, que 
ha destrult i ha tapat part d 'aquest patrimoni durant 
molts d'aquests anys, aqueste. ~Jatrimoni que s'havia anat 
acumulant al l1arg de segles. 

El que s'ha fet en aquests temes relacionats amb el 
patrimoni historie artÍstic ha estat mol tes vegades motiu 
d'actualitat en els mitjans de comunicació, ha estat mol
tes vegades motiu de debat dins les comissions de Patri
moni historie artístic, dins les comissions insulars d 'ur
banisme. 1 em vull referir fonamentalment a aquesta 
qüestió: hi ha hagut i hi ha una interrelació molt impor
tant entre la defensa d'aquest patrimoni historic artÍstic 
amb el desenvolupament urbanístic, i amb les figures 
urbanístiques recollides a la Llei del sol i altres norma
tives, que algunes d'elles són de la propia comunitat 
autonoma, 

Com deia, la nostra comunitat és rica en un patrimo
ni monumental, que ve des de la prehistoria, que es va 
anar configurant al llarg deis segles amb una serie d'in
fluencies decisives des d 'al tres cultures mediterraniés 
molt antigues, desenvolupant el que va ser la cultura 
talaiotica, fonamentalment a les illes de Menorca i de 
Mallorca; i una importantíssima cultura púnica a l'illa 
d'Eivissa i a I'illa de Formentera. El patrimoni s'ha anat 
incrementant al llarg deis anys, i podríem dir que prac
ticament la totalitat deis pobles que han anat poblant al 
llarg deIs segles el Mediterrani han passat per aquestes 
illes, i aixo ha anat deixant una quantitat importantíssi
ma e1'obres monumentals, d'obres posteriorment docu
mentals. 1 ele tot a<;o d 'alguna forma s'havia de regular 
el control, la protecció, i la utilització i l'abast per part 
de les entitats públiques i deis particulars. 

A l'hora d'elaborar aquesta llei es varen estudiar 
diferents lleis simiiars que existeixen a aitres comunitats 
de l'estat, i es va veure que la llei elaborada per la Co
munltat Autonoma d' Andalusia era molt completa, i que 
no entrava en contraclicció practicament en cap ele les 

========~================~~========================================~====================~~ 
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f rrnulaeions amb les lIeis de l'Estat. fonamentalment 
seves loLlei 19/1989, de 25 de juny, de l patrimoni historic 
amh a • 
, 01 En definitiva el que es preten amb aquesta propo-
espany . ull' I ., el l . .. ' de !leí és que es ree 1 a proteccl.O e nostre patnmo-
SICIO 11' 1 bL' ., 1 I . ni historie artístic, que r~CL1 1 o Igaelo e e ~.s entltats 

• bliques i lambé deIs parncular de la conservaclo el aquest 
pL1 , . . bl l 'imoni historic i a rt lStlC, que eVllem pro emes eom e 
pau . l' l .. I e cada dia, com he eli t, son aetua lta l a mltjans ( e co mu-
q~~aciÓ . Avui mateix es proelueix un jucliei, posant un exem
nle per una destrucció que s'ha dil per ignorancia, pero que 
~Sl~m conven<;utS que no ha estal així. cruna de les jales le 
I'art púníc a (,illa c1'Eivissa. a Can Pelito coneretament part 
de la necrepo lis elel puig des Molins. Que s'evitin problemes 
com els que varen succeir a Menorca. 011 es va destruir part 
del poblat ta laieti eLe Torre olí: i com alu'es tant que ería 
lIarguíss ím enumerar. i que a l llarg elel temps s'han anal 
produint en aquesta comunitat. 

També es pretén que es garanteíxí la conservació i la 
restauració deIs monuments, i encara que esta regulat per la 
!lei estatal, quedin regulaeles per una lIeí de la nostra comu
nitat les excepcions que s'han ele produír en els casos d'actu
acions d'urgencia. Així mateix aquesta lIei es refereix al 
patrimoni immoble, e LOt el que refereix a monuments, 
conjunts historics, es, ~Lull aquesta figura ano menada ele 
jardins histories, els 1I0cs historics, les zones arqueologiques, 
i els lIocs el 'interes etnologic. També recull I 'articulat la part 
relativa al patrimoni moble, la seva titularitat, catalogació i 
control de les transaccions mercantils que es puguin fer amb 
aquest patrímoni moble o amb part e1'el!. Així mateix, i jo 
cree que és un aspecte 'important, aconseguir, reclamar que 
part d'aquest patrimoni moble que es troba fora de la nostra 
comunitat autonoma pugui retornar-hi, i pugui tornar exhi
bir-se als nostres museus. 

Aquesta vega da no parlaré, sen yo res i senyors diputats, de 
qüestions pendents, com és el tema del Museu de Menorca, 
no en parlaré ni hi entraré en profunditat, perque el toca 
molt de passada la llei, i cree que no és l'objecte del debat 
que avui aquí es produeix. 

Per una altra banda també es recull tot el referit al pa
t1imoni arqueologic, la seva protecció es recull sobretot tot 
el que es refereix a la concordao<;a a01b els planejaments 
urbanístics i al control de les troballes que es puguin produir 
ele manera casual. També ha estat objecte de debat recent
ment als mitjans de comunicació, fins i tot amb actuacions 
p,er part ele l'autoritat competent en materia de troballes que 
s han produi't, com die, recentment a l'illa de Menorca, ha 
estat origen el tina lIarga controversia aq uesta qüestió: i és 
necessari que aquesta qüe tió eSligui plenament regulada, que 
no l " ~ 

11 pugul haver Ilacunes legals, que es pugtlin produir feLS 
qUe després haguem ele lamentar tots. 

~questa !lei tam bé recu Il apartats específics relatius al. 
~~trllnoni etnograJic. el patrimoni documental i bibliognHic, 

P 
a seva protecció, a la seva c1ífusió i a I aecés a aquest per 

al1 rIel' '. . 
, ~ ~ Investlgaelors i per part el aqtle lles persone que 

tlgu ln Interessades. i que evidentment tinguin una capac ita t 

demostrada i una experiencia suficient per poder accedir 
a aquest patrimoni bibliografic i documental. 

Per últim, aquesta llei contempla la creació d'una 
serie d 'organs que seran utilíssims per a garantir el 
compliment de la propia llei. Es contempla la creació 
del Consell balear de patrimoni historie artístic, que 
seria el maxim organ consultiu amb que comptari a la 
Conselleria de Cultura per poder fer les tasques necessa
ries per fer complir aquesta llei. 1 per últim , al títol 
dotze d'aquesta proposició ele llei hi ha una serie ele 
capítols que jo cree que són importantíssims, un referit 
a infraccions, un referit a responsabilitat, un altre referít 
a sancions, i un altre referit al procediment c!'aquesta 
tramitació el 'aquests al tres capítols anomenats anterior
ment. 

En definitiva, com he dit al princípi, el que es pretén 
amb aquesta proposició de lIei és comptar amb aquesta 
figura jurídica per part ele la nostra comunitat per ga
rantir la conservació, la millora de l'abast per al conjunt 
de la nostra societat de tot aquest patrimoni, aquest 
riquíssim patrimoni historie artístic amb que comptem. 
No hi ha dubte que aquesta proposició és millorable, es 
poden canviar molts deIs aspectes que es recullen en el 
seu articulat, i que jo el que desitjaria avui és que es 
proceclís a la seva presa en consideració amb l'aprova
ció que li donés avui la cambra per a la presa en consi
deració, i es pogués iniciar la tramita ció que, eví
dentment, estic conven<;ut que durant la tramitació 
parlamentaria es produira sens dubte un enriquiment de 
la lIei, i es podra corregir qualsevol deIs plantejaments 
deis temes que inicialment per part d'altres grups es 
consideri que s'ha de procedir a les esmenes correspo
nents. 

En definitiva, crec que aprovar avui aquesta presa en 
consideració és aprovar que vagi endavant, que aquesta 
comunitat compti amb una de les Beis més importants 
per al desenvolupament ele les seves funcions. Hem vist 
com al tres lleis importantíssimes, com ha estat la Llei 
d'espais naturals, o aItres referides a qüestions urbanís
tiques que aquí han estat debatueles i aprovades, han 
tingut una importancia decisiva, fins i tot a l'hora de 
donar un enfocament cap a l'exterior importantíssim 
del patrimoni d'aquesta comunitat -em referesc al patri
moni natural-, i en aquest cas concret seria poder donar 
aquest enfocament positiu també cap a I'exterior del 
nostre patrimoni cultural, historie i artístico Esperant 
que el vot d'aquesta cambra sigui favorable, moltes 
gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Peralta, Té la paraula el conseller Sr. 
Rotger. 

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

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. 
Peralta, abans el 'iniciar el elebat sobre la proposició de Ilei 
presentada pel Grup Parlamentari Mixt, sobre patrimoni 
historic artístic de la Comunitat Autonoma de les Illes Bale
ars, voldría manifestar ja des del principL d'una manera clara 
i directa, que al meu entendre aquesta llei no és la nostra 
Ilei, que aquesta proposició de llei que s'ha presentat no és 
la nostra llei. No és la Ilei que mereix i que exigeix aquesta 
e0111unitat autonoma. Aixo ho volia dir abans i el'una manera 
directa. 1 no ho és perque senzillament no esta feta. al meu 
entendre, tenint present les característiques i situació real 
d'una comunitat pluriinsular, amb un patrimoni dens i clis
pers, capac; des d'haver-hi no soIs com a suport de la historia 
i elel nostre futur, sinó també com una via de millora cultu
ral i turística; el nostre patrimoni, en definitiva, com a via 
ele millora el'un turisme de qualitat. 

Jo em pregunt si en aquesta proposició de Ilei s'ha tengut 
en compte -Sr. Peralta- les característiques elel nostre patri 
moni, la realitat pluriinsular, les competencies elels consells 
insulars. En l'aspecte legislatiu, per exemple, s'ha contemplat 
l'existencia d'una llei de foment del patrimoni de l'any 1987? 
En elefinitiva, no crec que aixo sigui la llei que mereix i qu 'ó: 
exigeix la nostra comunitat autonoma, sobre un tema té! ¡ 

important com és el patrimoni. 

Pero a continuació volelria fer una pregunta al meu en
tendre important: És necessaria una llei de patrimoni propia, 
específica d'aquesta comunitat autonoma? Rotundament sí, 
és necessaria, en aixo coincidim. Per que és necessaria? La 
veritat és que tenim la Llei 16/1985, que voste ha citat per
fectament, ele 25 de juny, ele patrimoni historic espanyol , que 
és la que actualment regula les disposicions protectores del 
nostre patrimoni, pero que és una llei estatal, llunyana, que 
encara té menys en compte la nostra realitat. Per tant, és 
necessari que tenguem la nostra propia llei, és evident. 

L'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears a l'artic1e 10, 
punts 19 i 20, atribueix a la Comunitat Autonoma compe
tencia exclusiva sobre el patrimoni monumental, cultural i 
historic, com també sobre arxius, biblioteques, museus, con
servatoris ele música i institucions analogues que no sigui n ele 
titularitat estatal , en correspondencia tot aixo amb els articles 
148.1.15 i 17, i 149.1.28 de la Constitució Espanyola. Aques
tes competencies permeten que el Parlament de les Illes 
Balears estableixi el mare jurídic que haura de regular el 
patrimoni historie artístic de les Illes Balears . Tenim, ido, 
totes les competencies i la possibilitat jurídica de legislar 
sobre una llei propia, elaborada des d 'aquí , i que reguli la 
110stra realitat. 

És el 'importancia primordial poder garantir la conservació 
i promoure l'enriquiment del patrimoni historie , cultural i 
artístic del nostre poble, C0111 a mitja per al coneixement i 
manteniment ele la identitat historica i cultural de la nostra 
comunitat, i com a projecció el 'un turisme cultural. Pero tot 

aixo com ho podem aconseguir, com ho aconseguirelU? 
Tan soIs amb I'elaboració i redacció el'una llei específi_ 
ca que preveu les peculiaritats de la nostra comunitat 
autonoma, que tengui en compte totes les característi_ 
ques elel nostre patrimonio En aquest sentit hem de tenir 
en compte que les Illes Balears són una realitat geografi
ca i historica plural, l'Estatut d'Autonomia ha permes 
configurar una administració propia dins caela illa: Ma
llorca, Menorca, Eivissa, Formentera, a través elels res
pectius consells insulars , a més ele la configuració de les 
Illes Balears com a comunitat auto noma amb una orga
nització conjunta de canicter interinstitucional. En 
aquests moments precisament ens trobam immersos en 
un procés el'atribució ele competencies en materia de 
cultura i patrimoni historic, la qual cosa representara 
una major intervenció el 'aquests consells insulars, d'a
quests ens, en aquelles materíes; i aixo és una realitat, 
és una qüestió que s'ha de tenir en compte. En con se
qi.Í<.~ncia la L1ei de patrimoni haura de coordinar la 
realitat interinsular en materia de patrimoni historic tot 
en uns sol instrument que al mateix temps aglutini les 
peculiaritats cultural s ele cadascuna ele les Illes. 

1 per que aquesta llei? És necessaria aquesta llei, com 
l'aconseguirem? Si la societat no esta madura, si no hi 
ha un procés previ, una Ilei quasi sempre és lletra per
duda Iletra morta. Darrere aquesta llei hi ha d 'haver tot 
un procés. Per aixo abans d'abordar una llei d'aquest 
tipus hem duit a terme nosaltres tot un procés que ara 
podria culminar, efectivament, amb una proposició de 
llei, pero que no hem duit abans, perque abans preci
sament hi havia d 'haver aquest procés ele maduració, 
aquest procés ele diagnostic, aquest procés d'aproxima
ció a una realitat, perque la llei com a culminació d'a
quest procés pogués tenir en compte la nostra realitat i 
el nostre futur, que fos una llei valida, en definitiva. 

Durant aquests anys s'ha fet una tasca de diagnostic 
que ha suposat l'inventari necessari per coneixer el 
patrimoni arqueologic, arquitectonic, moble, immoble, 
etcetera, de la nostra comunitat. L'administració neces
sita una eina de treball, un inventari exhaustiu que faci 
possible establir les intervencions i les actuacions que 
s'hauran de dur a terme, i sobretot per poder coneixer 
la realitat existent. Així, en aquests moments ja dispo
sam de l' inventari deis jaciments arqueologics, tots els 
jaciments de les nostres illes ja han estat inventariats, 
enguany s'ha finalitzat la redacció de la carta arqueolo
gica amb l'inventari de les creus de terme, deIs molins 
fariners de vent i del conjunt d'immobles urbans i rurals 
de valor historic. Tot esta inventariat, s'ha acabat el 
procés. Quant al patrimoni moble, tenim en aquest mo
ment 3.000 fitxes relatives al patrimoni moble de titula
ritat eclesiastica. Aquests treballs continuaran i s 'intensi
ficaran. 

Tendrem en compte tota aquesta informació, natural
ment , a I 'hora el 'emprendre c¡ualsevol acció legislativa en 
materia ele patrimonio S'ha ele tenir en compte tot el que 
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t aques! procés de d iagnostic an terior, si volem 
ha feto te . l b " l 

t Ilei ser e q u i a ls .1 nteresso , a s o Jectl us que 1em 
que aques a .. I . f l En el (Jropassat exerctCI par amen tan ou aprovac a 
ProP S<1t. d I h" d J f . . 1 upressió eleJs cables e ec 'ICttat, e te e ama , 
la ~l eJ.' e Coneretament em referesc a la Uei 6/1993 sobre 
elcetera. 11 ' l d" h" 
adeq uncióde lesxarxesel' insta' aCllon"a ~scon lC l~~ , IS.10-

;'¡co-ambientals de is nudís de pO,b ~c lo 'la '1 cecntres 11¡' t~ ncls. 
ls da rrers mesos, per encarrec (e a onse en a e e 

En) era Educació i Esports, eJs tecnics mé qllalificals de les 
u tt~es ¡lIes han red cta! el textd ' lIo projecle ele llei el'arxius. 

,'0S 1 , 
bibJioteque i I11UsellS. que en po: temps. aquesl leXt sera 
presental al Con ell ele Govern. 1 postert~nhneldl~ a aQl ube ,1 

.. 'Iament Per taot eviclentl11enl. com voste a lt mo t e 
!,col < . ' . . 
el lu eu de Menorca quedara afectat, encara que Ja s ban 
pres le mesures perql1e puguí comen<;ar a funcionar rapida
menl. quedara afeclat d'una lIeí dislinta, que anuncií ja en 
aquest moment que és la L1ei d 'arxius, biblioleque i ll1U-

seus. 

Després d 'aquesta fase de diagnostic, crec que necessitam 
una llei que comprengui una serie de qüestions com són per 
exemple: la protecció, la conservació , la investigació í la 
difusió del coneixement del patrimoni cultural balear, sigui 
quin sigui el seu regim jurídic i la seva titularitat. En segon 
lIoc, la llei sera el marc d'un concepte ampli de patrimoni, 
en el qual s'haura d'incloure necessariament el patrimoni 
arqueologic, el r'· trimoni moble. el patrimoni immoble. el 
patrimoni docuL i ~ ntal i bibliognific, i el patrimoni etnogra
fíe. En tercer lloc, la llei haura de comprenelre altres catego
ries de protecció deis nostres béns culturals, a més deis ja 
establerts a la Llei 16/1985, de patrimoni historie espanyol, 
monuments, jardins histories, conjunts histories, llocs histo
ries i zones arqueologiques. Es podria definir també una 
zona d'interes etnologic, tom a repetir, molt important, una 
zona paleontologica o una zona de servitud arqueologica. 

Aquesta llei també ha de preveure la creació del cataleg 
deis béns immobles de la nostra comunitat autonoma; regu
lara la incoació, la tramitació i la declaració deis expedients 
administratius per a la declaració de béns d 'interes cultural, 
en aquest moment regulats per decreto Regulara així mateix, 
o hauria de regular, les normes específiques de protecció del 
patrimoni arqueologic, autorització d 'intervencions arque
ologiques, espais de protecció, descobriment de restes , sus
pensió d'obres, titularitat deIs descobriments, creació de 
comissions, etcetera. La llei ha de crear organs consultius 
que actuaran d 'assessors de les administracions competents 
segons les materies objectes el aquesta !lei: comissió d'arque
Ología, de patrimoni , d arxius biblioteques i museus, junta de 
qualificació, valorac ió i eXIJOrtació de béns culturals, etcete
ra. 

I 1,a \lei ha el ' incentiva r la par licipa ió de I'acció pública 
e .e,ls ciutadans i eleIs aj unramems en [a pro tecció i con erva
c'o e1el patr imoni en relació a la L1ei de mecenatge i funcla
CI' 10~ que es prepara clin tot el leHito ri e panyol : a mé de a fonn ., , 
j aCIO d actitud ele del propi ci utaelans, des del 
noves. el es de les no. tre escales. La lIei ha ele po tenciar le 
les ti res ele fOmem i el if usió , I' u per cent cu ltura l creació ele 

cataJegs de béns immobles, etcetera. 1 finalment, entre 
altres coses, la llei ha de comprendre el regim sanciona
dor, com voste ha dit molt bé, amb la classifieació de les 
infraccions i les sancions corresponents, i la determina
ció deIs organs competents per a imposar-les, juntament 
amb l'establiment de mesures cautelars i addicionals. 

Aquesta sí que seria, i sera, la nostra llei, la llei que 
necessita la nostra comunitat. No obstant aixo, deixarem 
una porta oberta a la coHaboració i participació que ens 
ofereix en aquest cas el Grup Mixt, i concretament el Sr. 
Peralta. ele manera que puguem estudiar totes aquestes 
ofertes, pero amb aquesta advertencia que realment 
s'han de modificar moltes coses. Moltes gn'tcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Rotger. El Sr. Peralta té la paraula. 

EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

Gracies, Sr. President. Sr. ConseIler, quan voste fa 
una intervenció li he de reconeixer que procura establir 
un rigor en la seva intervenció. i que realment es fa molt 
difícil contradir la majoria de les coses que voste ha dit 
aquí, ara fa un moment, referint-se a aquesta Ilei. 

Voste ha iniciat la seva intervenció dient que aqlll.: ::,a 
Ilei no és la nostra lIei, així resumidament, podríem dir 
que ha centrat la seva interven ció, perque en el moment 
final també s'ha tornat a referir a aquesta qüestió. Jo li 
he dit en la meya primera intervenció que aquesta llei es 
basava fonamentalment -a part de la legislació estatal 
perque hi hagi una concordan<;a i no hi hagi problemes, 
que a més ha de ser així, d'acord amb el contempla la 
Constitució- en la Llei de patrimoni historic artístic de 
la Comunitat Autonoma d'Andalusia. 1 per que es va 
triar aquesta lIei? Perque aquesta comunitat autónoma, 
té una continu'itat geogratica, no en la seva totalitat, 
pero practicament en la seva totalitat, pero té un histo
ric i artístic mOlt complexo 

No vull establir un paraHelisme ni una comparació, 
de dir quin patrimoni és més important ni quin és man
co, perque a Andalusia hi ha un patrimoni vastíssim, i 
és molt complicada la seva gestió. Pero precisament 
aquesta complicació de la seva gestió, que va determinar 
l'elaboració d 'aquesta lIei, independentment de quina 
sigui la for<;a política que l'hagllés elaborada o no, 
aquesta crec que és una qüestió secundaria en aquest 
cas, sinó basant-me precisament en aquesta complexitat, 
vaig interpretar que aquesta complexitat, precísament 
per aquesta discontinui'tat geografica que es produeix a 
la nostra comunitat, podria ser d 'aplicació, almanco en 
moItes de les güestions que recull. He de dir que vaig 
afegir algunes referencies, que no han sortit en la pri
mera intervenció , al patrimoni de I'Església catolica , 
que sí es recullen en aquesta proposició, pero que amb 
aquesta que ens referim no es recull enlloc; i que es va 

~~~~~~~~============~~==============~~==================~~======= 
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tractar precísament per aquesta complexítat, de presentar 
aquesta proposició. 

Voste ha dit que hi havia una coincidencia, i jo crec que 
aixo és el fonamental, que és necessari que la nostra comuni
tat estigui dotada, tingui la seva propia normativa sobre 
patrimoni historie i artístic, i jo crec que a~o és el que en 
aquest cas ens ha d 'unir. Després -ja ho he dit també- amb 
el termini ele tramitació es poden introduir totes aquelles 
modificacions que es considerin oportunes, i aniré més enfo
ra: encara que no hi estigui totalment d'acord, -evidentment 
si hi ha un aCOl'el de la majoria deis membres de la eomissió 
corresponents- fins i tot arribar al punt que voste no pugui 
dir que aquesta no és la nostra llei, sinó que es faci aquesta 
labor transformadora perque tots puguem dir que aquesta és 
la nostra \lei, A<;;o cree que és el principal, que hi hagi 
aquesta coincidencia amb aquesta necessitat. 

Jo cree que contemplar aspectes que aquí evidentment no 
es recullen, com és l'aspecte del turisme cultural, que és una 
qüestió molt important i fonamental, i que es podria recollir 
a un apartat; el tema de les eompetencies deIs consells, pero 
aquest tema, voste ho ha clit també, és una qüestió que 
encara esta en una fase d'atribució de competencies, encara 
no esta totalment donada aquesta competencia als consells 
insulars, estam en aquesta fase, i aquest problema no sorgeix 
no només en aquesta qüestió de patrimoni historie i artístic, 
sinó que sorgeix en qualsevol altre ambit de la normativa de 
la comunitat en altres aspectes, que també s 'han d 'arribar a 
donar aquestes competencies als consells insulars. Per tant jo 
cree que aquest és un tema de bastant facil solució si es fa 
feina. 

Ja per acabar, perque el temps és curt per poder parlar 
tot el que voldríem dir, m'alegra que voste hagi parlat aquí 
que s'ha elaborat un text sobre la Llei d'arxius, biblioteques 
i museus, que jo cree que pot ser perfectament complemen
taria d'aquesta llei de patrimoni historie artÍstic; perque els 
aspectes relatius a arxius, biblioteques i museus els toca molt 
puntualment, aquesta llei; i entrar en una llei relativa a a
quest tema em sembla que seria molt important, i he de dir 
que estie content que s'hagi avan~at en aquesta direcció. Ara 
bé, també li he de dir, voste ha parlat que s'ha fet una diag
nosi, pero és que ha estat molt llarga. Aixo també ho hem 
de dir, em permeti que li digui que ha estat molt llarga. Vos
te ha posat un exemple de 3.000 fitxes de patrimoni moble, 
crec que s'ha referit al patrimoni de J'Església catolica; pero 
3.000 fitxes són molt poques fitxes. No em vull errar, no vull 
dir barbaritats, pero evidentment moltÍssimes més de 3.000, 
la fita ha de ser molt més enfora de 3.000 fitxes. 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabi, Sr. Peralta. 

EL SR. PERALTA I APARICIO: 

Sí, acab tot el 'una, Sr. President. Si realment aquesta llei, 
aquesta figura jurídica, amb totes les moclificacions i amb 

totes les adaptacions que es facin amb la tramitació 
parlamentaria, ens ajuda, ens fa atracar-nos en aquesta 
direcció, en aquesta fita que és poder ten ir a l'abast tOt 
el nostre patrimoni historic i cultural. i poder tenir la 
tutela en el sentit positiu, que a<;;o es millori, i sigui cada 
vegada més conegut, i que la seva conservació i la seva 
protecció estigui garantida, jo crec que haurem fet una 
bona labor, i en aquest sentít em trobara per col'laborar 
en tot el que sigui necessari perque a<;;o sigui aixÍ. Mol
tes gracies. 

EL SR. PRESlDENT: 

Gracies, Sr. Peralta. Vol tancar la qüestió el conse
lIer? No hi ha intervenció. Continuarem el debat, i obri
rem en primer lloc un torn d'intervenció per a grups 
que es mostrin a favor de la proposició; Ilavors hi ha 
possibilitat d 'un tom d 'intervenció deIs grups que es 
mostrin en contra de la proposició de lIei, amb repliques 
i contrarepliques, i la possibilitat de fixació de posieions 
per grups que no hagin intervengut en tom a favor o en 
torn en contra. 

Obrim en primer 110c, ido, el torn a favor. Té la 
paraula pel Grup PSM I EEM el Sr. Bosco Gomila. 

EL SR. GOMILA 1 BARBER: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El 
nostre grup també donara suport a la proposició de llei 
que ha presentat el Grup Mixt, perque creim que és 
necessari que una regulació tan important com és la del 
patrimoni historie de la nostra comunitat auto noma 
estigui regulada per una Hei propia de les Illes Balears. 
El nostre grup en els temes de patrimoni sempre hem 
estat preocupats, sobretot quan veim als mitjans de co
municació, i a~o bastant sovint, que hi ha notícies sobre 
espolis, quan veim que el Govern moltes vegades actua 
tarcl i malament. A una u'obada d'historiadors i arque
ólegs que es va fer a l'iIJa de Menorca el passat mes de 
setembre, ben igual que al 22 Congrés Nacional d'Ar
queologia, celebrat al mes de novembre a Vigo, es parla
va de la necessitat que les administracions intervengues
sin seriosament en la prevenció i la repressió de qualse
vol treball clandestí sobre els jaciments o espolis en 
materia d'arqueologia. Jo pens que en aquest sentít la 
deixadesa del Govern de les Illes ha estat prau impor
tanto 1 quan aquí es demanava si era necessaria una llei 
propia del patrimoni historie artístic, la resposta que 
nosaltres diríem és "si s'ha de complir, sí; si no s'ha de 
complir, ja ho tenim amb la L1ei 15/1986, de patrimoni 
historie espanyol. 

NosaItres creim que la llei que voste ha presentat, j 

en aixo coincidim amb el que ha dit el Sr. Conseller, nO 
és la nostra, pero jo pens que en el període de ponen
cia i de comissió, i sobretot a I'hora de presentar esme
nes, tindrem una oportunitat d'adaptar a la nostra reali
tat la proposició que avui I/oste ens ha fet; i voste ma-
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, h n.i fes tat, que La proposició que feia era una 
eix la ho a l11a , . d I Ll ' I 1 . . 

1 ' . . ' . d' ·'Ia que una copla- e a e l e e patrullonl 
I ptaCIO -Jo 11 

a, a, .' da lüs. Per alfo ja anu nciam que el riost re gru p 
hlSlOl lC an .. I d d f . 

P
resentara esmenes a ~q~esta II~ I , I~ er ca e onar. onn~, I 

h· nt ··ln una en e de qtlestlons que n0saJtJ es creml perq ue 1 e I 

qlle ón prol! impar ants, 

. saltres consicleram que hi ha dnes qüestions en que 
o . ' U' I 1 aquesta Ilei hauri~ el'entrar I~es enos~me~1,t. Il

b
a el ~Ea ll'~ ~-

. ' amb els l)art lCluars, I 1 al tra la 1 e laclO am · sg esta 
e lO , 't . 
catÓl ica . Voste ha esmental que era lI~a co~a ~u~ ~oste la~ la 
afegit a la proposició de lIei del patn~onl h ~stonc andaJ ~ls ; 
, '0 pens que s'ha fet moJt de passada. I que s hl ha ul'l a d m-
I J , bl' I ¡'E 1" , idi!' bas tan1 més. No hem el o le ar que sg esla e una 
~ns ti tl.lCiÓ q ue és propietaria de la majoria ele béns del pat ri 
mo ni de le l\Ies. i que per a~o no estaria ele 1'1 és una in ci
cll~ncia més ampla dins aquesta llei que s'ha presentat avui. 
Per altra part, i quan ja s'han anunciat les transferencies ele 
cultura als consells insulars, nosaltres creim que també s'hau
ria ele fer major incielencia en una serie ele mecanismes des
centralitzadors, no cap a delegacions territorials del propi 
Govern, sinó cap a administracions eliferents, que són els 
consells insulars, i fins i tot els propis ajuntaments, i definir 
c1arament les responsabilitats de caelascuna d'aquestes aelmi
nistracions. i garantir i propiciar la co¡'¡aboració institucio
nal, més fluIela i més efica~. 

Nosaltres creim que aquesta proposició té llacunes im
portants, i com he dit abans, pens que s'hauran de solucio
nar, com és el tema d'arxius, el tema de museus, que la pro
posició de llei en parla poc, el conseller ja ens ha dit que 
tenia en vistes una llei sobre aquests temes, pero que mentre 
no surtin aquestes lleis que ens ha anunciat el conseller, tal 
vegada seria interessant que la proposició de llei sí fes un 
esment més ample del que s'hi fa. 

Quant a la protecció de béns arqueologics, jo pens que 
també queda un poc coixa, i que massa vegades haurem 
d'anar a la legislació de l'Estat, massa vegades haurem d'anar 
~ la Llei 16/1985. 1 nosaltres consideram que a~o és molt 
~mportant, i sobretot perque una llei el que ha de preveure 
es posar a l'abast el patrimoni historie artístic, en aquest cas 
de les Illes Balears, a tota la ciutadania, no només per prote
gir, sinó per posar el patrimoni a l'abast deIs estudiosos i deIs 
oiutadans el1 genera l, pero to t el patrimoni fins i tot aquelJ 
que és propietat particular. 1 aquí hem vist a l'article segoD 
~e la proposició que voste fa, a l pun t 2, quan diu que la 
Conselleria ele Cultura, Ed ucació j Espa lis fa ra le gestion 

q~e condueixin al re torn a la Com uni tat Autono ma el aq uells 
bens de cIar significat balear que es trob in fora del terri tori 
~Ie I.es lHes Ba, lears ll

, evidentment jo pens lue és una propos
ta pra l! assenyada i prOl! importa nt, pero jo li diré que jo no 
som tan a b' " . I m ICIOS, 1 em conform que les coHeccions panicLI-
ars que hi ha a les lIJes Balears que en aquests moment 110 

ee l~ PO.clem tots els ci utadans, estiguessin a I abast de tots els 
.Stlld laSOS . el I . , 
P

. I e s clutacJans !Jerclue hi ha pece del nostre 
éltn tT\ . a l'Ex on l C¡1I~ s! les hem vo lgueles vell re hem hagllt d anal' 

i po de SeVLlla, on han estat exposacles cl uraJll mig any 
que él I)arti l' d " ' . . I , . aqUl Ja no sabem qUI es te 111 on son. 

=-

Per tant, jo pens que una llei del patrimoni ha d'anar 
encaminada a posar a I'abast deis eiutadans tot el patri
moni cultural i historie de les nostres illes, i per a~o li 
donarem suport, i també contribuirem amb les nostres 
esmenes que aquesta sigui una llei descentralitzadora, 
que eloni amples competencies als eonsells insulars i als 
ajuntaments. Moltes gracies . 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Gomila. Pel Grup Parlamentari SOCIA
LISTA el Sr. Pons i Pons té la paraula. 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Dins I 'Es
panya eontemporania, cada vegada que hi ha hagut 
opcions de progrés que han governat, s'ha fet una passa 
molt important a nivell legislatiu en la protecció del 
patrimoni historie. Els exemples més clars són la Llei ele 
patrimoni historico-artístie del 1933, durant la segona 
República; i molt més recent, i que deroga les disposici
ons anteriors, la Llei 16/1985, de 25 ele juny, del patri
moni historie espanyol, fruit ele la preocupació, entre 
altres grups polítics, del Govern socialista per dotar 
d 'un instrument jurídie que dugui a terme aquesta labor 
de protecció. 

En la protecció del patrimoni tenim una serie de 
sostre competencials, no sempre ben avinguts, que fan 
que per una part hi hagi la labor de 1 'Estat, regulada 
basicament per la Llei 16/1985, que aeab d'anomenar, 
les comunitats autonomes a través ele les disposicions 
estatutaries i lleis de patrimoni historie, com tenen les 
de Castella-La Manxa i d'Andalusia; i en el cas de les 
Illes Balears tenim uns consells insulars que l'Estatut 
d'Autonomia va preveure que tendrien unes competen
cies importants d'execució i gestió en aquesta materia, 
que és un elels retrets que s'han fet a aquesta proposició 
de llei, que no té suficientment en compte el fet insular. 
Hi hauria al nivell més acostat als ciutadans els ajun
taments, que són decisius, perque són els que coneixen 
els jaciments arqueologics, saben que es fa amb aquests 
jaciments, si hi ha una infracció rapielament ho poden 
detectar. 

La relació Estat-Comunitat Autonoma a l'hora de 
protegir el patrimoni no sempre ha estat gaire harmoni
ca. La mateixa Llei 16/1985, que en lÍnies generals és 
una bona llei, va ser contestada a través ele recursos 
d 'inconstitucionalitat per Andalusia, Catalunya, País 
Base, i fins i tot en alguns aspectes per Galícia; era 
sobretot pel tema de qui era qui a I'hora de protegir el 
patrimonio 1 realment s'ha arribat a una so lució que 
practieament és la veritat de perogrullo: que les famoses 
competencies exclusives, siguin de l'Estat o siguin ele la 
eomunitat autonoma, en realitat són competencies con
eurrents i compartides. 
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Quant a la proposició de llei que ens ocupa, presentada 
pel Grup Parlamentari Mixt, veim que és una llei que té 
bones intencions, pero que la seva formulació no acaba de 
ser plenament aconseguida. Si la comparam, per exemple, 
amb la Llei de patrimoni historie espanyol, ens en duim la 
sorpresa que una llei referida a les Illes Balears s 'allarga fins 
als 109 artic1es, mentre que una lIei , practicament la lIei 
basica a nivell d 'Estat, es limita a 78 articles. És una llei 
excessivament reglamentista, que ho vol tenir en compte tot, 
i que per tant a vegades cau dins aspectes que s'han ele deixar 
pet" un desenvolupament posterior pel Govern. Proclama 
com a finalitat una millor coorelinació, completar la legislació 
ele I 'Estat, creació del cataleg general de patrimoni, potenciar 
la intervenció preventiva, evitar un lija esta fet", i llavors 
planteja noves figures, com zones ele servituel arqueológica, 
1I0cs el'interes etnologic, conjunt monumental, etcetera. 

Quins retrets, pero, feim a aquesta lIei, a part del que 
hem dit, que és massa reglamentista? És una llei massa cen
tralista. l c[ 'on deriva aquest centralisme d 'aquesta lIei? Deri
va -que jo cree que el Grup Parlamentari en aixo no ha aga
fat un bon model- d'haver seguit al peu de la lletra basica
ment la L1ei ele patrimoni históric el'Anelalusia. l, clar, Anda
lusia és un territori continu, dividit en diverses províncies, 
i té una problematica absolutament diferent de les Illes Ba
lears, es va construir amb un projecte polític diferent: I'eli
minació o la reducció de les diputacions és un objectiu no 
només del Sr. Jordi Pujol, en els altres 110cs on hi ha diputa
cions confrontades a un govern de comunitat autonoma, el 
govern de la comunitat auto noma té tendencia a fer recular 
el paper de la diputació . Pero no és el cas de les Illes Bale
ars. No hi ha cap projecte, ningú no s'ha atrevit, el Sr. Cañe
Has se n'ha guardat prou d'un projecte polític que digui -
encara que a I'hora de fer és una altre cosa- que tengui com 
a projecte polÍtic anar reduint el paper deIs consells insulars. 
L'Estatut mana que sigui potenciat, i aixo aquesta 11ei no ho 
contempla; i veim situacions realment aberrants. Per exem
pie, l'article 94 planteja "com a organ consultiu de suport de 
l'actuació de les delegacions provincials ". Quines? El 94.2: 
"presidiran les comissions provincials de patrimoni". Supos 
que aixo són error s d 'una copia precipitada, logicament, de 
la llei andalusa. 

També es planteja, creim, una excessiva burocracia. L'al
tre día varem viure una situació un poc comica amb el Sr. 
Conseller, quan li varem treure allo del Consell Balear de 
Cultura, del qual eH és el legítim president, pero que no 
s'ha reunit mai, i parlam d'un decret ele I'any 1985. 1 aquí 
es plan teja un consell balear del patrimoni historico-artístic, 
amb tota una serie de comissions balears, de béns immobles, 
mobles, arqueologia, etnologia, etcetera. Aixo és una tramoia 
burocratica que realment no creim que tengui consistencia. 
En tot cas, creim que aixo s'ha de traslladar a nivell insular. 

Nosaltres deim, en resum, sí a la iniciativa que es legisli 
des de les Illes Balears, tenint en compte la Llei ele patrimoni 
historie espanyol, ter una lIei adaptada a la nostra realitat, 
3.mb aixo estam plenament d 'acord. Hem d'eliminar els as
)ectes excessivament reglamentistes, hem de desmuntar I 'as-

pecte centralitzador, que es contradiu amb el projecte de 
l'Estatut i la Llei de consell insulars; hem de donar un 
paper, per tant important als consel! insulars j també 
als n1unicipis. Jo cree que aixo 'ha de refor~ar i que 
per tan[ el Grup Parlamentari Socialista votara afirmati
vament a la presa en consideració; pero li anunciam que 
bi haura nombroses i substaJlciaLs e menes perque vo
lem que aquesta Dei sigui simple, efica , insulari ta i 
municipalista. 1 quant a I'afirmació que certes cose ja 
estan fete , jo voldría acabar amb un petit matÍs: per 
favor, les ronda lles le comín a un altre lloc, el que 
con ten ronc\al1es. El patrimoni no s'ha protegit no hi ha 
cap camí que hagi a rr.ibat a una culminació. que és 
aquesta !leí , que un inventari com 'ha dit , de 3.000 
elements de patrimoni eclesiastic és ab olutament irre
llevant. i que per tant la lasca que Clueda pet" fer real
ment és molta. 1 si no, facin el favor ele mirar com es 
podreixen a un arxiu , aquí al costat, els Ilibres fona
mentaIs per a la nostra historia. Sr. Conseller, dema 
aquesta fotografia tornara sortir. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. Pel Grup PP-UM el Sr. Marí Tur 
té la paraula. 

EL SR. MARÍ 1 TUR: 

Gracies, Sr. President sen yo res i senyors diputats. 
Una de les preocupacions que tenim els que a més de 
dedicar-nos a la política ens dedicam, tal vegada amb 
igual vocació a I'ensenyament, é veure com els alum
nes si poden se'n van de classe, si poden no fan ca , si 
poden no escolten; ¡aquí sembla que al Parlament qua n 
es parla de cu ltura malauradament per la cultura, mol
tes vegades pa sa exactament el mateix' i aixo als que 
en dedicam de manera molt directa a la cultura ens 
preocupa d'una i d'altra banda. 

Dit aixo, Sr. Peralta, jo no voldria avorrir, com no 
vull avorrir tampoc els meus alumnes, i procuraré ser 
tan breu i concís com sigui possible, i dir que a mi 
m'agradaria molt també aquí aprofitar aquest temps 
que tenim en fer una relació del patrimoni de la nostra 
comunitat, una relació del nostre patrimoni i de la seva 
conservació que, evídentment, no seria tan catastrofista 
com una i una aItra vegada des d'aquesta tribuna es diu. 
Hem de reconeixer que el nostre patrimoni té moltes 
mancances, pero mai com ara no s'havia invertit tant en 
la conservació del nostre patrimoni. Tant de bo que 
aquells que una i una aItra vegada aquí ho repeteixen 
duguessin cap a aquesta comunitat de les Illes Balears les 
milionaries inversions que en cultura dediquen a al tres 
comunitats on els és totalment imprescindible el suport 
per continuar endavant. Aixo també ho hauríem de 
tenir en compte. 

Sr. Peralta, la seva proposició de llei en principi em 
sembla bé. Sembla ser que sembla bé a tots els grupS 

.J 
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f· S ara han intervengut , pero naturalment la seva pro-
qUe 111 • '" 

. 'ó ha ele sofri r aJgllns retocs q uan vagJ a ponenCia. I per 
po ICI I 1 l ' I ' f ' . 
xemple j a lI puc di!" . a mes per e ~ J~~r- I a sat l ~ ~CC IO que u~ 
~I tan Il arg co m aquesta propo ICIO 110 de lJe l I hem estudl-

I til1guelamen t caclascun deis seus art icJes, Per exem ple si 
(I~ ( e ' d ' J 'h 1 f ' . , em correspo ngues Ir e que a (e el' .10 no estana 
¿¡ 1111 , • 11 ' , corel amb el que voste pro posa en un deIs a rt ¡cJes. a a on 

II , ~ q ue sera competencia de l conselle rs de cultura deIs 
(IL 1 d f' , ' l' 1 1sells insu lar posar una mu ta ,e In a eJl1C m l lOOS ce 
COI '(' 1 d' l 1 pes e res. q uao Ilavors voste, (ona a s U'eClor genera s a 

oles tat e1'arri ar fin a 15, I al conselJer de cultul"<\ del Go
~ern 25. Entenc jo, Sr. Peralta, amb tOI respecte, que ha de 
ten ir més aucorital un conseller de cult ura democraticament 
elegil q ue no un funcionari nomenat a dilo Ai 'o, perque vegi 
que m he llegit amb molt eI'imeres la seva pl'oposició no de 

!lei. 

També estic totalment el'acorel que hi ha massa comissi
ons, i sobretot massa comissions balears, Volem que hi hagi 
comissions insulars. volem que es potenciln les comissions 
insulars i els consells insulars, i amb aixó estam segurs que 
voste també hi esta el'acorel, Per ~ jo volelria aquí recordar 
una lli<;;ó el'un polític amb el qual treball , i que pels seus 
anys d'experiencia tantes i tantes coses aprenc, que a vegades 
comentant aquests temes deim que feim massa lleis, moltes 
vegades per no poder ser complertes. Un petit eletall: amb la 
seva proposició de llei voste parla ele l'ús pel públic deIs 
béns bibliogrMics privats. Estam totalment d 'acord , pero 
hem d'argumentar la possibilitat en el dia de elema d'aquella 
persona que té un incunable, o que té una patent de cors, o 
que té un manuscrit, hem ele mirar de no molestar, com 
voste molt bé diu en la seva proposició de llei, no molestar 
la seva intimitat i, sobretot, fer una llei que pugui ser com
plida, no una llei pel compliment de la qual hagin de multar 
una i una altra vegada, Jo som enemic total de les multes, 
som un partidari, en tot cas, ele la comprensió de la nostra 
societat, i aquesta és una obligació nostra, que no tenen dret 
a destruir un jaciment arqueológic per la por que llavors se'ls 
pugui multar amb ics milions. Hem ele ser capa¡;os que la 
s0Cietat baleal' sigui prou conscient per, si té una pe~a, di\' 
que la té i que puguj el' catalogada si té un tresor bibJio
gra:f\c, dir que el té i que pugui. ser catalogat. En definitiva, 
fe~ el possible perque la no tra societat sigui cada vegada 
m~ cl~ta i ha sera no per les lleis que des eI'aquí posem, 
ho sera amb I'esfor~ ele totes les institucions, 

Dit aixó, m'agradaria puntualitzar una mica més aquesta 
proposició de llei que voste fa' no li tornaré a repetir que 
tothom ja s ' ha adonat que ha estat inspirada -per clir-bo el al 
fU~~ l11anera- en la Llei del palrimoni artístk d'Andalttsia, 
? .[~ n voldria destacar el egüent: Primer que la eva propo

SIC I
O

• no de llei té una avangada ide.(l de la interrelació entre 
patl'1rnoni h' t' ·' , '. , , , . , i . , I OI IC I patrlm0l11 natural, a lxo es mot pOSltlll 

<\ IXI es preve I I , 

1I en a reclaccio del instruments ele proleccio 
;~lcoord in fl~i? 3mb la unitat político-administrativa cOll1pe
lIei t ~n matena de patrimoni. Dos. la eva proposició no de 
i ne~e U~1~ visi.ó clara de la legislació urbanística com a a.pta 
(I~Wiv~sal'la ~er protegir e l patrimoni hi toric i cultural. Tres 

ele I aspecte ante rio r. un esperit i une di pos icions 

efectives de coHaboració entre els difereots departa
ments autonomics a fi de possibilita r el disseny acurat 
deis instruments ele protecció . Quatre, la inclusió d 'una 
serie d'elements que han de facilitar la tasca conservado
ra i protectora ele l' Administració en crear uns instru
ments nous ele protecció, com per exemple, la zona de 
serviwd arqueológica o el lloc d 'interes etnológic; i vull 
felicitar el Sr. Peralta per I'especia l interes que voste 
demostra en un aspecte tan estimat pels qui formam 
part c!'aquesta comunitat com és l 'etnologia i que , afor
tunadament, en aquestos darrers anys esta tenint una 
im portancia tal que la própia Universitat ja fa a lgun 
temps que va establir la !licenciatura en etnologia, tema 
que, com voste sap molt bé, no existia quan alguns deIs 
qui som aquí vare m fer els nostres estuelis uni versitaris, 

No obstant aixó, vull matisar-li 'n , com he clit abans , 
uos punts: En primer 1I0c, el títol 10, de mes]' '::s de 
foment; ti diré, ja per acabar, encara que hi fal ll una 
mica ele temps, peró no voldria avorrir I'audiencia, que 
elonarem suport a la seva proposició no de !le i, peró que 
I'acceptam a tramit amb les modificacions que en el seu 
dia s'hi faran i que, sens dubte , la lIavor que voste ha 
posat dios el sole de la protecció ele la nostra cultura, 
amb l'esfore; de tots, amb la coHaboració ele tots farem 
que la nostra comunitat tengui una lIei clara i que, so
bretot, els ciutada11s sapiguen a que atendre 's, 

Al Sr. Conseller, al qual no sé si puc fer referencia ... 

EL SR. PRESIDENT: 

No correspon, Sr. MarÍ. 

EL SR. MARÍ 1 TUR: 

No correspon; només esper que correspongui felicitar 
el Sr. Peralta i el Sr. Rotger. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. MarÍ i Tur. en torn de replica, Sr. Pe
ralta, té la paraula, 

EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

Gracies, Sr. President. Seoyores i senyors diputats. 
Tractaré ele ser elmés breu possible per respondre a les 
intervencions deIs portaveus deIs diferents grups, 

En primer 1I0c, vull agrair a tots el fet que hagin 
anunciat el seu vot favorable a aquesta presa en conside
ració el'aquesta proposició, Jo vull dir que no és un 
ag ralment ele tipus personal, sinó que crec que és un 
agralmeot per a tota la comunitat, que es posi avui la 
primera pedra perque es pugui tirar enelavant aquesta 
Llei ele patrimoni historie-artístic, crec que és impor
tantÍssim; ja ha he dit quan he acabat una de les meves 
intervencions, que considerava que aquesta era una de 

~ .. ------------------------------------
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les Beis més importants que hi hauria a la Comunitat una 
vegada fos aprovada. 

Entrant en les diferents intervencions que hi ha hagut. Sr. 
Marí i Tur, comen<; per voste, respecte de les sancions o 
multes, cree que precisament, ja que estam parlant de cultu
ra, un deis trets més importants de la cultura que té un 
poble és que no s'hagi de recórrer a aquest tipus de mesura 
de caracter coercitiu per evitar destruccions o el mal que 
moltes vegades s'ha fet al nostre patrimoni, pero també 
voste ha de convenir que moltes vegades a¡;o és absoluta
ment necessari o En el cas concret que ja he esmentat abans 
de I' illa d'Eivissa que aquests dies es jutja a l'audiencia, si hi 
hagués hagut aquesta por -i és desgraciat haver-ho de dir 
així- per part d 'aquests propietaris no s'hauria arribat ni al 
judici que s'esta produint ni a la clestrucció d 'un patrimoni 
que, segons els especialistes, és practicament irrecuperable, 
jo cree que a<;o ha fet un mal molt gran a I' illa d'Eivissa; per 
evitar precisament que es pugui arribar a aquests mals, és 
necessari que hi hagi aquest capítol de sancions. Puc estar 
d'acord que un director general o un conseller, quant a la 
guantia de les multes hi hagi aquesta disparitat que hi ha a la 
proposició de llei, jo crec que tindrem ocasió de discutir 
aguest tema en el seu moment i que, sens dubte arribarem a 
un acord en aquesta qüestió; jo crec que no sera per cinc 
milions més o menys i tant de bo no s'hagin de posar mai 
aquestes multes. 

Per tant, l'agralment que he fet amb caracter general , 
vull fer-Io a voste particularment per la seva intervenció. 

Sr. Damia Pons, respecte que aquesta llei és excessiva
ment reglamentista, massa centralista i de la necessitat de 
refon;ar les actuacions deIs municipis, possiblement també 
li he de dir que segurament té bastant de raó en aquesta 
qüestió. Bé, una llei reglamentista té l'avantatge, davant una 
llei que no ho sigui, que els reglaments que posteriorment se 
n'hagin de desenvolupar, que de vegades es demoren en 
excés, si la llei és de per si reglamentista permet una aplica
ció molt més acurada, si arriba el cas, encara que no estigui 
elaborat el reglament corresponent, encara que a<;o tal vega
da no sigui el que és correcte; he de donar-li la raó que 
segurament és excessivament reglamentista aquesta llei. 
Quant al tema de la concepció centralista, bé qua n hi hagi 
els debats, hi veurem fins on arriba aquesta qüestió, fins on 
és possible descentralitzar, ja veurem que passariL Quant a 
refor¡;ar la figura deIs municipis, tant a voste com al Sr. 
Gomila i Barber, he dir-Ios que hi estic completament d'a
cord i que malament si els ajuntaments no tenen competenci
es en aquesta qüestió o no les poden exercir perque la propia 
llei no els ho permet, jo crec que a¡;o és un apartat que 
s'haura de contemplar i hi estic completament d'acord. 

Sr. Gomila, quant a la qüestió que ha plantejat de la rela
ció amb els particulars, jo li he de dir que l'article 42 és molt 
ciar en aquest aspecte, diu que formen part del patrimoni 
historico-artístic de les Illes Balears cls béns mobles de 
rellevancia cultural per a les Illes que romanguin en territori 
balear, la qual cosa vol dir que hi són tots, en aplicar aquest 

article i en considerar la rellevancia cultural de qualse_ 
vol troballa -jo supos que es referia concretament a les 
troballes de les quals he parlat en la meva primera inter_ 
venció- perfectament hi queda recollit: fins i tot s ' hi POt 
profunditzar més si fa 'falta en ponencia, pero jo cree 
que evidentmenl hi queda recoUit i que no bi ha cap 
particular que pugu i defugir d 'aq uesta q üestió. Quanl a 
la relació aro b l'Església católica -acab lot d una Sr. 
President- és eert que només es toca un poe de passada 
que no es profunditza exhallstivament en aquesta qüesti~ 
ó; en aquest tema sí que m 'agraclaria que hi hagués una 
discussió seriosa en el tramit, hi haura c1'haver una 
discussió seriosa el'aquesta qüestió, perque no hem d'o
blidar que I 'Església católica, si bé els seus béns estan 
a l'abast del públic, la propietat i la titularitat és seva; 
aquest és un terna delicat i que no pot entrar en col ·lisió 
amb altres lleis, i no hem de confondre la propietat de 
l'Església católica amb una propietat de caracter públic; 
jo crec que és un tema molt delicat i que, en aquest 
sentit, sí que sera necessari tal vegada demanar el dicta
men de juristes en la materia per no tenir problemes en 
aquesta qüestió. Una altra cosa és que ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabi, Sr. Peralta, per favor . 

EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

Sí, Sr. President, acab tot d 'una . 

.. . no es contempli, i que tan vegada sí que se l'ha de 
contemplar, la coHaboració que ha d'existir entre el 
Govern de la Comunitat i els consells insulars, en el seu 
cas, amb I'Església catolica per a la conservació d'aquest 
patrimoni i per a la seva seguretat. Jo crec que en a<;o 
s'haura d'incidir més i hi estic totalment d'acord, pero 
crec que es un tema que es podra resoldre en el tramit 
en ponencia. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Peralta. Hi ha petició d ' intervencions en 
contrareplica? Sí, Sr. Pons. Té la paraula. 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sí, una qüestió brevíssirna. Hem demanat que a
questa llei, ho farem a traves de les esmenes, agafi un 
caracter més respectuós amb el que diu l'Estatut respec
te deIs consells insulars, pero la llei planteja una cosa 
que creirn que s'haura d'eliminar , que és que el conse
ller de Cultura del consell insular pugui posar sancions, 
perque el conseller de Cultura de cada consell insular és 
el president d 'una comissió informativa, per tant, corres
pon, en tot cas , al plenari o a la comissió de govern 
imposar aquestes sancions. Ho dic perque s'ha suscitat 
un petit debat sobre les jerarquies de les multes que 
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t amb la Llei de regim local a la ma, són absolu-
ealmen , I ' . 

( t 'mpossible de dur endavant. Mo tes gracles. 
tamen I 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. 

Acabat el debat, passarem a la vot~ció. De les exposic~o~s 
't"estades entenc que es pot considerar admesa a tramlt maru , . .. . 
assentiment la proposlclO de Ilel que es tracta. Queda, per .., . 

. l' presa en conslderaclO per assentlment. 
le 0, 

IV.l) Compliment de resolució RGE núm. 110/94, del 
Grup Parlamentad SOCIALISTA, mitjan<;ant el qual 
soHicita la ülclusió en J'ordre del dia el compliment de la 
PropO ició no de llei RGE núm. 2658/92, relativa a compe
tencies en materia d'ordenació farmaceutica, aprovada pel 
PIe de la cambra, en sessió de dia 3.11.92. 

? 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al quart punt, relatiu a control de compliment de 
resolucions. Comen<;arem per I'Escrit 110/94, del Grup Par
lamentari SOCIALISTA, mitjan~ant el qual sol, licita cessió 
de control relatiu al compliment de la Proposició no de llei 
número 2658/92, relativa a competencies en materia d'orde
nació farmaceutica, aprovada pel Pie de la cambra en sessió 
de dia 3 de novembre del 92. Té la paraula, en nom del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA, el diputat Sr. Pons. 

EL SR. PONS I PONS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. El Pie del Par
lament, en sessió celebrada dia 3 de novembre de 1992, va 
procedir a debatre el text de la Proposició no de Llei RGE 
2658/92 i aprova la següent resolució: "El Parlam.ent de les 
Illes Balears insta el C overn a assumir les competencies en 
materia d'ordenació iarmaceutica, transferides pel Reial 
Decret 2567/80, i en el termini de tres mesos dicti el corres
pon~nt decret que reguli la instrucció, tramitació i resolució 
dels 'expedients d'instaHació, trasllat i transmissions d'ofici
nes de farmacia". A causa que aquest no s'havia complit, es 
planteja en aquest plenari, pero, practicament en el darrer 
moment, ens ha fet arribar la Sra. Vice-presidenta del Go
vern que en sessió d' 11 de mar~ de 1994, divendres passat, 
va ser aprovat un decret que regula les atribucions al conse
ller de Sanitat, les competencies que se Ji donen per resoldre 
els expedients i conferir les autoritzacions per a instaHació, 
tra.sUat i transmissió d'oficines de farmacia i també regula 
q~l11.es competencies s'assignen al Col'legi Oficial de Farma
ceutlcs de Balears. 

Per tant, eonsiclerant que s ha complit el que es demana
va, no tarda el que arriba, Sra. Estaras han estat un poe a 
COm r · ., '. '. 

P 11 alxo, pero fmalment ho han dut a tenne l per tant , 
110 tendria . 
P

' e sentlt celebrar un debat obre una cosa que tard 
ero lit! '1 ' , s 1a eompllda. Molte gracies. 

(L 'Hble. Sr. Vice-president primer subsútueix el Mole 
Hble. Sr. Presidenr en la direcció del debat)o 

IV.2) Compliment de resolució RGE núm. 662/94, 
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, mitjam;ant el 
qual sol'licita la inclusió en l'ordre del dia el compli
ment de la Moció RGE núm. 3203/92, relativa a over
booking, aprovada pel PIe de la cambra, en sessió de 
dia 21.10.92. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Pons. Passam al següent punt ele 
l'orelre del dia, que és el seguiment per al compliment 
ele la Moció número 3203/92, relativa a I'overbooking. 
aprovada pel Pie ele la cambra en sessió 11 e1'octubre de 
1992. Per part del Grup SOCIALISTA, té la paraula el 
Sr. Pallicer. 

EL SR. P ALLICER I PUJOL: 

Sr. President, sen yo res i senyors diputats. El 29 de 
setembre del 92 varem presentar en aquesta cambra una 
interpel'lació sobre l'overbooking, va ser debatuda i se'n 
varen treUl-e una serie de conc1usions; una d'elles era 
que clins I'overbooking hi havia tres grans perjudicats: els 
c1ients, alla 011 havien fet un contracte i se'ls donava el 
que havien C0l111actat, rompien un somni; la zona turís
tica, per la mala imatge que donava aquest incompliment 
i també I'hote ler, paradoxalment l'hoteler, perque, en el 
fons, era una víctima d'unes circumstancies, una vícti
ma d'unes causes que es poden concretar en una con
tractació inadequada, I'hoteler, per intentar donar satis
facció al c1ient, endemés de rebre totes les culpes i de 
rebre, d'entrada, la mala imatge per part del c1ient, 
també moltes vegades es veu obligat a indemnitzar i 
moltes vegades també és multat per les autoritats turís
tiques. 

El 21 d'octubre del 92 varem presentar la correspo
nent moció i del debat tothom va compartir que les 
causes més importants que provocaven l'overbooking 
amb efectes perniciosos eren precisament el sistema de 
contractació i que en aquests moments venien agreujades 
a causa que hi havia unes potents associacions de con
sumidors que feien d'altaveu per transmetre als mercats 
aquestes males imatges. 

El nostre grup va presentar una moció per intentar 
trobar una so lució a aquest mal endemic de l' overboo
king. Varem presentar aquesta moció alla on, entre 
altres coses, es deia que s'intentas constituir una confe
rencia amb la federació de tour operators (Ifto), amb la 
federació c!'hotelers i amb la Conselleria de Turisme per 
intentar discutir a fons i cercar solucions al tema del 
contracte. A dins aquesta discussió, es tractaría el 'arribar 
a acords per fer un contracte normalitzat on es con
templas, d'una manera clara i amb igualtat de forces, el 
tema del releasc, la qüestió ele l 'estacionalitat, la qüestió 
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deIs pagaments, la qüestió del canvi de moneda, de les fluc
tuacions de moneda, la qüestió de la baixa temporada i alta, 
les proporcions, etc., així com també en el de bat va sortir 
intentar t robar una proporció entre llits contractats als hote
lers i Uocs d 'avió contractats. Després d 'un debat, el qual 
crec que va ser interessant, es va acordar, per tota aquesta 
cambra, acceptar aquesta moció i malauradament , amb una 
certa decepció meya, perque he de dir que ha estat la prime
ra inicia tiva que se m 'ha aprovada, després d'haver-ne pre
sentades moltes, i haver acceptat el nostre grup unes quantes 
que va presentar el Grup PP-UM, perque creia que era il1 -
teressant acceptar-Ies, des del 21 d'octubre del 92 fins ara, és 
a dir, després ci un any i cinc mesos, no s'havia fet cas a 
aquest acord d'aquesta cambra. 

A través de la norma que ens dóna el Reglament, varem 
intentar dur, una vegada més en aquesta cambra, anar a 
cercar el compliment d 'aquesta moció. Ho feim i ha vengut, 
tal vegada, amb una certa actualitat perque de tots és cone
gut que en aquest moment torna a estar d'actualitat el tema 
de l'overbooking, a Berlín se'n va parlar, de fet va ser el gran 
tema, cada any hi ha un tema que sobresurt per damunt de 
tots, a Berlín es va parlar de l'overbooking. Tal vegada ma
lauradament i tal vegada si s'haguessin pres les mesures en 
aquell moment, fa un any ¡cinc mesos, per intentar arribar 
a acords difícils, pero intentar-ho, ja que mai no s'havien 
intentats, intentar arribar a acords amb els tour operators, 
que ens ajudin a tots, tants a ells com a nosaltres, a la millor 
aquest tema de l'overbooking que enguany tendrem desgraci
adament aquí, en aquesta comunitat, i que tan perniciós sera 
per a l'economia nostra i per a la mala imatge, s'hauria solu
cionat. Jo supos que no fer aquesta iniciativa, no arribar a 
materialitzar-la sera a causa de qualque cosa per mi inex
plicable, perque, de fet, i ho repetesc, va ser un acord de tota 
aquesta cambra, de tots els grups polítics, hi havia un assen
timent total per intentar, encara que de manera utopica, 
trobar-hi una solució. 

Per aixo és que deman al conseller, al Govern que pren
guin amb interes aquesta modó i que intentin materialítzar
la per intentar trobar un camí, tal vegada per primera vega
da en aquesta comunitat, un camí per intentar evitar aquesta 
malaltia, tal vegada aquesta epidemia que és l'overbooking, 
el qual ja va ser debatut en el seu moment, perque, si no, 
una vegada més, després d'esfor~os en inversions d'imatge 
i de promocions, amb una sola temporada podem destruir, 
podem enderrocar aquest munt de doblers i aquest munt 
el 'esfor~os i voluntats que durant aquests anys darrers hem 
intentat fer entre tots. 

Nosaltres, el nostre grup es posa a disposició de la Conse
lleria de Turisme per intentar ajudar en aquest tema, si ho 
creuen necessari, i trobar una solució a aquest greu tema que 
e1esgraciadament tenim de l'overbooking. Moltes gracies. 

(El Molt Hble. Sr. Presidenl reprcn al direcció del debat)o 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pallicer. Té la paraula, en representació 
del Govern, el conseller Sr. Flaquer. 

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

Gracies, Sr. President. Efectivament, dia 21 d'octu
bre del 92 aquest parlament va aprovar una moció, On 

es parlava basicament de dos temes: En primer lloc, que 
la Conselleria de Turisme es constituís en mediadora 
deIs clients turístics, per tal de donar una major estabili_ 
tat a la indústria turística; la veritat és que és un pro
nunciament del Parlament una mica generic, i en la 
mesura que és una mica generic, jo cree que el Govern, 
en la mesura que pot, dona compliment a aquesta ordre, 
ho fa cada pie que hi ha una reclama ció en materia 
d'overbooking; li he d'avan<;ar que, per exemple, la 
temporada passada, quan es preveia que hi havia d 'haver 
certs problemes, només en varem rebre una durant tota 
la temporada; sempre hem intentat seure les parts impli
cades i hem intentat donar una so lució als problemes 
que es puguin plantejar. Pero continuava també la mo
ció aprovada dia 21 d'octubre del 92 que s'havia d'insti
tucionalitzar una conferencia entre sector d 'allotjaments, 
tour operators, a través de la seva patronal Ifto, i Conse
lleria de Turisme per estudiar i tractar una serie de 
temes, entre ells la normalítzació deIs contractes, el tema 
del release i l'overbooking. 

S'ha de dir que ja en el debat d'aquella moció el 
conseller anterior, el Sr. Cladera, va explicar també que 
es tractava de fer constatació d'un fet que feia la conse
Heria, vull dir que el primer punt d'aquella moció ja el 
treballava la conselleria i, a més arnés, tot el que feia 
referencia a la lluita contra l'overbooking, en la solució 
puntual deis casos concrets d'overbooking també feia 
feina la conselleria puntualment; era, en conseqüencia, 
una moció que, en realitat, no feia més que reconeixer 
en part el que s'estava fent. Deia endemés literalment el 
conseller en aquell moment, el Sr. Cladera, que "aquesta 
moció té una carrega important d'utopia, una carrega 
molt important d 'utopia perque no tenim", deia literal
ment, "for~a coercitiva per fer arribar a les parts l'obli
gació d 'un contracte que seria desitjable". 

Bé, de fet, aquesta conselleria que jo ara dignament 
jo represent, ha intentat parlar amb tour operators, ha 
intentat parlar amb les patronals per arribar a aquests 
punts i em cregui que es fa molt dificil institucionalitzar 
una conferencia en aquest sentit per parlar d'aquests 
temes. Voste sap perfectament que en els contractes la 
llibertat de contractació, la llibertat de cada una de les 
parts és un deIs dogmes fonamentals i és molt difícil 
arribar a acords puntuals en aquests temes. 

En qualsevol cas, sapiga voste, i endemés I 'hi consta, 
que feím feína per intentar evitar aquestes qüestions que 
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'l' . ocupen com I'overbooking. Vos te ja paral que 
voste ¡ pie. ., 'h' d' b 

a h' haurfl overbOoking. veJrun SI S l pro uelx a ans 
guany ¡ < • 

en '. 'hi haura' en aquests moments hl pot haver casos 
de dll que n ' h 1 h . , I ¡·overconcracring. all a on un ote agl contractat 
Puntllcl e , f' 1 ' 

I nt de la seva capacital. pero 10 a momen l en que 
I el' ( am u . , , . 

'oduesclui la situaClo real d UD cllem que no e eroba 
nO es p' , b k' N I f . 

b Il i' 00 pode m parlar el over 00 ' lItg. osa tres mm 
a!11 un ~. 
, ' . n aquest tema precisament aquesta etmana enVlam fell1<l e 

C
","'a a tots el co /l r oparators e trangers, a tots els to/lr tina .. " ( , ... 

alors on el cleim que per favor en enV¡Ul com més oper ... . 
b ns millor les lIistes ele vendes que en enVIIL1 com mes 

a b:ns millor els bookings efectius de cada un deis sellS cli
ants, deIs estab liments amb els quals fan feina perque nosal
ere 'puguem ten ir una constancia cena de quin és I estat real 
t . " i poder actuar amb un caracter prevel1tlLI per eVItar aqueste 
situacions no desitjables. 

Pero rec endemés que és bo recordar, és bo fer memo
ria i recordar que d ja 30 de novembre del 93 és a dir , una 
resa lució del Parlamen t posterior a la que discuti m va rebut
jar aquí, en aquest parlament una proposició no de lIe j que 
precisament demanava un altre pie el mateix. La instituciona
lització el una conferencia per traetar temes sobre els con
tractes, sobre el release, sobre l'overbooking, sobre les garan
tíes, etc. i que va ser rebutjac!a -jo he llegit avui el debat, no 
vaig poder ser-h i perque era fora en aquell moment- per 
aquesta carrega el 'utopia, per aquesta carrega d'impossibilitat 
que duu aparellat aqLlest intent de seure les parts i fer-Ios 
combregar amb unes qüestions amb les quals tanmateix depe
nen únicament i exclusiva de la voluntat. 

Aquesta conselleria, cregui'm, Sr. Pallicer, continuara 
intentant que es normalitzi la contractació, continuara inten
tant que els contractes sigui n cada vegada mes uniformes i 
més normalitzats, continuara intentant que hi hagi uns ter
minis definits i predeterminats per al release i que no s'hi 
puguin produir abusos. Pero, més enlla d'aquestes voluntats 
i d'aquestes intencions, si les altres parts no volen entrar en 
aquesta dinamica, si les al tres parts no estan disposades a 
donar compliment efectiu c!'aquest caracter normatiu i uni
f~rme de la contractació turística, voste sap que és impos
slble poder-ho aconseguir. Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Flaquer. Per un tom de replica té la paraula 
el Sr. Pallicer. ' 

EL SR. PALLICER 1 PUJOL: 

Moltes gracies, Sr. President Bé Sr Conseller li vull dir un . ,. , 
a co a, el tema de I'overbooking ' hi produeix de que va 

Comenf'a r el tu ,' , • 
1 :t Ilsme en massa, I des de lIavor ', egO lls venen 
es lemporacle h' hi 1 s, s 1 praclueix. Vulguem o no. a mesura que 

1a una defellsa di ' . e s consu lTIldors mes forta que ara en 
aqllest 1110ment ' 'h' 
cal! lin Ja n 1 ha en aquests pa'isos, tan1 en els es-
1 er illó:~' '. ~n el eu~ope ll s, ja l1' h i ha, de eada vegada és mé 

Ille -1 el I.n~ompllments el aquests t ipu perque la imatge 
L onen -1 SI no ' " , , VOste Ja ho veura- de caela vegada e mes 

perniciosa i nosaltres, que tenim com únic mitja de vida 
practicament el turisme, no ens podem permetre aixa. 
Aquesta és la raó de per que nosaltres precisament hem 
d'intentar, siguin qüestions uta piques o no, amb totes les 
nostres forces arribar a acords; si s'arriba a aeords dins 
el món deis negoeis, si s'arriba a acords dins el món 
polítíe molt més importants i molt més difícils, jo no 
veig per que a poc a poc, passa a passa, no es pugui 
avan~ar per arribar aeorc!s que ens ajudin a tots, deis 
quals sortim tots beneficiats, perque. en el fons, els tour 
operators. a la llarga, tampoe no en sortiran beneficíats, 
d'aquests temes c\'overbooking. Li pue assegurar. Sr. 
Conseller, que quan em varen acceptar aquesta resoluci
Ó, creia que es faria, creia que es eridaria Ifto i li c!irien: 
Volem fer aixo, eomeneem a parlar-ne. Alu'es coses més 
difíeils s'ha aconseguit, i cregui'm que en aquel! mo
ment mereixia beure una copa de xampal1y, no la vaig 
beure, i ara esperava poder-la beure una vegada voste 
em digués: Tirarem endavant, no se'n preocupi, tirarem 
endavant. Pero voste em surt amb qüestions de dia 30 
de novembre, voste em surt que esperem per parlar 
d' overbooking. 

D 'overbooking, a Berlin fins i tot dins els museus en 
parJaven. Un horabaixa vaig anar a CharJottenbourg, tal 
vegada una de les coses que no havia vist de Berlín: 
Nefertiti; hi havia uns catalans hotelers que parlaven 
d'overbooking, aquí el Sr. Alegre, conseller de Turisme 
de Catalunya, parla el' overbooking i avui en dia aquí, Sr. 
Conseller, ara, en aquesta il!a de Mallorca, a ponent i a 
llevant, hi r¡~l overbooking, ja em dira voste que hi pas
sara aquest estiu. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pallicer. Sr. Conseller, tom de contra
replica. 

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

Sí, gracies, Sr. President. Sr Pallicer, de la tempora
da actual i del risc que hi pugui haver, jo li insistesc que 
nosaltres estam intentant prendre totes les mesures pos
sibles, estam intentant fer comprendre als tour operators 
l'important que és per als nostres empresaris coneixer 
en qualsevol moment, en tot moment quina és la situa
ció real de venda del seu producte i, en conseqüencia, 
poder actuar sobre aixa i evitar situacions desagradables 
més endavant. ho feím , 

Aquesta professionalítat de l'empresari , en la qual 
nosaltres creim, sobretot en aquesta comunitat, que tants 
anys 1 'han demostrada; si aquesta professionalitat en un 
cas concret no es produeix i hi ha situacions de mala 
imatge, hi haurem d'actuar amb l'únic instrument que 
podem fer servir en aquesta materia, que és amb les 
inspeccions i amb les sancions. 
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La seva opinió és que continuem cercant acords amb Ifto 
i amb els empresaris hotelers per arribar a contractes norma
litzats, ho continuarem intentant, pero no depen exclusiva
ment de nosaltres, és una actuació a tres bandes i no només 
ens correspon a nosaltres; ho intentarem. De totes formes 
permeti'm que li faci una suggerencia, permeti'm que Ji digui 
que com que la competencia en materia de contractació no 
és d'aquesta comunitat, el que no estaria gens malament és 
que a nivell estatal es fes una legislació en aquest sentit i 
intentar regular aquests temes, perque nosaltres no en tenim 
la competencia, nosaltres només podem fer suggeriments, 
només podem fer recomanacions a les parts implicades en 
la contractació turística, pero més enIla no podem fe res 
més; el que sí que és possible és que l'Estat central, actuant 
amb ¡es seves competencies en materia de contractació, hi 
pugui entrar i ho haura de fer, ho haura de fer perque hi ha 
resolucions del Parlament europeu molt recents, estan a punt 
de treure al carrer una directriu comunitaria en materia 
d'overbooking i sera obligació de l'Estat d'adaptar-hi aques
tes directrius. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnkies, Sr. Flaquer. 

Arribat aquest punt, conclou la sessió d'avui. Gracies a 
tots. 
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