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1.1) Pregunta RGE núm. 1003/94, de I'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a conveni subscrit entre Ibasan i l'Ajuntament de Capdepera en relació amb les depuradores.
EL SR. PRESIDENT:
Senyo res i senyors diputats. Bones tardes a tots, comens;a
aquesta sessió. Comens;arem per les preguntes. Veurem, en
primer 110c, la 1003, de la diputada Barceló i Martí, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a conveni subscrit
entre l'Ibasan i l' Ajuntament de Capdepera en relació amb
les depuradores. Té la paraula la Sra. Barceló.

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sra. Barceló. té la paraula el conseller Sr.
Reus.
EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 1
ORDENACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus i
Beltran):
Sr. President. Sra Diputada, dia 20 030 d'abril estad
satisfet el deute; no obstant aixó, he de dir que des de
dia 30 d'octubre del 93 pagam cada mes els interessoS•
Hi ha un problema de recursos financers que estari'!
resolt, com die, dia 20 o 30 d'abril.

LA SRA. BARCELÓ 1 MARTÍ:
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. President. Sr. Conseller d'Obres Públiques,
quan pensa el Govern de la Comunitat Autónoma donar
compliment al conveni subscrit entre l'Ibasan i l'Ajuntament
de Capdepera en relació amb la depuradora Capdepera-Cala
Ratjada-Canyamel-Font de sa Cala signat, li ho hem de recordar, dia 20 d' octubre del 93. Gracies.

Gracies, Sr. Conseller. Vol tornar afer ús de la paraula la Sra. Barceló? Té la paraula.
LA SRA. BARCELÓ 1 MARTÍ:
Gracies, Sr. President. He de recordar al Sr. ConSe
ller que l'acord aquest fa referencia a un acord del ConseU d' Administració de 1'Ibasan pel qual es va donar

================================================================~~~~
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a aquest conveni a signar amb l'Ajuntament de
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EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sra. Barceló. Vol tornar afer ús de la paraula,
Sr. Reus? té la paraula.
EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 1 ORDENACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus i Beltran):

Sí Sr. Presídent. Sra. Diputada l'ajuntament esta d'aeord ¡conforme amb nosaltres, no hi ha una queixa definida,
hi ha un coneixement del problema, per la qual cosa no
entenc una posició expressada per voste, a qui realment no
afecta en absoluto
EL SR. PRESIDENT:
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personal d'aquesta fira j la conselleria va contractar la
contractació d'una empresa especialitzada per al muntatge de l' estando
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Conseller. Vol tornar afer ús de la paraula el Sr. Vidal?
EL SR. VIDAL 1 JUAN:
Gracies, Sr. President. Bé, no sé si a voste li han
arribat informacions sobre la -si m'ho permet- pobra
imatge que va donar Balears amb aquest estand presumptivament representatiu del que és el sector a les
nostres illes. A mi m'han arribat distintes i diferents
informacions, pero totes coincideixen que part de productes exposats varen tenir un muntatge molt pobre i
s'hi va donar una imatge molt lamentable de la nostra
producció d'aquest sector, en aquesta important fira. Per
aixo li he fet la pregunta sobre quina era la responsabilitat, perque, segurament, si l'hagués muntat directament
la conselleria no hauria passat aixo. Moltes gracies.

Grades, Sr. Conseller.
EL SR. PRESIDENT:
1.2) Pregunta RGE núm. 1004/94, de I'Hble. Sr. Diputat
Cosme Vidal i Juan, del Grup Parlamentari MIXT, relativa
a estand de les Balears de la fira Alimentaria a Barcelona.
EL SR. PRESIDENT:
Passam a la segona pregunta, que és la 1004, del diputat
Sr. Vidal i Juan, del Grup Parlamentari MIXT, relativa a
l'estand de les Balears a la fira Alimentaria de Barcelona. Té
la paraula el Sr. Vidal i Juan.
EL SR. VIDAL 1 JUAN:
Grades, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Hble.
Sr. Conseller d' Agricultura i Pesca, interessaria coneixer, a
aquest diputat, en relació amb la fira Alimentaria, celebrada
recentment a Barcelona, quina ha estat la participació i responsabilitat de la seva conselleria en el muntatge de l'estand
representatiu de Balears. Moltes grades.

Gracies, Sr. Vidal. Vol tornar afer ús de la paraula,
Sr. Morey?
EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA 1 PESCA
(Pere J. Morey i Ballester):
Gracies. Una cosa a aclarir: La representació no era
de l'alimentació de Balears, era únicament i exclusiva
deis sectors que tenen denominacions d' origen i marques
QC, en primer lloc; en segon lloc, a mi el que em consta, i tenc cartes que ho demostren, és tot el contrari,
totes les empreses que, com dic, amb denominació d'origen i marca QC varen acudir la fira m 'han manifestat de
paraula, a mi personalment, perque hl vaig anar, la seva
satisfacció pel voium de negoci que havien feto
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Conseller.

EL SR. PRESIDENT:
Prec silenci als diputats.
Gracies, Sr. Vida!. Té la paraula el conseller Sr. Morey.
EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA 1 PESCA
(Pere J. Morey i Ballester):

AJ' Bé, nosaltres hem cregut que, coro altres any , la fira
Imentaria de Barcelona és una afea natural d'influencia
per a la. nostl'a comullltat
.
.
..
,
1 per cooseguent nosaltres varem
convo . 1
•
•
el'o,' cal es gesto res deIs sector que tenen clenominacions
31l1 1lgen o rnartJues de qualitat controlada perque acudissin
han nosaltres a aquesta fira. osaltres e l hem ajadat. E Us hi
POsat una participació económica i han mantengut el

Abans de passar a la tercera pregunta, voldria fer
constar un sentiment unanime de la Mesa d'aquest parlament en el sentit que les qüestions que afecten Balears
afecten també tots els diputats d'aquest parlament, que
representen el poble de les Balears; en conseqüencia,
preg al portaveu del Govern que prengui nota sobre
aquesta qüestió.
1.3) Pregunta RGE núm. 992/94, de l'Hble. Sr. Diputat Damia Pons i Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a compra de Can Sales .
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EL SR. PRESIDENT:
Passam a la tercera pregunta, que és la 992, que formula
el diputat Sr. Pons i Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a compra de Can Sales. Té la paraula el Sr.
Pons.
EL SR. PONS 1 PONS:
Sr. President, senyores i senyors diputats. El Jutjat de
Primera Instancia número 7 de Palma, dia 7 de mar~ ele
1994, va emetre una sentencia que, entre altres, coses, és una
vertadera mina informativa en el tema de Can Sales. A dins
els fets provats i fonament de dret, explica clarament que
representants de la Conselleria de Cultura de la Comunitat
Autonoma varen iniciar negociacions amb Chisto S.A. elirigides a la compra de Can Sales. la sabem tota la historia .
Que es va acceptar el pagament de 397 milions, es va acordar
en Consell de Govern dia 3 de juny, es va destapar l'escandol, es va intentar tornar enrera, pero la sentencia de dia 7
de mar~ de 1994 exigeix al Govern l'atorgament d'escriptura
pública i el pagament del preu; és a dir, han de pagar els 397
milions de pessetes a que es varen comprometre en acord del
Consell de govern de 3 de juny de 1992.
Per tant, volem saber si aquesta peHÍcula s'acaba avui i
reconeixen que han comprat Can Sales o encara intenten fer
creure que, efectivament, no l'han comprat i volen continuar
posant-hi recursos. Moltes grades.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Pons. Té la paraula la vice-presidenta Sra.
Estaras.
LA SRA. VICE-PRESIDENTA DEL GOVERN DE LA
COMUNITAT AUTÓNOMA (Rosa Estaras i Ferragut):
Gracies, Sr. President. Bé, tal com varem dir en aquesta
sentencia i tal com es va ventilar el judici, d'acord amb l'article 1261 del Codi Civil, una compra-venda esta perfeccionada qua n hi concorren causa, objecte i consentiment, ( ... ) té
un poquet tota la sentencia donat que la nostra representació
en aquell moment i defensa era que nosaltres consideravem
que no s'havia formalitzat aquest consentiment i, per tant, no
hi havia hagut compra-venda. Contínuam mantenint aquest
tema, per aíxo varem instar un recurs d'apeHació divendres
passat, que era el darrer día que tenÍem per presentar-lo, i
si després el jutge decideix que sí que hi va haver consentiment, amb les argumentacions jurídiques i oportunes, acceptarem naturalment el que digui el jutge, pero mentrestant
ventilarem un plet en el qual el bessó de la qüestió és si hi
ha hagut o no consentiment, d'acord amb el Codi Civil, i a
partir el 'aquÍ si s'ha perfeccionat o no la compra-venda.
Gracies.

mar~
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EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sra. Vice-presidenta. vol tornar afer
la paraula el Sr. Pons? Té la parauIa.

ÚS

de

EL SR. PONS 1 PONS:
Sr. President, senyores i senyors diputats. Bé, si no
volen donar per perduda la batalla en el primer round
poden intentar-La en un altre, pero el KO esta perfecta~
ment anunciat. Entre al tres coses, em guardaré alguns
elements, perque no em elóna temps a la simple formulació ele la pregunta, per a una proxima pregunta que Ve
elesprés, on es demostrara que el Govern perd perque
no és que el tombin, és que es tira en terra, com els
boxadors que fan tongo.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Pons. Vol tornar afer
la vice-presidenta? Té la parauLa.

ÚS

de la paraula

LA SRA. VICE-PRESIDENTA DEL GOVERN DE
LA COMUNITAT AUTÓNOMA (Rosa Estaras i Ferragut):
Jo, en nom del Govern i en nom deIs ciutadans d'aquestes illes, som molt respectuosa amb les instancies
judicials, amb el que és una primera instancia, una
apeHació, un suprem, un constitucional; no compararía
mai els tribunals amb un round de boxa, sinó que pens
que tots els dutadans tenen dret a argumentar allo que
defensen i que per a aixo hi ha arbitres i jutges, els quals
elecideixen el que estimen més oportú i després tots ens
ajustam a la decisió judicial perque aixo no són més que
fonaments d'un estat democratic. és de justícia acceptar, quan un jutge ha resolt, qui té raó i qui no, perque
per a aixo hi ha els tribunals. Moltes grades.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sra. Estaras.
1.4) Pregunta RGE núm. 993/94, de l'Hble. Sr. Diputat Damia Pons i Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a contesta del Govern a la reclamació
previa de Chisto S.A.
EL SR. PRESIDENT:
Passam a la quarta pregunta, que és la 993, del diputat Sr. Damia Pons i Pons, del Grup Parlamentari SOCIALIST A, relativa a contesta del Govern a la reclamació previa de Chisto S.A. té la paraula el Sr. Pons.
EL SR. PONS 1 PONS:
Sr. President. Sen yo res i senyors diputats. Quan una
administració pública vol guanyar un pIet procura ser

~~~==~~~~~~~================~==============================~~~
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olt acurada en respondre a cada una de les cllferents ins-

~ncies, i quan una societat. en aquest cas Chisto S.A., que
~aeia que bavia venut Can Sales al Govern i el Govern dei a
Lle no, planteja uns escrits i planteja una reclamació admiqistrativa previa, si 1 Administració pública no respon una
~eclamació previa quan el duen al jutjat, esta perdut. efecti-
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sé si els sortiran els colors, pero en tot cas, la falta (I'arguments sí que ha sortit. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:

~ament, ha diu la sentencia, no ho afirma aquest diputat, diu

Gracies, Sr. Pons. Vol tornar afer ús de la paraula
la vice-presidenta? Té la paraula.

que no es va, r~p~ndre a I'eserit i qu~ a la reclamació administrativa previa Sln que tampoco hubiera respuesta; per tant,
vos tes estaven donant els eJements objectius a fi de perdre el
pIel. Per ~u.e no es va contestar aquesta reclamaeió previa?
Moltes gracIes.

LA SRA. VICE-PRESIDENTA DEL GOVERN DE
LA COMUNITAT AUTÓNOMA (Rosa Estaras i Ferragut):

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Pons. Té la paraula la vice-presidenta Sra.
Estaras.
LA SRA. VICE-PRESIDENTA DEL GOVERN DE LA
COMUNITAT AUTÓNOMA (Rosa Estaras i Ferragut):
En relació amb aquest tema, i encara que reconeixem que
no és una bona practica administrativa -així ha reconeixem-,
no varem respondre la reclamació previa per la falta de
resolució del ministeri sobre aquesta compra-venda, perque
no teníem una res posta del ministeri, aixo va fer que no
poguéssim contestar aquesta reclamació previa, conscients
que transcorreria el silenci administratiu i conscients que el
ter mini de transcórrer -i és un dret de l'Administració fer ús
d'aquest silenci- ( ... ) una bona practica administrativa, pero,
en qualsevol cas, sabíem que sempre li cabia el dret, a Chisto
S.A., de poder anar a instancies posteriors -tenia els quatre
mesas després- per poder anar a les instancies judicials, així
va interposar demanda dia 22 de mar~ del 93; és a dir, en
aquell moment l'Administració es col'locava de manera que
no perjudicava l'administrat. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Grades, Sra. Vice-presidenta. vol tornar afer ús de la
paraula el Sr. Pons? Té la paraula.

Sí. No es tracta de cap maniobra, perque eren conscients que després de transcórrer un silend administratiu que jugava com a negatiu en tres mesas, es podia
interposar en un termini de quatre mesas la posterior
demanda, la qual va ser interposada dia 22 de mar~ del
93. Aquesta és una qüestió de la qual no hem de fer un
debat com s'esta produint. Quan jo pens blanc i un altre
pensa negre, el millar és que decideixi una tercera instancia i per aixo hi ha els jutjats. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sra. Vice-presidenta.
1.5) Pregunta RGE núm. 994/94, de I'Hble. Sr. Diputat Damia Pons i Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a contesta del Govern a Chisto S.A.
EL SR. PRESIDENT:
Passam a la cinquena pregunta, que és la 994, també
del diputat Sr. Damia Pons i Pons, del Grup Parlamentad ' SOCIALISTA, relativa a contesta del Govem a
Chisto S.A. Té la paraula el Sr. Pons.
EL SR. PONS 1 PONS:
Sr. President. Després de la formulació de la pregunta anterior, aquesta pregunta ja praeticament ja decaigut.
No la formulam .

EL SR. PONS 1 PONS:
EL SR. PRESIDENT:
Naturalment, Sr. President. Aixo d'esperar que una reclamació administrativa previa es contesti no es eontesti en
funció que, des ele Madrid , el Ministeri de Cultura donas el
vis-i-plau a Can Sales no s'aguanta per enlloc; sort que voste
ha. estudiat c1rel i Li he de reconeixer que és habil en intentar
treure arguments e1 'alla on no n hi ha. Pero la ca a és clara;
vo '
stes una vegada que es varen topar amb I'escandol de Can
Sa.l e~l cercaven dos culpables a qui carregar el mort: Un el
~nlsteri de Cultura simuJ tanlament al plet e1emanaven
l~fonnes favorables al Minlsteri de Cul tura -mi rin-se les
pagines de l diaris- i I'altre, que esperaven q ue el jutjat els
Conclernnas' és a dir se n vo li en, com diuen a la" mill ll , lIesCaqueJ'u r ll
•
apero, per sort hi ha el Pa rlament ele les Illes BaJel , O n totes aquestes mani,o bres han sortil a la Hum i av ui no

z

Gracies, Sr. Pons.
1.6) Pregunta RGE núm. 995/94, de l'Hble. Sr. Diputat DamUl Pons i Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a finam;ament del centre sanitari de
Capdepera.
EL SR. PRESIDENT:
Passam a la sisena pregunta, que és la 995 , també del
diputat Sr. Damia Pons i Pons, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a finane;ament del centre sanitari
de Capdepera. En qualsevol cas, abans que sigui formu-
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lada, deman si sera contestada, ates que el conseller de Sanitat no hi és presento
LA SRA. VICE-PRESIDENTA DEL GOVERN DE LA
COMUNITAT AUTÓNOMA (Rosa Estaras i Ferragut):
Demanaríem que fos ajornada perque la contestas, si és
possible, el conseller de Sanitat directament.

mar~
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ble-, resulta que dins aquesta finca no consta que hi hagi
jaciments arqueológics.
EL SR. PRESIDENT:
Grades, Sr. Conseller. Vol tornar afer ús de la paraula el Sr. Pons. Té la paraula.
EL SR. PONS 1 PONS:

EL SR. PRESIDENT:
Queda ajornada, idó, la Pregunta 995.
1.7) Pregunta RGE núm. 996/94, de l'Hble. Sr. Diputat
Damia Pons i Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
relativa a informe sobre jacirnents arqueologics a Ca n'Aulet des Molí (Llucrnajor).
EL SR. PRESIDENT:
Passam a la Pregunta 996, del diputat Sr. Damia Pons i
Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a informe sobre jaciments arqueológics a Can Aulet des Molí a
Llucmajor. Te la paraula el Sr. Pons.
EL SR. PONS 1 PONS:
Sr. President, sen yo res i senyors diputats. En una passada
sessió ens varem interessar sobre l'informe favorable que va
emetre la Conselleria de Cultura, Educació i Esports en
relació amb la construcció d 'un circuit de motociclisme de
quatre quilometres dins la finca Can Aulet des Molí, situada
dins el terme de Llucmajor, próxima a s'Arenal, té aproximadament -de memoria- 185.000 metres quadrats.
Avui demanam al Sr. Conseller que, sabent que el terme
de Llucmajor és un deIs més ríes en jaciments arqueologics,
si abans de donar el vist-i-plau a aquesta obra que destruiria
amb caracter irreversible qualsevol jaciment que s'hi pogués
trobar, són quatre quilómetres de pista amb una amplaria
aproximada de deu metres, si va interessar cap informe per
evitar un lija esta fet", com deiem ahir, si va interessar un
informe per veure si dins aquesta area es trobaven o es podien trabar jaciments arqueologics. Moltes gracies.

Sí, Sr. President. Sr. Conseller, no intenti embullar
aguest diputat, aguest diputat és una rata vella. Jo no li
deman si dins el Museu de Mallorca, perque jo hi he
anat a consultar·-ho, hi ha unes determinades cartes o
mapes, com s'haurien ele dir, mapes argueológics, On
dins aquesta area no figura cap jaciment arqueológic; jo
Ji he demanat si voste, previament a donar el vist-i-plau
pergue aixo es tiras endavant, va de manar al Museu de
Mallorca, i si ho va demanar a Madrid, en quina data 1i
varen fer l'informe, si hi havia jaciments, perque aixo
no ho va fer, va donar el vist-i-plau, i per que? Ja els ho
vaig dir, aguesta persona que esta darrera aquesta operació immobiliaria, d'especulació urbanística, és el Sr.
Rabasco, decisiu perque el Partit Popular formi majoria
a Llucmajor, i alla on hi ha "rabascos", no han de menester informes arqueológics. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Pons. Vol tornar afer ús de la paraula
el Sr. Conseller? Té la paraula.
EL SR. CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ
1 ESPORTS (Bartomeu Rotger i Amengual):

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Sr. Pons, no inventi coses, perque és la primera vegada
que jo sé que hi ta tot aixo darrera, no sé si hi és davant, darrera o al costat. Nosaltres ens varem limitar a
informar sobre la viabilitat d'unes instal-lacions esportives que són necessaries; hem consultat la carta arqueologica i fins i tot, si s'hi fan les obres, si en qualque
moment s'hi fan les obres, farem les prospeccions que se
solen fer. Vol dir aixo que no hi vegi fantasmes, l'únic
fantasma és voste. Gracies.

EL SR. PRESIDENT:
EL SR. PRESIDENT:
Grades, Sr. Pons. Té la paraula el conseller Sr. Rotger.
Gracies, Sr. Conseller.
EL SR. CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ 1
ESPORTS (Bartomeu Rotger i Amengual):
G racies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Pons, gracies a la nostra previsió, no han de córrer per demanar informes, no han de córrer amb el cavec i la xapeta,
com voste correria segurament, per anar aquí i alla a compravar coses, ja ho tenim , tenim una carta arqueologica, i
consultada, aquesta carta arqueológica, que és la foto -raona-

1.8) Pregunta RGE núm. 997/94, de I'Hble. Sr. Diputat Damia Pons i Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a fitxers de l' Arxiu Diocesa de Mallorca.
EL SR. PRESIDENT:
Passam a la vuitena pregunta, que és la 997, també
del diputat Sr. Pons i Pons, del Grup Parlamentari SO-
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CIALlSTA, relativa a fitxers de I'Arxiu Diocesa de Mallorca.
Té la paraula el Sr. Pons.
EL SR. PONS 1 PONS:
Sr. Presiclent, senyores i senyors diputats. Ja saben que
est diputat esta mo lt preocupat per la protecció del paaqU
triJl10ni cultural de L'Esg 1"esl<l Cato' l'Ica, perque, sense e11 no
driem coneixer entre a1tres coses. el nostre passat. L' ARI~~ Diocesa de Mallorca Sr. ConseLler, és el segon de les
~alears, té més de tres de quiJómetres de documentació i té
més de cinc-centes mil fitxes, peró vo te no ho sap, perque
avui roati he demanat a veure si hi havia anat voste o el
director general, ni hi han anat ni els hi esperen. No sap que
aquestes dnc-centes mil fitxes no són dins els fitxes a punt de
ser consultades i que, per tant, són un entrebanc important
per a la consulta del segon dipósit documental de totes les
Illes Balears. Voste, que és el responsable del patrimoni arxivistic de les Illes Balears, per que permet aquesta situació?
Moltes gracies.
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EL SR. PRESIDENT:
Grades, Sr. Pons. Vol tornar afer ús de la paraula
el Sr. Conseller? té la paraula.
EL SR. CONSELLER DE CULTURA, EDUCA CIÓ
1 ESPORTS (Bartomeu Rotger i Amengual):
Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Sr. Pons, retiri aquesta cosa que ha mostrat, que no té
consol mostrar aquestes coses.
D'acord amb el conveni de I'Església católica amb la
conselleria de dia 27 d'abril de 1985 nosaltres atendrem,
com sempre, les demandes que ens fad el títular, que és
la diócesi de Mallorca. Per una altra part, no sé si li
donaran la benedicdó apostólica, perque voste pareix
el secretari general tecnic del Sr. loan Rosselló. Moltes
gracies.
EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Conseller.
Gracies, Sr. Pons. Té la paraula el conseller Sr. Rotger.
EL SR. CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ 1
ESPORTS (Bartomeu Rotger i Amengual):
Grades, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Pons, l' Arxiu Diocesa de Mallorca és competencia eclesiastica, i per tant, voste ha d'acuilir als titular s per demanar totes
aquestes coses. Grades.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Conseller. Vol tornar afer ús de la paraula
el Sr. Pons? Té la paraula.
EL SR. PONS 1 PONS:
Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. Rotger, jo
COmprenc que s'equivoqui una vegada, per ó que se n 'equivoquidlles i pareix que més ... , li aconsell que rectifiqui, perque
voste és el responsable de tots els arxills, siguio de tituJaritat
privada, eclesiastíca. municipal, etc. , de les TlIes Balears, fins
l. tot de l' Arxiu del Regne de Mallorca té la gestió, i és de
htularitat estatal.
. Per tant, el que 110 es pot admetre senyores i senyors
dlputats és que aixó que a E uropa -i dllU la bandera europea
damunt_ és una simple capsa de sabates. és el fitxer que
S' utilltza pe r a les cinc-centes mil fjtxes a l'Arxiu del Regne
~~ Mallorca, i una conselleria que en deu anys ha crem at
1.903 milions efe pessetes aquí ho tenc any pe r any és una
~ergo nya que no hagi dotal el segoll diposit documental de
es l ites Balears d ' un Htxer mÍni ma men l digne, i no em digu i
que no perque si 0 0 aquí Li passa ré -les hi passaré de tates
n1aneres_ les fotografies de l'Arxiu D iocesa de Mallorca 0 0
ve Ura Com estan aquests fi txers el acord? Mo ltes gracies.

1.9) Pregunta RGE núm. 998/94, de I'Hble. Sr. Diputat Damia Pons i Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a des peses de 1993 en restauració de
documents.
EL SR. PRESIDENT:
Passam a la novena pregunta, que és la 9988, del ,
diputat Sr. Damia Pons i Pons, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a despeses de 1993 en restauració
de documents. Té la paraula el Sr. Pons.
EL SR. PONS 1 PONS:
Sr. President, sen yo res i senyors diputats. Una formulació amb els seus propis termes: Quina quantitat han
invertít l'any 1993 en restauració de documents?, peró
de veritat.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Pons. Té la paraula el conseller Sr. Rotger.
EL SR. CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ
1 ESPORTS (Bartomeu Rotger i AmenguaI):
Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Sr. Pons, com sempre, de veritat: 3.262.364 pessetes.
Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Conseller. Vol tornar afer ús de la paraula el Sr. Pons? Té la paraula.
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EL SR. PONS 1 PONS:
Sr. President, senyores i senyors diputats. Quan discutim
el pressupost hi ha inversions immaterials, deuen ser restauracions celestials, perque jo, en aquesta terra, vaig pels arxius
i no he vist restaurat cap d'aquests documents que estiguin
en perill, i si no, Sr. Conseller, vagi voste a consultar l'Arxiu
del Regne de Mallorca, que el té a carrec seu, i l' Arxiu Diocesa de Mallorca -el d'Eivissa i el de Menorca estan per l'estili no hi ha actuacions en materia de restauració. Jo no sé si
han restaurat una pintura o han restaurat un moble, pero
d'aquests documents que estan en procés de destrucció irreversible, de cada dia n'hi ha més; dins aquests dos arxius no
hi ha hagut cap restauració documental i, si no, em digui
quins documents han restaurat. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Pons. Vol tornar afer ús de la paraula el
conseller? té la paraula.
EL SR. CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ 1
ESPORTS (Bartomeu Rotger i Amengual):
Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Pons, sí, efectivament, aquestes activitats existeixen, i qui no
va de veritat ara és voste, qui diu mentides, perque aquests
doblers s'hi han invertits; s'han concentrat, dins l'any 1993,
precisament en el taller de restauració de l' Arxiu del Regne
de Mallorca; precisament alla s'han fet vint activitats, que les
hi puc relacionar, pero supos que en aquest moment el president em cridaria l'atenció, i per tant, no ho puc fer. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Conseller.
11.1) InterpeHació RGE núm. 265/94, del Grup Parlamentad PSM i EEM, relativa a transport per ferrocarril.
EL SR. PRESIDENT:
Passam al segon punt de 1'0rdre del dia, que cor respon a
interpeHacions. Veurem, en primer lloc, la interpeHació 265,
del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transport per
ferrocarril. Té la paraula, pel grup interpeHant la diputada
Sra. VadelI.
LA SRA. VADELL 1 FERRER:
Gracies, Sr. President. Senyores i senyors díputats. Interpel'lam avui el Govern en un tema del qual es parla molt
darrerament: El transport per ferrocarril; competencia estrenada recentment i que és motíu de debat dins la societat
precisament per la importancia que té i que pot tenir en el
desenvolupament economic i social del futur.
El tren és d'actualitat. Si bé fa uns anys hi havia un cert
interes social i municipal per rehabilitar els edificis abando-

D

nats o en desús que Feve tenia a les poblacions per 0l)
passava la línia ferria i donar-los un ús social o cultural
en aquest moment no soIs es reclama la utilització púb1i~
ca d'aquests espais, sinó que a les pretensions de la
societat, representada per batles d'aquests municipis
com poden ser Arta, Manacor, Sineu o sa Pobla, per ~
la restauració d'aquests edificis, s'hi afegeix l'interes pel
reto m del serve! del transport per ferrocarril Ínterrolll_
put fa més de quinze anys, al qual donen suport batles
del Raiguer que reivindiquen el manteniment i la modernització d'aquest mitja de transport com a suport de
la política reindustrialitzadora que es pretén impulsar
a la comarca dins el marc comunitari de l'objectiu 2.
Al llarg deIs darrers anys no s'ha comptat amb el
ferrocarril com un element articulatori, motriu o de
suport en el desenvolupament de l'illa. Els arguments
eren la seva poca flexibilitat i manca d'adequació a les
nostres demandes, i el que queda ara del ferrocarril és
la millor expressió del procés de descapitalització que ha
sofert aquest mitja, del seu envelliment i de la manca
d'optimització de la seva infraestructura, tot el contrari
del que ha passat amb les altres maneres de transport
interior.
Si bé és cert que les condicions actuals en que es
troba el ferrocarril, amb una única línia en funcionament i en condicions precaries, aixo sí, pero amb un
altre grau d'utilització, el rendiment social, que no economic, esta fora de qualsevol dubte, i el que és cert és
que, tal com esta plantejat avui, és impensable que
pugui continuar.
El canvi social i economic que hi ha hagut els darrers
anys, el plantejament del futur de Mallorca i la voluntat
de convertir-la en un espai de qualitat per al foment del
teletreball amb un parc d'innovació tecnologica fa necessari incloure dins els plantejaments el tren com un
element de qualitat dins els serveis.
És obvi que ha arribat l'hora de prendre decisions, és
un moment crucial en que s'han de plantejar les dues
úniques alternatives possibles: O apostam pel tren i el
potencial o el feim desapareixer definitivament.
Les competencies en materia de transport per ferrocarril són ara de la Comunitat Autonoma, si bé no es
podran exercir fins d'aquí a uns mesos, és cert que es
pot comene;ar a decidir quin sera el futur del tren. Aquesta competencia recent estrenada, si a primera vista
sembla que ha vengut ben dotada economicament, hem
d'assenyalar el que ja deiem el mes de novembre quan
debatíem una proposició no de lleí presentada pel nostre grup, PSM i EEM, en el sentít de reobrir les línies
Inca-Manacor-Arta i Inca-sa Pobla. Reclamavem llavors,
vostes ho recordaran, com a inversió nova la rehabilitació de la xarxa i les instal 'lacions en desús, ja que l'Administració central hauría d 'haver assumit, segons el
nostre criteri, la responsabilitat historica de la supressió

DIARI DE SESSIONS / Núm, 104 / 16 de mare; del 1994

,
lÍoies El motiu pel gual se'ns va rebutjar la
les matel>(es
' . ,,
11
d '
de
" ,
la negoclaClo que en aque moment es ma
'
pi' OpOSICIO era el< govern d'aqUl" I e1 d e M ad n'd ; precIsament,
terme
entre
b'
(l
,
I't 'es yoJíeOl en aquell moment era posar tam e
I Clue nasa I
.
h
b
e
. 'ems damunt la taula. HI va aver, no o stant

ues ts extl
, .
a,q '
timent majontan
de voluntat per f er un estud'1 e1e

alXO un en
. , ,
,
iabi l itat ¡ ll ll compromís verbal -a1XO Sl- ped~'dqua~ bt~l~gues.
npetencies comanar aguest estu 1 e V1a 11tat.
un les

COI

4237

faran els ajuntaments amb les estacions, sembla que hi
faran el que voldran, segons el Sr. Conseller.
Tant per les informacions que tenim, de vegades contradictories, com per les res postes del Sr. Conseller,
sembla que no se sapiga massa bé que es vol fer amb el
tren, jo voldria equivocar-me, per aixo, escoltarem amb
atenció tot el que el Sr. Conseller ens hagi de dir sobre
aquest tema. Moltes gracies.

est tren ara s'ha perdut, pero s'ha d'envestir la tasca

amb 500 milions que l'Estat hi aporta, afrontar
Ia~estiÓ
<:>
d 'd'
"
,

de
I l ' ficit de 180 mUions j, la resta, eCI Ir com s mverteIX,
~b'a~s peró , s'ha ele saber que es vol fer amb el tren.

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sra. Vadell. Té la paraula, en representació
del Govern, el conseller Sr. Reus.

En aquest sentit s'ha de di .. que és prioritaria la necessi-

una planificació ferroviaria previa a qualsevol decisió,
sigui la que sigui' sj s ha d'invertir en milIores, ja sigui en electrificació, posar I10Ves lín ies o qualsevol altra, Per poder
fer una planificació ferroviaria, primerament s'ha de fer un
pla integral de transports que coordini les altres modalitats
de transport amb el ferrocarril. Aquest pla, peró, no es pot
fer si no va lligat necessariament a un pla d'infraestructures,
i aquí arribam a la gran mancane;a d'aquest govern que
tantes vegades ha sortit a diferents debats, ah ir mateix en
parlaven, i que tan tes vegades hem reclamat des deIs bancs
de l'oposició, que són les directrius d'ordenació del territori.
És inevitable arribar a aquest punt quan parlam de planificació, ja sé que no és l'objecte d'aquesta interpeHació, peró
tan sois amb les directrius es pot decidir sobre el model
d 'ocupació i la mobilitat de persones i mercaderies.
tal el

Des de la desaparició de les línies Inca-Arta i Inca-sa
Pobla soIs s'ha pensat en les carreteres com a infraestructura
per a transport i s'ha rebutjat l'alternativa del tren argumentant sempre que el servei és deficitari, com si les carreteres
no ho fossin també, fins i tot un ex-conseller de transports
va insinuar l'eliminació del tram Palma-Inca pel fet que
s'havia de construir una autopista. Creim que no s'hauria
d'arriar a caure en aquest error.
S'ha constatat a diferents debats i ponencies sobre el
fer:ocar!·j] les amplíssimes possibilitats d'aquest mitja com
a dma:mrtzador de l'economia de la comarca del Raiguer i les
grandíssimes possibilitats com a oferta turística alt ernatjva
a la 'd e sol i platja que actualment terum, el debat és en el
caner, l'opinió pública vol saber quin futur sera el del tren ,
el~ ~iferents agents sociaJs aposten per una millora i potencí~CIO del transport ferroviari' ara manca saber quines són les
Inte~cions del Govern les notí~ies que en tenim, filtrades
q~~SI sempre mitjan¡;ant els mitjans de comunicació." , és per
ahlxo que voldríem que el Sr. Conseller ens expJjcas av ui que
a fet i q~ue' pensa f er sobre aquest tema. Sabem, tambe'
sempre ego ns nohetes
' . de la premsa, que s' ha ereat una
empresa . bü
Ií ' . pu ca per decreto ' ha dit que es vol electrificar la
nla . f tllS a Inca( t am be' tina
. altra noticia
"
can
es que es valen
.
,
( Vlar les
fer a' "b maqumes, pero emprant sempre el Diesel, es vol
Cill ta't'l lar el tren a la Uib s' ba de man tenlr en el centre de
e parc de les estacions o es dura a la perifer ia, que

=-

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 1
ORDENACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus i
Bettran):
Gracies, sr. President. Senyores i senyors diputats.
Sra. Diputada, el tren té contestacions molt f:kils, molt
simples, perque parlam, per desgracia, d'una línia, Palma-Inca, que és l'única que ens queda. Ara fa cinquanta
anys el tren ocupava mil persones, donava servei a molts
de pobles, pero els fets són els que són; avui en día ens
trobam exclusivament amb una línía molt curta, 30
quilometres, la qual, no obstant aixo, dona servei a una
població important. el tren de Palma a Inca és la línia
d'Espanya amb menys deficit, no vol dir que tengui
guanys, perdé 180 rnilions, pero és un deficit assumible,
de fet, esta justificat el manteniment de la línia.
No obstant aixo, fent una analisi molt economicista
del tema, li diré que hem de pensar que aquest
1.300.000 passatgers significa que el tren constantment
dóna servei a una població, que és la mateixa, de 3.000
persones, l'usuari del tren és sempre el mateix, hi ha
una població captiva de 3.000 persones que constantment empren el tren i n'hi ha 500 diaries que són
esporadiques. Si feim un caleul molt simplista, direm
que mantenir el tren significa que a una població assistida de 3.000 persones el conjunt balear de població injecta un nivell de subvenció de 160.000 pessetes anuals,
considerant que el deficit d'explotació s'ha de veure
sumat amb una partida d'amortització que avui en dia
comptablement no s'imputa pero que és necessari
comptar amb ella. És a dir, amb una perspectiva merament economica, el tren s'hauria d'extingir; no obstant
aixó, el Govern ha pres decisions en aquest sentit i consideram que és basic mantenir l'estructura de tren pel
que pugui ser el dia de dema. és a dir, la visió del tren
que fa el Govern no és una visió de cara' al present, sinó
que ho és pensant en el futur.
La demanda actual en tren esta a la baixa, no és una
demanda positiva en el sentit que puguem pensar que
ampliar línies dóna so lució a qualque cosa. El pública
balear volllibertat, vol cotxe; en aquest sentit, els estudis
són clars. Un sentiment positiu de donar servei a Mana-
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cor, sa Pobla, Arta en tren és entrar en una situació de deficit inassllmible per a c¡ualsevol govern, aqllest i futurs. No
obstant aixo, he de dir que la nostra voluntat é mantenir viu
l'embrió de tren actual, que és una empresa petita, una empresa de 65 persones; recordau que ara fa cinquanta anys el
tren donava feina a 1.000 persones, és una baixa moLt significativa. El que volem fer és invertir en el que tenim.
Com cliu 111011 bé voste varem negociar amb l'Estat una
transferencia, al final de la qual vapassar el de sempre, que
varem aconseguir recuperar, tenir a les nostre mans, el que
l 'Estat tenia en manca i no varem aconseguir un estoc de
capital interessant, d'acord amb les mitjanes nacionaJs. Aixo
és un eleficit elel qual pateixen el tren, carreteres i a1tres
serveis públics, i així estam. Varem reclamar ja fa molts
d'anys a nivell constituciona1. Confiam que en qüestió d un
parell d 'anys hi hagi sentencia del Tribunal Supedor i ens
c10ni la raó. És a dir, hi ha deficits estructurals i infraestructures a Balears.
Per altra banda, voste haunl vist en els diaris aquests clíes
que el Sr. Borrell presumeix d UIl gran pla d'infraestructures,
s'invertinl en infraestructura viaria j ferroviaria molts de
doblers; a Balears, d'aq uests temes ni un dw·o. No obstant
aixo, el pla del Govera és intentar en el mitxim possible
defensru- la línia actual Pa.lma-Inca, i com ho fru'em? lnvertirem en Wl termini d'un any 2.500 milions de pessetes, j en
que? Una partida de J'ordre de 100 milions de pessetes per
aneglar estacions que tengui utilitat (liaria, és a dir, no estacions abandonades; una inversió de 400 milions de pessetes
en vies j platges que són les masses de formigó que hj ha
dins tallers; en una jnstaHació de seguretat, de bloqueig, que
pot permetre optimitzar vies 240 miüons de pessetes; en
maquinaria i ta1Jers, 60 miliol1s de pessetes; en tallers 140
mílions de pessetes, considerant que hem de fer taller nou a
Son RuHan i en el que és material rodant, una inversió que
osciHa entre 2.100 i 1.900 mílions de pessetes. Hem pres una
opció que és la Diesel, que no és la més interessant, pero
els factors economics ens condueixen a opció Diesel; la diferencia de Diesel a electric és de I'ordre a la Iinia Palmaloca 1l0més de 1.200 milioos de pessetes.
El que he de dir és que, fent aqueixa inversió en un any
podem ten ir un treo que sera exclusivament Palma-Inca molt
ben dotat, que pot ajudar a estimular la demanda i ens pot
ajudar també a definir en cinc o sis anys un programa d'inversions, quaot a ampliació de serveis si és que realrneot la
demanda és certa i els nombres són assumibles. En aquest
sentit, el pal del Govern és claríssim: lnicialment ens ceotra01 en el que és Palma-Inca estudiam, en base a analisis de
demanda el que seria donar servei ferroviari al campus universitari, perque si poguéssim captar el 20% de població
assistida del campus, que serien 3.000 persones, podríem evitar una inversió, una inversió molt necessaria, que puja a
2.000 miUoos en la carretera PaLma-s'Esgleita. En aquest
sentit. la inversió en el campus significarien 300 mílioos de
pessetes i Jlavors el cost-beoefici és molt ciar. o obsta nt
mo, ens trobarn un pie més que J' usuari voJ lIibeliat vol
cotxe. o hem ele dír que aqueixa sítuació es pugui manten ir

durant molts d'anys, perque no sabern els fets qu il1S
seran, pero en el día d'avui, [a població mallorqUina
balear en conjllnt, no opta pel tren; pensau ho repetesc'
que són 3.000 persones, gent major i gent molt jove, le~
que cada día empren el treo, sempre els mateixos.
No obstant aixo, al marge de consideracions econo_
miques, sí que aposta m per mantenir el tren amb quali.
ta.t i en condicions per possibililar un futur que ara no
podero endevinar i per estar en posició de poder abordar
els problemes que puguia venir. Aixo és tot. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gnkies, Sr. Conseller. Per fixar la posició, pel Grup
Parlamentari MIXT, Sr. Pascual, té la paraula.
EL SR. PASCUAL I AMORÓS:
Sr. President, senyoresi enyors diplltats. Aquesta
interpeHació és molt semblant a una proposició no de
Ilei que va dtlr aCJui la mateixa diputada, la Sra. Vadell,
a final d'any, 1 any passat, en dan-er període de sessions;
per tant, el teroa esta en part ja debatut.
Una cosa em crida l'atenció, crec que en positiu, és
l'anunci que ha fet el conseller de mantenir tot el que hi
ha i potenciar-ho, o sigui, la línia Palma-Inca. Jo pens
que aixo en principi, fora que es demostri el contrari, és
necessari. Avui també ens ha deixat, el conseller, amb la
seva res posta una mica a l'aire -a la millor és que no ho
entes bé perque no se sentia massa bé quan parlava- la
possibilitat de dur o no el tren a la Universitat. Així
com ho havia dit anteriorment amb unes paraules bastant taxatives, com si fos una decisió ja presa, avui se
l'ha vist una mica més dubtós, com si aixo s'hagués
d'estudiar encara. Si torna a sortir, pens que seria interessant que s'aclarís aquesta qüestió.
Voste li ha demanat un estudi de v~bilitat, al Govern, i el conseller li ha contestat que hi ha d'haver una
inversió en els propers anys de 2.500 milions de pessetes
detallats en diversos capítols, per la qual cosa sembla
que per al Govern ja hi ha un estudi fet de viabilitat o
almanco considera que no és necessarí aquest estudi de
viabilítat. Tal volta, seria necessari o a través d'una
comunicació, perque la intervenció aquí del conseller
ha estat molt curta. Peos que una inversió de 2.500
milions a la nostra comunitat autonoma és una inversió
important, endemés, hi ha un cost d'oportuoitat importantíssim perque aixo marcara el futur. Per tant, pens
que seria bo que el conseller d'Obres Públiques comparegués i ens explicas amb una mica més de detall el
perque d 'aquestes inversions i no al tres possibilitats.
Després voste, Sra. Vadell,
viabilitat, que aqueix estudi de
bo que es faci, ho dic a pesar
aquestes xifres, pens que ni les

ha mesc1at l'estudi de
viabilitat en principi és
que el Govern manegi
ha justificades ni tenim
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d 'udici per dir si esta bé o malament. Genericaents
elern
correcta la potenciació i la posada al dia de les
rn ent , .sem del tren Palma-Inca, pero deIs detalls de tot aixo
inverslOl1S
na sabem ...

:1;

EL SR. PRESIDENT:
Sr. Pascual, jo Ií. ~~II fer I ' ob.serv~cjó que ~o esta en ~,n
l d' una proposlclO no de Ilet, esta en una mterpel'laclO ,
de ....a seva missió es
, fIXar
. p'
., V '
l S
OSICIO . oste sap que tant ara.
on la
'l'
1
Vade ll coro el Sr. Reus no p o.~~n ~ntr.ar en rep lca a es seve~
h preg que se cenyesqUl
arg umentacions i en, conseq uenCla,
.. ,
Al seu lorn de fixac io de p OSlClO .
h

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS:
Sí. Sra. Vadell, voste ha mesclat l'estudi de viabilitat amb
un pla integral del transport, el qual, per cert, estava anunciat per l'antecessor del Sr. Reus, per l'anterior conseller, que
l'havia de dur aquí, pero pareix que esta en un moment
mort, i després ...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Pascual, li tom a repetir l'observació que 1i he fet
abans; és la segona vegada.
EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS:
Bé, ido, esperarem que ens presentí mocions subsegüents
a aquesta interpel-lació per saber que és el que feim.
EL SR. PRESIDENT:
Perfecte. Per fixar la posició, pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la paraula el Sr. Rus.
EL SR. RUS 1 JAUME:
Moltes gnkies, Sr. President. Respecte de la interpel'lació
que ba presentat el G rup Parlarnentari PSM i EEM, nosaltres
volem fixar la posició que, efectivament, hi ha graus importants de raó en I'exposició que ha presentat la Sra. Vadell,
pero jo hi voldl'ia afegiJ', i ve acompanyat de la postura del
nostre grup a aguest r especte, que voste recordara., Sra.
Vadell. que ja I' any 90 Senda 3 -i encomanat pel Govern
balear- va comanar no un estudi de viabilitat va comanar un
estudi de la si tuació actual j possibilitat de desenvolupament
d~ la X?fX<1 ferroviaria de Feve a Mallorca. Dios aquest estudi
h¡ havla un a serie de pronunciaments' culiosament J'estudi
recl,atnava al. Govern central, el qualllavors en tenia 'les competencies tota una erie de mesures que ara pareix q ue són
re. butjades per q'
t' I
, . ..
,
. Ut en e es competencles cu n osament, no se
1 per casuali tat que les té o no, és igua l.
És a dir, jo crec que és important que s' halri de moment

om~n~at aquí. Crec que hi haura unes sub ;güellts moci-

Oos
ner I ' per ta nt , po d fan presenta r per d ir-ho ele quaJque ma~ , tota lIna serie ele postures. El que sí és dar és que es
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fa del tot necessari, per dir-ho d' una manera clara, que
no només hi hagi una planificació ferroviaria, que hi
hagi una definició del model territorial; és ver que hi ha
molts de quilometres de carreteres que ara s'empren en
transports i que es fa necessari que es reconduesquin cap
a vi es ferroviaries , i aquí sí que es fa adequat aquest
estudi a unes possibilitats amb aquest tant per cent d'inversió, 2.500 milions crec recordar que s'han dit per part
del Govem, i per tant, s'haurien d'adequar a fi d'ampliar tota una serie de camins ferroviaris per intentar millorar tota aquesta infraestructura de que ara es manca,
cinquanta quilometres, més o manco, i que s'haurien
d'ampliar a ser possible entre els dos-cents i els trescents. És una postura que nosaltres voldríem aquí expressar respecte del que voste interpel·la. Ara bé, aquí
s'haurien de tenir en compte aspectes mediambientals,
economics, es fa necessari adequar exactament el tipus
de transport, amb modemització, com bé ha dit el conseller -i no és que vulgui fer referencia a la seva intervenció-, es fa necessari una adequació del que són els
automotors, saber si s'ha de fer l'electrificació de determinades línies, el cost d'ampliació d'alguna que ja hi ha
en existencia a qualsevol altre centre del que seria en
aquest cas Mallorca, la línia Palma-Inca-Manacor. Hi ha
tata una serie de mesures que jo cree que amb una
petita inversió es podrien deduir, tenint com a base
aquest estudi que ja va pagar el Govern i que els seus
doblers va costar en el seu moment, crec que el conseller
ha de tenir-lo com a document basic per tenir en
compte aquesta interpel-lació que voste li formula.
El que nosaltres tenim clar és que en principi s'hauria de potenciar, a ser possible de manera urgent i immediata, la línia Palma-Inca, aixo ho tenim claríssim,
potenciar-la perque creim que en principi si se la potencias tant en rapidesa com en tata una serie d'aspectes de
seguretat vial ferroviaria podrien incrementar els passatgers que ara duu. Per tant, ja per ventura, aquestes estadístiques que ens ha dit, que són una gent fixa i que
només n'hi ha cinc-cents que rusen espontaniament,
cree que es podrien incrementar. Per tant, aquest és un
deis aspectes importants.
Pero, en principi, el que nosaltres li volem dir és
que, després d'aquesta petita definició del que és la
planificació ferroviaria i que ha d'anar absolutament
adequada amb el que és la planificació territorial d 'aquesta illa nostra, evidentment no sé si es podra fer
només per illa o s'haura de fer una planificació global
de les illes; aquest sera un altre tema del qual els corresponents tecnics diran. El que dei m és que nosaltres
donam suport a aquesta interpe¡'¡ació. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Rus. Pel Grup PP-UM, té la paraula el
Sr. González i Ortea.
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EL SR. GONZÁLEZ 1 ORTEA:
Gracias, Sr. Presidente. Vaya tratar de ceñirme a la fijaci.ón exclusiva de posiciones en relación con el tema del
ferrocarril y de la reciente transferencia ele la competencia en
materia de ferrocarriles a la Comunidad Autónoma.
Yo quisiera empezar por decir que el tema de los ferrocarriles es un tema notablemente controvertido; el ferrocarril,
como todos los demás medios de lransporte, tiene sus ventajas y sus inconvenientes, y en una relación muy rápida que
hacía ahora en mi escaño e me ocurren la ventajas: Una
alta capacidad de transporte, como cosa indiscutible; un
a horro energético importantísimo el tren puede transportar
grandes cargas y gran número de pasajeros con una potencia
muy inferior a la que puede Lran portar cualquier Olro medio
ordinario, convencional de transporte en el día de hoy; hay
evidentemente una limpieza am biental es otra de las grandes
ventajas del ferrocarril , una li mpieza am biental que, también
compaTativamente con otros modos de transporte, es important ísima, sobre todo si el ferrocarril está movido por tracción eléctrica y finalmente se me ocurre como última ventaja en una pincelada nada más de esto, un altísimo índice de
seguridad en el transporte por ferrocarril , tanto de pasajeros
como de mercancías. Tiene, sin embargo también inconvenientes importantes: E l primero de todos, el más clásico , es
la rigidez de su trazado, el ferrocarril exige unas obras muy
importantes y de una finura extraordinaria en relación con
otros modos de transporte; tiene una gravísima dificultad en
el transporte puerta a puerta si la red no es suficientemente
extensa, es uno de los factores limitativos de las distancias de
transporte en ferrocarril tanto para las mercancías como
para Jo pasajeros; tiene después tilla exigencia de tráficos
altos y sobre todo una enorme dificultad de adaptación a la
demanda es decir, que las caídas de demanda importantes
son difíciles de cubrir con el ferrocarril, es difícil adaptar el
ferrocarril a esas diferencias de demanda importantes q~ue se
producen a o largo del día del mes o del año y finalnlente
diría que tiene unos altos costes de explotación, aunque
sobre eso habría mucho que discutir.
Debe reconocerse también, yeso es más computable
como ventaja que como inconveniente, un cierto atractivo
por parte del tren por encima de los otros modos de transporte, es una cosa en cierto modo un poco sor prendente.
pero la verdad es que tanto el avión como el barco no tienen
el atractivo que tiene el ferrocarril y desde luego no lo tiene
en abso.luto el automóvil, no lo tiene la carretera, a pesar de
la casi Ulmitada libertad de transporte que provoca o que
plrultea el uso del automóvi l' y la carretera el automóvil en
general, presenta sobre todo importante inconvenientes medioambientales comparativamente con el ferrocarril.
Todo eso me parece que es conocido y me sirve exclusivamente de introducción al resumen de todo esto, que es cuál
es, cuál debe ser, a nuestro juicio, la actitud del Gobierno
recién recibidas las transferencias de ferrocarriles, creemos
que se tienen que traducir en una palabra, que es la prudencia. La prudencia, porque ru un excesivo planteamiento eco-

nomicista, que hoy por hoy haria francamente difícil
no ya aumentar el número de llneas de ferrocardl, sino
probablemente el mantenerlas, piénsese a titulo exclusi_
vamente numérico que la línea de Palma a Inca, que
transporta en torno a 1.300.000 personas cada año,
puede er cubierta en igualdad de condiciones de transporte por cinco autobLlses diarios que hagan cinco viajes,
cinco autobuses de capacidad ordinaria. Por consiguiente, un planteamiento exclusivamente economicista provocaría probablemente que los gastos de explotaci6n del
ferrocarril parecieran a la Administración excesivos, por
cuanto la utilización de cinco diez, quince o veinte
au tobuses por la autopista y por la carretera C-713 de
Inca no serían en absoluto notables ni provocarían nl
siquiera una peseta más de gasto de conservación o de
manteninúento de esa carretera. Por consiguiente, insisto , desde un punto de vista puramente economicista, que
es evidente que el ferrocarr il hoy en día no resu lta
excesivamente rentable; sin embargo, tampoco parece
que en este momento y con una cierta nebulosa de cuál
va ser el futuro próximo se procediera por parte del
Gobierno a cerrar esas líneas o, como digo, a plantear
en términos exclusivamente economicistas el mantenimiento del tren o la eventual apertura de alguna de las
líneas.
Yo simplemente querría recordar aquella máxima
muy conocida que decía que en tiempos de tribulación,
no hacer mudanzas. Ésa es la postura que nuestro grupo
plantea al Gobierno. Nada más, muchas gracias.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. González i Ortea. En torn de replica, té
la paraula la Sra. Vadell.
LA SRA. VADELL I FERRER:
Gracies, Sr. President. Al Sr. Conseller, li volem
agrair que al manco no tengui intenció de llevar la línia
Palma-Inca. S' ha centrar únicament en la potenciació
d 'aquesta linJa, ens sembla positiu que la vulgui mantenir. ens paTla que I' usuarj volllibertat, nosaltres pensam que si a I'usuari se li dóna bon servei, possiblement
s' ho repensi a l'hora d'agafar el cotxe per veni r a dutat,
perque tots coneixement els problemes que hi ha per
aquí.
És car el tren, les carreteres són molt barates. El cost
de mantenir les carrete res no el compten, només compten el cost de manteniment de les línies de ferrocarril i
no compten per res el cost de les carreteres. Nosaltres
no plantejam l'alternativa del tren com a substitució de
les carreteres, sinó com a complement.
AqUÍ ha parlat també el Sr. ConselIer, ha ha deixat
com a clar, que aqueix es tu di de viabilitat que nosaltres
reclamavem el té fet, perque ha arribat a unes conclusíons a les quals no sabem com ha arribat. Per tant, agrai-
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fes arribar aqueix estudi de viabilitat que acon, rn que ens
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més es pugui potenciar o lllvertlr en alma
seIla que no
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a PaIn o'" '¡ les' comunicaeions amb clUtat .son ca, a vega a mes
"fí ·ts Les canoeteres estan saturades
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, 1 no mes es pensa, en
dJ lel .
carreteres com a alternativa, arr~bara un moment en que no
ndrem territori per peder contllluar fent carreteres. Sabem
~~Ie hi ha aquest debat social que he dit jo que hi havia
aba ns hi ha un ¡nteres grao per part de molts de sectors de
la societat, tant tllríStiCS com industrials, sobretot de la part
farana, que estan molt interessats que el tren arribi i que se'l
tarni a potenciar fins a la part forana.
El Sr. Conseller, a les seves intervencions, demostra sempre molt bona voluntat i ens agradat sentir-li dir que ho
estudiara i que no tan ca la possibilitat de fer un estudi integral de tot el transport per ferrocarril. Fa uns anys va ser
molt útil, va donar un gran servei aquesta xarxa, que era la
més extensa de tot Espanya, que arribava no només a Arta
i a sa Pobla, sinó que arribava fins a Llucmajor. Ara moltes
persones es lamenten que, a causa deIs cinturons i a causa de
voler fer aquestes autopistes, s'hagin suprimit aquestes línies,
les quals avui donarien un servei extraordinari a tot la badia
de Palma. Nosaltres no voldríem caure en aquest error, i ja
que hi ha un patrimoni que s'ha de conservar i que és propietat en aquest cas del Govem balear, que no es tudas i que
sobretot no es tancassin les possibilitats de donar una vida i
aquest servei a aquestes poblacions i sobretot de cara a l'economia del futur, que realment té molta d'importancia de
cara al turisme i de cara a la recuperació económica del
centre de Mallorca i de la part de sa Pobla i de la part, fins
i tot, d' Alcúdia. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sra. Vadell. En tom de contrareplica, té la paraula el conseller Sr. Reus.
EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 1 ORDE-
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creixement d'( ... ) percentual del 5% d 'uns 100 milions
de pessetes per a as sumir noves inversions. Jo estic més
cobert, a la vista d'experiencies, a la vista d'analisis ben
fetes, d'ampliar línies; el que passa és que avui en dia
no tenim disponibilitat i, per altra banda, tenim la certesa deIs fets, que no hi ha una demanda clara. Sí que
s'apunta la possibilitat d'un tren turístic fins a Manacor,
pero és una inversió necessaria de l'ordre de 3.000
milions de pessetes; aqueix experiment, avui en dia, per
al Govern balear pot ser molt perillós, no els tenim i, si
realment no funcionas, seria una perdua massa seriosa.
Que tengui la garantia la gent de fora vila, la gent de
la part forana, que el desig del Govem és donar bones
comunicacions; no obstant aixo, aquí es comentava la
necessitat de fer una enquesta, una enquesta amplia,
perque el que veim és que la gent, entre tren i carreteres, vol carreteres. Jo també som deIs qui aposten pel
tren pensant en el futur, a trenta o quaranta anys. Sense
haver fet unes directrius, tot ens condiciona i tot és
demostrable, en el sentit que el territori és estas i que
l'hem de defensar. No obstant aixó, no podem fer experiencies tan important com la de gastar 3.000 milions de
pessetes sense saber realment quin en sera el resultat. És
a dir, estam més que disposats, en un context d'anys, a
la vista de si una qualitat de tren superior incentiva la
demanda, a ampliar línies i així ho farem si hi ha possibilitats. Res més que aixó. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Conseller.
11.2) InterpeHació RGE núm. 287/94, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a oferta turística no
legalitzada.

EL SR. PRESIDENT:
Passam a la segona interpeHació, que és la 287,
presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a oferta turística no legalitzada. Té la paraula el Sr.
Pallicer.
EL SR. PALLICER 1 PUJOL:

NACIÓ DEL TERRlTORI (Bajotomeu Reus i 8eJt1'an):

.Sr. President, senyores diputades, senyors diputats. Jo
~tJc ,c?ntent aVlI i perque veig que hi ha un acorel en el que
.bas lc , que és mantenix el tren; cap grup ha manifestat
~p~n ió en COJ1tra i aixó és significatiu, perque una visió, com
elem abans merament económica, eJ1S condemnaria, quant
n[ tren.

re ~l Pla ele viabilitat és mo lt bo de fer amb una perspectiva
n1~Ista. Tenim una massa disponible pessetes ( ... ) 93 de 500
CQlblons ele pessetes; 180 van a deficit i 120 poden anar a
a e:~ura de préstecs per finan~ar una in versió productiva.

¡ a1hrdelc¡" nque any po dem tenu'
. un d'ISpOlll'bJe, agaf ar e1

Sr. President. Senyores i senyors diputats. Els vull dir
que aparentment o pareix el moment més oportú pre
presentar aquesta interpel'lació sobre l'oferta no legalitzada. Quan som davant una temporada en que, si res no
la desbarata, vessaran clients per tot arreu, si recordam
I'ús deIs motius de l'intent de controlar aquesta oferta
no legalitzada, eren les queixes deIs hotelers que, tenint
l'hotel quasi buit, comprovaven amb desesperació els
darrers anys, 90, 91 i 92 i part del 93 com els avions
arribaven plens; avui, aquest motiu queda un tat rosegat.
Pero he dit aparentment, perque pens que ja és ben
hora que en aquesta comunitat no ens moguem pels

~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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problemes puntuals i del dia a dia, sinó que intentem fer
poIítiques de més abast i que ens condueixin a donar solucions concloents i que deixem de banda aquestes polítiques
pendulars, d'actuar segons el moment i segons la conjuntura.
Aquest plenari, com a resultat d'una proposició no de llei
presentada pel Grup Socialista, va acordar constituir una
comissió no permanent per a I'estudi de la denominada oferta turística no legalítzada. Alla per l'any 1988, un deis anys
més importants en nombre de visitants en la historia d' aquesta comunitat, es donaven multitud de casos on un nombre prou important de visitants s'allotjaven en uns establiments que o esta ven controlats per les autoritats turístiques.
Aquesta situació provocava una competencia deslleial als
altres hotelers perque no entra ven dins els canal s habituals
de comercialització, no estaven sotmesos a les normatives
legals, de seguretat i de qualítat i, per tant, podien oferir uns
preus més baixos; s'hi ha d 'afegir que, a més a més, es donava una situació de lesió fiscal , ja que I'explotació del negoci era gairebé clandestina i que moltíssimes de les operacions mercantils es produien fora de les nostres illes. Aquesta
comissió, després d'uns treballs molt seriosos i importants almanco des del meu punt de vista- va arribar a unes conclusions que va sotmetre a aquesta cambra, conclusions que dia
4 de maig del 90 varen ser aprovades.
És veritat que des de l'any 90 fins avui hi ha hagut uns
canvis en sentit positiu; arran d'aquella feina , es va conscienciar molt fortament les autoritats turístiques i tots els agents
economics i socials. A causa d 'aquestes circumstancies , el
trafic que es donava d'una manera habitual i amb publícitat
ostentosa, es va esvair. Els tour operators més importants
varen prendre bona nota i varen col'laborar en el sentit de
rebutjar aquestes practiques.
Pero el que no s'ha fet és solucionar el problema. És de
tots conegut que aquest és un problema que encara hi existeix i hem de convenir que enguany es pot fins i tot incrementar perque, si és veritat, com he dit, que els grans tour
operators no realitzen aquest tipus de negoci, és també veritat que un gran nombre de petits tour operators, d'aquests
que neixen i moren en un curt espai de temps, continuen
operant i fent negoci habitual d'aquest tipus d'activitat. 1
aquí s'ha d'afegir també, i és molt important, una altra
modalitat, que és aquella que es produeix quan un propietari
estranger ven des del seu país, fins i tot diria des del seu
propi lloc de residencia, el seu apartament, la seva vil'la, el
seu bungalow, els seus apartaments, i ho fa o bé a través
d'agencies immobiliaries o directament a través de publicitat
en premsa, fins i tot mitjan~ant -i aixo és ver- fulles parroquials de la seva parroquia.
Aixo és així perque, si revísam les xifres d'arribada de
visitants deis darrers anys, ens adonarem que, davant baixades poc significatives d'entrades per l'aeroport, les ocupacions deIs hotels el 90, 91 i 92 i part del 93 han estat molt
baixes, la mitjana -la tenc aquí- osciHa en abril maig, juny
i octubre en el 60%; juliol, el 80 i agost del 94, el 96. Mentrestant, el consum d'aigua i de recollida de fems que practi-

caven i que pract iquen els aj untaments es mouen i es
movien en parametres similars a les xifres donades pe
['aeroport. Tot junt ens fa pensar que aquesta borsa c\~
visitants utiJ itzen uns canals encara no habituals per
trobar allo tjament.
Pero que s'ha fet d'aquella feina que es va fer aquí
d'aquelles tretze conclusions aprovades per aquest~
cambra per lluitar contra l'oferta no legalitzada? Passem-hi revista.
La primera resolució era potenciar la difusió pública
de registre d'empreses í activitats turístiques i obligar
que de tota la publicitat, documentació i factures de les
empreses turístiques figuras el número i signatura en el
registre. Ido bé, els puc dir que, després d'haver consultat aquesta qüestió amb la majoria de federacions d'hostaleria, en aixo es fa molt poc, es fa qualque cosa, pero
poc.
La segona, actualitzar periodicament el cens total
d 'empreses i activitats turístiques inscrites en el registre.
Bé, es fa, pero es coneix poco
Tercera, promoure l'edició periodica d'una guia on
figuren totes les entitats i persones inscrites en aquest
registre d'empreses i activitats turístiques. La contestació: Pot ser que existesqui, pero no ho sabem.
La quarta resolució, potenciar amb la promoció
turística interior i exterior l'ús d'un allotjament turístic
amb número i signatura en el registre d'empreses i activitats turístiques, la qual cosa suposi una garantia d'un
nivell mínim d'insta¡.]acions de serveis, de preus i de
seguretat. La contestació: Alguns hotelers diuen: EIs tour
operators no en saben res.
La cinquena, procedir a una nova regulació de tipus
d'oferta turística denominada Viviendas turísticas vacionales o derogar aquesta figura en aquesta comunitat. És
possible, pero tampoc no se'n sap res.
La sisena, establir l'exigencia que les agencies de
viatges majoristes presentin davant la Conselleria de
Turisme una copia deIs contractes en que intervenguin
per al pertinent visat, donada la condició d'intermediaris
que tenen quan realitzen de manera habitual i amb aniffi
de lucre la contractació d'allotjaments per a la cessió
d'ús a un tercer. Bé, aquesta, que, de fet, és molt important, m'han dit que no es feia , i aquesta sí que és
molt important.
Setena, actualitzar l'ordre de 7 de gener del 67, sobre
l'ordenació d'apartaments, bungalows i altres allotjaments de caracter turístic i revisar les condicions mínimes que reuneixen. Bé, en aixo s'ha fet i es fa bastant
de cosa, sobretot en mesures de seguretat contraincendis.
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La vuitena parla que hi hagi un,sis~ema ,( ... ) de reclamacié es fa , és un poc lent, pero be, esta be.
ou s.B,
Novena declarar zones e1'infraestructura insuficient en
. es turístiques, nuclis ele població o termes t11 unicipa ls on,
I
. d i
' f
are
el' inexistencia d'alguns de s servelS e a seva m raestructu~ o inStlficiencia, no permetin augments de la seva capacitat
~~allotjament tuds~ic. B~, aixo ésoel Poot ~ost~ sap IUmor
que ningú com esta, supos que millor que lll ngu.
La desena, agilitar l'entrada en vigor del Pla d'ordenació
de I'oferta turística de les Illes Balears. El mateix li'n dic,
voste deu saber com esta el Poot.
Onzena, elaborar un pla d 'inspeccions anual que abraci
els següents objectius: Detectar els allotjaments turístics no
legalitzats i les agencies de viatge que els contractin; eradicar
I'oferta turística clandestina; vetllar pel compliment de la
legislació vigent en materia de titulació de directors d'establiments d'empreses i activitats turístiques. Aquest darrer
punt es fa, pero la contestació que trobava és que aquests
plans, en principi, no es veuen enlloc, ni el de detectar allotjaments turístics ni el d'eradicar l' oferta clandestina turÍstica.
La dotzena, potenciar el servei d'informació i assessorament a empreses turístiques, es dóna segons en que , en
segons que no perque jo he presentat proposicions no de llei
i no se'm varen acceptar.
La tretzena, quant a ( ... ) exponents per unanimitat, creuen convenient la modificació de la Llei d'arrendaments
urbans. Bé, aquest és un tema que tampoc no s'ha establert
com a objectiu, ho die en aquest sentit.
Com pot veure, Sr. Conseller, les conclusions de les conclusions són negatives: S'ha fet molt i es fa molt poco Vull
confessar que aquest no és un problema fikil, si ho fos,
supos que ja estaria resolt, pero sí que haura. de convenir
amb mi que s'ha de lluitar contra aquesta pnktica, perque,
com hem dit abans, provoca una competencia deslleial, una
evasió fiscal de capital important, no hi ha control, sobre
aquests edificis, en mesures de seguretat i de qualitat j poden
sortir problemes seriosos que poden anar contra la nostra
imatge turíst ica. Per tant Sr. Conseller, el mandat del Parlament no s'ha coroplit i no es compleix i, evidentment,
hores i hores de fein a de companys parlamenta ris, hores i
hores de feín a de batles c1'agents de viatges, de lour operators, d'hotelers i de tantes ¡ tan tes persones que intervenguere? en aguest estudi no han servit qua i per res, í el qu.e és
mes greu, que el problema continua existin t sen e que existesqui un pla per fer complir aquest mandat del Parlamento
És així com volem defensar els interessos d'aquesta indústria turística? Gracies.
Sr (L 'H?le. Sr. Vice-?res~~ent segon substitueix el Molt Hble.
. Presldent en la dlrecclO del debat)o
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EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. Diputats. Pel Govern, té la paraula el conseller de Turisme, Sr. Flaquer.
EL SR. CONSELLER DE TURISME (Jaume Flaquer i Riutort):
Gracies, Sr. President. Sr. Pallicer, convenim tots dos
que en realitat és un tema greu, és un tema difícil i on
les solucions són bastant complicades. És ver que l'any
88 es va constituir una comissió no permanent en aquest
parlament per discutir aquest tema i és ver també que
l'any 90 es varen aprovar tot un seguit de conclusions
que voste ha enumerat i que jo aquests darrers dies he
repassat com a conseqüencia d'aquesta moció. Jo he de
reconeixer aquí públicament que, efectivament, el seguiment i el compliment d'aquestes conclusions no ha
estat ni tan soIs allo que el Govern hauria volgut que
fos, perque a vegades no només depen de nosaltres,
voste sap, al marge que crec que hi ha tota una serie de
conclusions a les quals voste ha fet referencia -m'han
dit-, vull dir que hi ha qüestions en les quals jo discreparia, hi ha qüestions que voste ha comentat que no es
fan, de les quals jo diria que sí que es fan, i es fan amb
molta més insistencia que la que voste ha comentat. en
conclusió, jo crida dir que aquest tema és un tema difícil i que voste sap que ens trobam amb un problema,
que és el de l'economia submergida; al final, no tenim
més problema que aquesto
El tema d'una competencia deslleial, una competencia que fins i tot no té problemes amb hisenda ni amb
treball, ni amb cap d'administració d'aquest tipus; aixo
fa que faci una competencia a preus molt baixos i, en
conseqüencia, una competencia molt forta a la competencia que realment esta legalitzada i a l'oferta que
s'ajusta exactament a la llei, a hisenda, a treball, a turisme, etc. Que més voldríem nosaltres que poder-la aturar. Nosaltres intentam, a través de la inspecció i a través de les denúncies que puguem rebre tant per part
d'ajuntaments o particulars com les que nosaltres puguem detectar fins i tot a través de premsa estrangera,
com voste molt bé deia, perque a vegades s'anuncien a
través de la premsa estrangera, detectar aquesta oferta
turística no legalitzada. Si la detectam, hi enviam in spectors, pero una vegada que hi hem enviat l'inspector,
que Ji podero dir, a aquell senyor? Si aquell senyor l'únie que fa són contractes simples de lloguer, i així ens
ho demostra, l'únic que podem fer és donar notificació
i constancia d'aixo a hisenda i a les administracions
oportunes perque en prenguin nota i prenguin les mesures oportunes, pero des d'un caire turístic, si es tracta
de simples contractes de lloguer que no entren dins els
canals de comercialització turístics, és a dir, dins agencies de viatges, dins els tour operators, dins els paquets
turÍstics propiament dits , nosaltres, des de la Conselleria
de Turisme, no hi podem fer res.
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De totes maneres, vostes només ha fet referencia a un
tipus d'oferta turística no legalitzada, que és l'oferta turística no legalitzada que és al marge d'un establiment hoteler
o el 'un estabJiment extrahoteler o apartaments, j crec que hi
ha també un altre tipus d'oferta turística no legalitzada que
és fins i tot elins els pro pis estabJiments turístics, que és en
aquesta on realment pot actuar més la Conselleria ele Turisme i és alla on més actua. De fet, a través del Pla ele modernització fonamenta lment i a través de les inspeccions que es
deriven d aquest Pla de modernització, molts de pics detectam la presencia d'unes places per sobre de les autoritzacions
existents; a vegades, sen se el Pla ele moelernització, aixo ho
poelem comprovar a través de denúncies ele particulars, d'ajuntaments, fins i tot en qualsevol tipus d 'inspecció ordinaria
que fa la conselleria per un canvi ele categoria, per un can vi
ele titularitat, etc., moltes vegades detectam un augment ele
places per sobre de les autoritzades.
Si m'estic centrat en aquest tema, Sr. Pallicer, és perque
crec que és en el que més podem actuar des ele la Conselleria de Turisme; crec que és l'important, malgrat voste no
l 'hagi tocat.
Una vegaela que ens trobam amb aquestes places no autoritzades i que han estat detectad es per la inspecció, ens podem trobar amb dos suposits distints, els quals tenim perfectament corroborats per un informe jurídic de l'assessoria
jurídica ele la Comunitat. Un primer suposit és aquell en
que només s'ha produIt un canvi el'ús; és a dir, s'han reconvertit en habitacions d'ús turÍstic allo que abans eren
bugaderies, habitacions de personal, etc. En aquells casos en
que es considera que no hi ha una modificació estructural
del que és l'establiment turístic, és a dir, que no hi ha una
construcció nova, que no hi ha un afegit de plantes o d'ales
o del que sigui, en aquests casos, i tal com diu el propi informe de l'assessoria jurídica, el que podem fer és donar
d'alta aquestes habitacions, sempre que es produesqui al
mateix temps una reducció en el que és el conjunt de l'hotel,
és a dir, aquestes habitacions es poden donar d'alta i lega litzar sempre que es convertesquin en individuals alguna de les
dobles que ja existien en aquest establiroent; és a dir, es
manté al fina l el mateix nombre de places dios I'establiment
turístic i podero salvar el problema que ens plantegen aquestes autoritzacions o aquestes ampliacioos que són -hi insistesc- no estructural s dins un establiment turístico

Pero és clar, voste pot fer la pregunta: Que paSSa
quan no s acata la resolució de tancament d' aquestes
places? El que feim l'losaltres una vegada decretada
aquesta ordre, és anar al jutjat, hi presentam una denún_
cia per incompliment de 1 ordre, el jutge sanciona pe ..
desobediencia administrativa i lamentablement no tenirn
policia a bastament -voste ho sap- per poder controlar
punt per punt cada un d'aquests suposits que se'ns plantegen.
En qualsevol cas, per acabar li vull dir que pel que
fa a l'oferta turística no legalitzada dins establiments
hotelers o extrahotelers, és on més pot actuar basicament la Conselleria de Turisme, hi insistesc. Durant el
elarrer any 92 i en el 93 s'han incoat més de cent expedients; s'han proposant més de quaranta multes per
faltes greus i molts greus; sancions per faltes lleus, una
quinzena i els altres estan pendents de resolució final i
fins i tot alguna c\'elles encara esta en aquella primera
fase de plec de descarrec per part deis particulars.
Insistesc que aquell altre tipus d 'oferta no legal, aquell altre tipus d'oferta que va al marge del que és un
establiment turístic, que esta fora del que és el circuit
i elel que és el conjunt turístic de comercialització, Sr.
Pallicer, cregui'm que jo som el primer interessat en
poder-lo controlar, no per la mala imatge que dóna,
perque no és una qüestió de mala imatge, sinó sobretot
pe! que de competencia deslleial té respecte del sector
que actua dins la legalitat, que compleix amb totes les
administracions competents. Nosaltres hi estam interessats, recollim el guant que voste ens oferia de la seva
col·laboració, crec que podem continuar intentant cercar
fórmules per aconseguir-ho, pero és molt difícil mentre
no entrin dins el que és exactament el circuit de comercialització turístic, és molt difícil entrar dins el que és
un simple lloguer, sotmes a la Llei d'arrendaments Ufbans, en la qual nosaltres no podem entrar de cap de les
maneres. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari
MIXT, té la paraula el Sr. Peralta.
EL SR. PERALTA I APARICIO:

Quan I'augment del nombre de places per sobre de les
autoritzades, per sobre del que és legal, que és oferta turística no legalitzada, obeeix a un tipus de canvi estructural, és
a dir, si hi ha afegit una planta, si hi ha afegit una altfa ala,
si hi ha afegit qualsevol altra cosa, en aquests casos estam
davant un problema molt més greu, perque s'ha de complir,
tal com diu l'informe jurídic, la Llei 7/88, s'ha de complir la
llei deis 60 metres quadrats per pla¡;a; en conseqüencia, si no
es pot complir allo deis metres i demanar una ampliació de
places, en aquests casos, no ens queda més remei que incoar
:.lll expedient per falta greu o molt greu, la qual cosa dóna
Joc a una ordre ele tancament i logicament també a una
¡anció economica.

Gracies, Sr. President. Molt breument, per dir que
aquestes qüestions que aquí s'estan plantejant respecte
d'aquesta interpeHació són moltes d'elles problemes
reals, que existeixen, pero que plantegen, com ja s'ha dit
aquí, problematiques, hi pot haver interferencia amb
normatives diferents, fin s i tot amb les propies de turisme, per la qual cosa moltes vegades aquests pfoblemes
tenen una difícil solució en un sentit o en un altre. En
el sentít de considerar que no són correctes aquestes
ampliacions que s'han produ"it -o possibles ampliacions
que s'hi puguin produir- a determinats establiments
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bé que es pugui impedir a<;o, a causa que a la

h~ telers1 o lrnent és perfectament pOSSl·ble.

m¡llor ega

tant a~o , el que farern nosaltres és esperar la moNo o bs
. " . d
. ' subsegüent. La qual supos aporta.ra un~ sene e ?unts
CIO
ts en el sentit que es planteja avUl aquesta mterconcre
.
.1 ·ó s ani ra més profundament a pro postes concretes 1
pe l aCI ,
.
b · h· d
1
en aquell moment ens rr?nunclarem so re SI 1 onarem e
nostre suport o no. Gracles.

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. Diputats. Pel Grup Parlamentari PSM
i EEM, té la paraula el diputat Sr. Sansó.
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de l'ocupació de l'oferta hotelera legalitzada; si enguany
es torna a produir, vol dir que aquests hotels invisibles
continuen existint i que es mantenen.
Ens preocupa també veure com des de la conselleria
s'han donat xifres, fins i tot s'ha parlat de 20.000 places
hoteleres i·legals, pero la solució donada, avui n'hem
sentida una altra, de solució, que ens pareix més correcta, pero n'havíem sentides que es tractaria ( ... ) places
amb habitacions no d'ús turístico Si eren solucions que
havien donat aItres vegades, avui ens alegra sentir que
aquestes places seran tan cad es o que al manco les llevaran deIs llits, reconvertir-les en habitacions dobles, en
individuals i tot aixo. Cree que aquesta sortida és mes
correcta que la que se'ns havia donat fins ara.

EL SR. SANSÓ 1 SERVERA:
Gracies, Sr. President. Davant la temporada turística que
se'ns presenta, creim, Sr. Pallicer, que aquesta interpeHació
és oportuna, nosaltres creim que sí que és oportuna perque
el problema hi és i ningú no nega que es pot incrementar.
De qualque manera, almanco, ja hem sentit paraules aquí
dins i també a la premsa i al carrer sobre que no es deixaria
obrir l'oferta obsoleta o l'oferta que no ha passat la Llei de
modernització; aixo, de qualque manera, ens ha alegrat perque pot no complicar el tema aquest; ara, sí que en demanaríem un seguiment, que és segur que llavors el demanarem.
Des del PSM i EEM veim amb preocupació, com així ho
hem manifestat diferents vegades en aquesta cambra, tot el
tema de l'oferta turística no legalitzada. Per aixo, sempre
que en tenim ocasió o coneixement, reclamam la legalitat que
pertoca i que s'aturi el procés de degradació i de competencia deslleial, de la qual, de qualque manera, aquí s'ha parlat,
que aquesta oferta suposa.
Massa sovint fins i tot, sabem que en aquesta terra nostra,
per desgracia, hi ha gent que pensa que les i·legalitats són
també drets exigibles; si la cosa es va assentant, hi ha gent
que pensa que el que esta assentat s'ha de mantenir. L'estiu
passat, des de la conselleria, es reconeixia, aixo no s'ha negat,
fins i tot es va donar una paraula quant a l'hotel invisible;
d~s de la consellería es va dir que, aprofitant 1'increment de
turistes que venen soIs amb bitllet d'avió o amb tour operalors no gaire solvents o que desapareixen, aprofitaven aquestes place s sense control de la conselleria; es reconeixia que no
se sabia el nombre d'aquestes places i les dificuJtats per con trolar I 'oferta i·legal. La solució aportada -i continuen aportant-Ia, aquesta so Lució- és que es faran inspeccions. Nosaltres hem de dir des del nostre grup que ens preocupa aquest
~et. perque quan nosaltres plantejam un increment -amb
,ona fe- el aquestes inspeccions, pareix que tot ja está fet i
~Ot es fa j nosaltres no ha feim amb males intencions quan
el~anam aq uest increment d' inspeccions, peJ"que creim que
sena positiu.
b Ens preocupa també que aquest any passat, voste també
o ha dit, Sr. Pallicer, les xifres deIs aeroports no es corresPOnien amb les de l'ocupació deIs hotels o almanco amb les

Ens preocupa també que la política de la Conselleria
de Turisme, que altres vegades l'hem esmentada aquí
dins, sigui, en aquest aspecte -o al manco la sortida que
donin sempre-, la inspecció i la inspecció no sigui sempre la correcta, per ventura per excuses que no hi ha
inspectors suficients o totes aquestes coses, pero nosaltres creim que aixo entra de pIe dins un increment d'aquestes inspeccions, pel que ens jugam dins la temporada turística que ve.
Per acabar, li voldria dir, jo no ho sé perque no l'hi
he sentit; per tant, esperarem també la moció, pero
altres vegades hem sentit dir des de la conselleria que hi
ha tota una oferta complementaria que tampoc no entra
dins aquesta legalitat, jo a voste no li he sentit dir aixo,
supos que dins la moció ja en parlaríem, pero també és
un tema que al nostre grup, l'hi vull dir aquí, ens preocupa perque jo cree que estaria a dins aquesta moció
que possiblement ens presentara, perque aixo també
existeix i no ho podem deixar de banda perque també hi
éso De totes maneres, esperarem a la moció on ens hi
pronunciarem més clarament, a veure les sortides que
aporta el Grup Socialista. Moltes gracies.
(El Sr. President repren la direcció del debat).
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Sansó. Pel Grup PP-UM, té la paraula
el Sr. Palau.
EL SR. PALAU 1 TORRES:
Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Bé, molt breument. Estam davant una interpeHació que
ha fet el Grup Socialista a la Conselleriade Turisme del
Govern balear quant a l'oferta no legalitzada. De l'exposició que ha fet el Sr. Pallicer podríem dir que es basa
bastant en les conclusions que es varen treure de la
comissió no permanent d'oferta turística no legalitzada
que es va formar en aquest parlament l'any 1988, ha
dissertat sobre diverses d'elles i ha donat les seves opinions sobre quin era el grau de compliment d'unes i altres.

s
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Bé, efectivament, l'any 1988 hi havia molta oferta turística no legalitzada, una oferta turística no legalitzada era en
part perque moIts d'establiments turístics tenien en tramit
el que era la legalització, i arran de la burocracia que podia
existir a través de diferents conselleries per poder tenir informes per a la seva legalització, aixo es venia demorant, pero
que, en aquestes dates, molts d 'aquestos establiments ja estan
legalitzats perque realment reunien les condicions necessaries, només era una el que en podríem dir una demora quant
a la seva legalització. Per tant, aquesta oferta consistia en un
determinat nombre de places que existia en aquell moment,
ja esta legalitzat, i aItres que realment o perque no ho han
volgut fer o perque no ho han pogut legalitzar, és oferta
turística i'legal en aquestos moments.
La Conselleria de Turisme, a través d'aquests últims anys
ha fet una gran feina quant al seguiment d'aquesta oferta
turística no legalitzada, ha tengut diferents sistemes per a la
localització d'aquesta oferta.
Tots sabem que a vegades ha estat difícil trobar uns apartaments o un apartament o uns determinats establiments
turístics no legalitzats si aquestos establiments no es comercialitzaven a través d'un tour operator i no tenien publicitat
en algun fullet, aixo és difícil. Un deis sistemes que ha fet
la Conselleria de Turisme ha estat contrastar la publicitat que
feien els tour operators deis diferents establiments amb el que
era el registre d'empreses turístiques legalitzades a la conselleria, ha estat una labor facil la de localitzar-los, fer-los les
inspeccions corresponents i obrir-los els expedients administratius corresponents.
Per altra banda, s'han trabat amb els establiments que ha
anunciat el conseller, establiments que, d'alguna manera, no
es comercialitzaven a través deIs tour operators, els quals si
be es comercialitzaven turístieament, ho feien a través d'altres sistemes de eontractació, sigui per contractes d'arrendament o lloguers, moltes vegades des del mateix país d'origen.
Bé, no em vull estendre en aquesta interpeHació; arnés,
ja veig el llum groe enees. Vull dir que en el seu moment
supos que el Grup Socialista presentara la moció pertinent,
on tendrem ocasió de pronunciar-nos sobre cada un d'ells.
Sí vull dir que el nostre grup se sent, d'alguna manera,
molt afalagat per la decisió que ha pres la Conselleria de
Turisme i podríem dir que el propi Govern de la Comunitat,
perque aquestes paraules fins i tot varen sortir en boca del
propi president de la Comunitat Autonoma a Berlín concretament, a pesar que enguany sigui un any que pareix bastant
bo per les perspectives de reserves i que en algun moment
fin s i tot hi pugui haver sobrecontractació o excés de turistes
quant a les places que puguem tenir, la Conselleria de Turisme no permetra de cap manera que s'obrin establiments
obsolets, establiments que al llarg d'aquestos anys no han
volgut acollir-se a la Llei de modernització, fer les inversions
que hi havien de fer i que s'han quedat despenjats de l'oferta
turística, i tampoc no permetra que l'oferta i'legal continUl
funcionant. Grades, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Palau. En torn de replica, té la pan
el Sr. Pallicer.
EL SR. P ALLICER 1 PUJOL:
Grades, Sr. President. Senyores i senyors diput
Sr. Peralta, no hi éso
Sr. Sansó ...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Pallicer, a la interpeHació, la replica és a la in'
vendó del conseller, els grups únieament han fixa
posieió.
EL SR. P ALLICER 1 PUJOL:
Deman disculpes.
Sr. Conseller, la veritat és que m'ha agradat la s
actitud, perque crec que ha estat una actitud clara, ~
cera; la veritat és que a mi qui m'ho ha dit, m'ha di
veritat, m'han dit: Els tour operators més important!
jo en tenc fullets-, són els primers interessats que aql
tema s'aclaresqui, perque també a ells els fan una ce
petencia deslleial. 1 m'ho han dit els hotelers, la maje
d'hotelers de Mallorca, pot servir com a model extra
lable a les aitres illes, més o manco. Per tant, cregu
que el que li he dit és ver, si no, no l'hi hagués dit.
Pero die que m'ha agradat el to que ha emprat ¡:
que és evident que aquestes resolucions que es va
prendre aquí, en el Parlament, i el que a mi em
greu, i l'hi he dir perque és així, la veritat és que 1
estat oblidades totalment i no s'ha fet practieament 1
és un manament del Parlament i cree que voste hi h
ria de prestar atenció, ja que és un manament del pa¡
ment hauria d'intentar que es complesqui, perque si
el paper queda totalment devaluat i amb poca credit
tato
No hi ha cap dubte que voste ha tocat un tema (
evidentment coneixem els qui hem estat tota la vida d
hotels; una gran part de la planta hotelera nostra f
feta abans del vuitanta i busques, per tant, hi havia 1
especie d'anarquia total i absoluta i és evident que hi
aquests racons, que han de sortir, que han d'aflon
voste i els qui l'han precedit ensón els responsables
mi em pareix moIt bé i l'encoratj a seguir per aqu
camí.
Pero no em preocupa aixo, a posta no ho he to
d'una manera .. ., no em preocupa perque sé que, d'l
manera o de l'altra, la soludó és facil, no hi ha
facil, pero és més fadl que l'altra. A mi em preocl
una altra qüestió i la vull dir aquí, a mi el que em pfl
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pe1'O,
és que les Jín~es regula.rs també fan ~I mateix ¡han tret el
sistema taJube ele fer-ha. Per tant, 111 ha un tant pe .. cent
I110lt aJt d'aquest cent milions i busques que vénen pels aeroports, de cUents que ens visiten. que pot anar elel 15 al 20,
que va a aquest tipus de residencia ¡del qual aquí no queda
ni un duro, aixo és el que em preocupa i el que ns ha de
preocupar a tots, perque va a més, la tendencia és a més i
ara o discutes e la política urbanística o la política de desenvolupament del Govern balear, no discutesc aixo, discutesc
un fet, i aquí es on nosaltres hem de lluitar, és a posta que
nosaltres hem posat aquesta interpel-lació, perque intente m
fer qualque cosa sobre aixo, perque si no, arribara un moment en que, endemés d'una competencia ( ... ) a la indústria
turística, que és d'on ens ha vengut tota la riquesa i d'on ens
ha vengut tot el pa, no tocarem ni un sol duro, i no és que
just tenguem aquí el problema, passa per tot.

Li dic aixo, a més a més, perque voste sap que els constructors i els promotors ara ja li demanen, a voste, fíns i tot
a mi, des de l'ajuntament també m'ho van demanar, que
promoguem i que facem una promoció de la segona residencia a l'estranger, com feim promocions turístiques; per tant,
és un tema on la tendencia és a anar cap amunt. 1 és aquí
on tots hem de trobar una solució. Aquest és el motiu més
important del perque el nostre grup li ha posat aquesta interpeHació.

EL SR. PRESIDENT:
, Grades, Sr. Pallicer. Torn ele contrareplica, Sr. Flaquer,
te la paraula.
EL SR. CONSELLER DE TURISME (Jaume Flaquer i
Riutort):
,Grades, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Nomes confirmar un pic més que l'esperit del Govern és continlla~ donant eompliment a aquelles reso Jucions, a les quals
no es tan fkit donar-lo. Hem explicat ja a la primera intervenció que s'havi.en de c1istingir dues qüestions distintes: El
~ue era I'oferta turística dins el propi establiment, que és
,ona de Controlar i així es fa, am b resultats positius j el que
e~ l'oferta turística . Jo 110 empraria la paraula ¡'legal, com
s h~ utiUtzacla av ui aquÍ, sinó 110 legalitzada, perque no és
~es 1·legaL. sínó que supos que tenen tots e ls permisos d 'obres
I municipals plenament vigent i. en conseqüencia no es pot
parlar cI'ii-legalhats.
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La veritat és que actuar sobre aquest segon tipus
d'oferta és complicat, i és complicat -l'hi he explicat
abans- que davant uns contractes simples de lloguer és
molt difícil entrar. Nosaltres el que feim en aquest
sentit és comparar -ho ha dit molt bé el Sr. Palau- els
fullets deIs tour operators, els fullets de les agencies de
viatges, comparar-los, mirar si aquesta oferta la tenim
catalogada i registrada en els nostres registres i, si no hi
esta, enviar-hi una inspecció, actuar, decretar-ne el
tancament i les sancions economiques oportunes.
En qualsevol cas, jo no faria tampoc visions catastrofistes del nostre turisme en relació amb el 15% del seat
only, que al final no hi quedara ni un duro; a nosaltres
també ens preocupa allo del seal only, aquest increment,
i el fet que pugui venir gent que només dur contractada
la pla~a d'avió; pero hem de pensar, Sr. Pallicer, i supos
que vos te estara d 'acord amb mi amb aixo, que hi ha un
cert tipus de clients, un cert tipus de visitants europeus
que no volen anar a un hotel, que no volen anar a un
apartament, que volen tenir una segona residencia aquí
i que, en conseqüencia, és molt difícil actuar en aquest
sentit. Jo no entr ara en si el Govern promociona o no
promociona les segones residencies, no crec que sigui
aquest el debat d'ara, jo esperaré amb molta atenció
quin pugui sr el contengut de la moció que voste i el
seu grup presentin, com a conseqüencia d'aquesta interpeHació, perque crec que sera un debat profitós, del
qual podrem treure idees, encara que em mostr una
mica pessimista en allo que estigui una mica més enlla
del que ja feim en aquest moment, que és, per un costat:
Actuar dins el que són ampliacions d'establiments ja
existents i, per un altre costat, intentar controlar aquella
oferta no legalitzada que actua dins els circuits turístics.
Al marge d'aixo, fora del circuit turístic, fora de la
comercialització a través deis tour operators, ens trobam
amb una llei d'arrendaments urbans, ens trobam amb un
contracte, que és un contracte de lloguer plenament
admes, plenament valid dins el nostre estat i sobre el
qual és molt difícil actuar. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Flaquer.

C¡

III.1) Proposició no de llei RGE núm. 182/9/, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a declaració
de Menorca, reserva de la biosfera.

EL SR. PRESIDENT:
Passam al tercer punt de l'ordre del dia, que correspon a la Proposició no de llei 182/94, del Grup Parlamentad SOCIALISTA, relativa a declaració de Menorca,
reserva de la biosfera. Té la paraula, en nom del grup
proposant, la diputada Sra. Barceló.
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LA SRA. BARCELÓ 1 MARTÍ:
Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats. A la
fira turística Fitur, la declara ció de Menorca, reserva de la
biosfera feta per la. Unesco dia 7 d octubre del 93, va ser un
grao exit; ha estat un exit, ens van di.e E ls qui governen a
Menorca van explicar alla que la qualitat mediambiental que
garanteix aquesta declaraci6 pot ser el més important i específjc component de l oferta turística de Menorca, una oferta
turística diferenciada per la seva alta quaJitat mediambiental.
Els ciutadans de Menorca també estam molt contents,
encara que no ens hagin explicat massa coses del que implica
i e1el que és aquesta declaració de reserva de la biosfera; alto
sí, han repartit 100 copies e1el tom cinque a una població de
65.000 babitants, pero bé s'hi han repartit 100 exemplars,
no han arribat a tothom pero alguna cosa éso
Així i tot, deixant de banda gran s dec1aracions i discursos
florits, ens hallríem de demanar ja prou seriosament que vol
dir a~o de ser reserva de la biosfera. SlIposa línies d ioversió
preferen·ts? D 'entrada és el que s intenta vendre, suposara
Imies d'inversió preferent; fins i tot poütics de gran pes
s'ho han cregut, com per exemple el Sr. Reus, que quan va
venir a Menorca i li van demanar guines eren les conseqüendes d'aquesta declaració, va die No passa res. No passa res
1 important és que an"jbin inversions públiques evidentment
no Lnversions del Govern balear de la Conselleria el Obres
Públiques, inversions europees, perque és Europa qui ha fet
la declaració i nosaltres, el Govern balear, d'at;o, no en sabem massa cosa.
Pero seriosament, que suposa aquesta declaració? Inversions púbJiques?, espajs naturals protegits? tenir un pla de desenvolupament sostenible? que vol db"? Nosaltres creim, i en
a~o som clars que les inversions, el pla integral o el pla de
desenvolupament sostenible, com es diu ara, els espais naturals protegits són elements fonamentals, pero són instruments per aconseguir l'objectiu fonamental, el compromís
de desenvolupament sostenible per a l'illa de Menorca. fins
aquí tot hi estam d'acord, com a mínim a través de declaraeions en els mitjans de comunicació, tots els partits ban fet
aquest tipus de declaració. Pero el problema ve quan hem
d aterrar en la realitat de Menorca i bem ele concretat que
vol dir aquest concepte de sostenibilitat a la nostra propia
realitat.
El que hem el assenyalar, en primer 1I0c, és que aquesta
definició de ostenibilitat, de clesenvolupament sostenible, no
és de Iliure interpretació sinó que senziUament és l'opció
que els menorquins han fet el 'una manera totalment volulltaria per a un deseovolupament economic, social i cultural que,
a partir de la nostra reaUtat física, es comprometí amb els
objectius fixats en els programes mediambiental que han de
definir el que és el desenvolupament sostenible i amb les
concIusions aprovades l'any 89 a unes jornades realitzades
sobre el desenvolupament a Menorca. Siguem més practics
encara: Com tradulm aquests objectius mediambientals de
política comunitaria i de política mundial ( ... ) han fent
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feina sobre la definició de creixement sostenible i les
conclusions de les jornades fe}es a Menorca?, coro les
definim en la nostra realitat? Es molt cIar.
Primerament -i en diré uns quants, per no fer-ho
massa llarg-, protecció integral de les zones costaneres
i preservació deis trams del litoral que encara es mantenen en estat natural. És molt dar.
Segon, limitació d'ús i consum de recursos hídrics i
regular amb gran cura la utilització de les aigües subterranies.
Tercer, incrementar les fons públics dedicats a la
protecció de la natura.
Quart, delimitació de la capacitat d'acollida turística,
perque els límits deIs nostres recursos són els límits de
la nostra oferta turística.
Sise, reduir l'oferta potencial turística i disminuir
d'aquesta manera -és molt clar- el sol urbanitzable existent avui. "ÉS fonamental", deien les condusions de les
jomades fetes a Menorca, lino incrementar la superfície
de sol urbanitzable amb finalitats turístiques perque és
possible a Menorca millorar la nostra indústria turística
sobre la base deis assentaments ja establerts".
Pero també és important, com a sete punt, promoure la diversificació de l'oferta turística mitjan<;ant activitats de menors costos ambientals aprofitant les singularitats menorquines, pero que implica, si rallam d'espais
naturals, saber que la protecció jurídica existent avui és
insuficient i que és necessari gestió; és necessari, quan
rallam d'espais naturals, gestió, conservació, vigilancia
i ús públic que en sigui possible en cada caso Ben igual
que a monuments arqueologics són necessaris, aquí
també són necessaris recursos economics, és necessaria
la gestió, conservació i vigilancia.
Com a darrer punt, vull també assenyalar que és
imprescindible el mauteniment de les explotacions agraríes i que, per tant, s'ha de garantir que la utilització del
01 rústic s ha de fer a partir de l'activitat agraria j no a
través deis usos residencials.
És necessari, per tant, i com a conclusió a aquests
punts, assenyalaven les conclusions, que és important
aplicar una política territorial i turística global per a
Menorca, a la qual s'hauran de cenyir les polítiques
municipal, i aquesta política ha de ser específica per a
l'illa de Menorca i compromesa amb els objectius de
desenvolupament sostenible establerts a nivell europeu.
Evidentment, aquests punts que hem assenyalat són
els compromisos implícits que no es diuen mai. Diuen
que farem un pla, ja veurem si és com les directrius,
d'aquí a set o vuit anys; vindran inversions d'Europa, ja
ho veurem. Pero no ens acabam de comprometre que el
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Per tant, no abem quíns són els objec~ius_ del g~an pla
ue eos prometen i sobretot, no s~bem ~lIm es el ~veJl d:
~ mpromís del Govern balear; a olveU fmancer, quma sera
cO
.
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'
1
1(1. seva ajuda financera a aqu~t .proJecte I espres, e s:u
ompromís com a responsable I t1tulal' de les competellcles
~n ordenació del territori. Estan d'acorc\ a donar el taló a
allo que els menorquins hem tríat lliurement? La contradicció és ja permanent només en tres mesos de funcionament.
El Sr. Conseller d 'Agricultura ens va dir a la sessió del pressupost -ara no és aquí-, ens va assenyalar que no hi havia
doblers enguany per a s'Albufera des Grau, que ja ha veurem un altre any; no hi ha doblers en gestió d'espais naturals. 1 que hem de dir de la tramitació del Pla de ports esportius? A Menorca reclamam preservació total del litoral no
constrult i resulta que Menorca és l'illa amb manco protecció del seu litoral, el 73'7% de protecció número 1, la protecció maxima, front a una mitjana del 91 '3 % ; és a dir, que
a Menorca encara poden fer moltes coses; i a més a més de
ports, urbanitzacions que avalin la viabilitat financera deIs
ports esportius.
Per tant, siguem clars, quin és el compromís d'aquest
govern a nivell financer i com a titular de les competencies
que té en medi ambient, competencies que té en ordenació
del territori, en turisme, en indústria, en agricultura? Ho
repetesc, ens agradaria saber quin és el compromís concret
respecte deIs objectius assenyalats de desenvo1upament sostenible establerts per organismes internacionals, respecte de
~ossibilitats financeres i respecte del que és l'ordenació del
~~rritori a niveIl sectorial i a nivel! general. Si no, implicaria
que aJ Govern li interessaria molt poc aquest projecte, que és
un projecte acceptat voluntariament pels menorquins i que
el Consell insular encap~ala. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
l Gracies, Sra. Barceló. Pel Grup Parlamentari MIXT, té
a paraula el Sr. Peralta.
EL SR. PERALTA 1 APARICIO :
perGl'acies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Vagi
té . enclavant que el meu vot sera contrari als dos punts que
So a.ql~esta pro posició . Jo be escol tat la portaveu del Grup
rea~~a lJsta i la veritat és que sembla que no es conegui bé la
cos ltat de !'illa de Menorca, perque aq uí s' ha n dit algunes
es amb algu nes de les qual es pot estar d 'acord, pero
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amb altres jo almanco no hi puc estar gens d'acord, amb
moltes de les coses que aquí s'han dit.
Pero, entrant en concret en el que és la proposició
no de Ilei, que és el que ens interessa, no en tota la palla
i tota la llauna que puguem incloure en aquesta qüestió,
jo em deman una qüestió, í crec que és hora que se
sapiga, la tramitació de la declaració de Menorca com a
reserva de la biosfera, si no vaig equivocat, es va iniciar
quan governava a Menorca el Partit Socialista Obrer
Espanyol i es va iniciar una tramitació, una tramitació
que no va culminar durant aquells mandats amb exit,
perque l'exit de la declaració ha vengut posteriorment
amb el govern actual del Consell Insular de Menorca. La
veritat és que mai no vaig sentir, per part del Partit
Socialista, que si es declarava Menorca, reserva de la
biosfera, s'havia de fer un projecte de Ilei on es regulés
el funcionament d'aquesta biosfera. És un tema del qual
ni he sentit a parlar ni l'he llegit a cap document; la
veritat és que en aquell temps m'assabentava d'aquestes
coses, millor que ara, d'allo que alla es parlava sobre
aquesta qüestió; la veritat és que no el vaig veure per
cap banda.
Llavors, perque es mantengui el consens, pel qual es
va arribar a la declara ció de Menorca, reserva de la
biosfera, no m'agradaria fer aquí una intervenció que
fos treta de context, exagerada, que tornés a suscitar
comentaris graciosos per part de determinats mitjans de
comunicació, etc., no em fa cap gana parlar d'aquestes
coses en aquest sentit.
No ho voldria dir, pero ho he de dir: Aquesta proposta primera que aquí es fa és intentar posar una
pedra més en el ca mí perque es pugui desenvolupar tot
el programa que hi ha previst sobre la declaració de
Menorca com a reserva de la biosfera, És a dir, ajornem
aquest tema un poquet més, posem-hi una pedreta més
o una pedra grossa més, en el carní, a veure si així a~o
no avan~a. El govern actual de Menorca no pot dir que
a~ó s'ha culminat i que ha estat dut endavant; aquesta
és la impressió que em fa la pro posta que es fa en aquest primer punt.
Quant al segon punt, jo cree que ha sortir a informació aquests dies, molt recent, que hi ha hagut uns acords
que s'han pres per part del ConseIl de Govern de la
nostra comunitat, i la veritat és que hi ha un cert compromís. Jo tenc ganes de veure, no escrit a un titular de
diari amb un error de premsa d'aquestes més o manco
propagandístiques, escrit, amb un acord ferm de l'organisme corresponent, quin és el compromís del Govern
de l'Estat en aquesta qüestió, en xifres, en doblers, quin
és el compromís del Govern de I'Estat, a~o és el que
tinc ganes de veure, quan ho vegi, possiblement la meya
opinió respecte del que he dit de posar pedres en el
camí, baratara, pero mentre no sigui així no es pot dir
que instar el Govern de la Comunitat, el qual endemés
ja ha pres uns acorcls, i en canvi , ens han visitat uns alts
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carrecs del ministeri, encap~alats pel propi ministre, fa pocs
dies a Menorca, j sí, s'ha dit que es faran certes coses a
Menorca, pero de compromisos... Miri, jo hi duc molts
d'anys, vaig ser vuit anys bade d'un poble i duc molts d'anys
en política, i de vingudes de ministres a Menorca i que es
fara a<;o i a110, podem treure 'n un dossier així de gros. E ls
puc assegurar que, llevat de les obres de l'aeroport, de les
obres del po rt de Maó i alguna més que s'ha fet en el municipi de Maó, de la resta, poca cosa.
Per tant, mentre no vegi que hi ha un compromís ferm
per part del Govern de l'Estat em sembla que és injust
totalment plantejar el que aquí es plan teja maxim quan el
Govern de la Comunitat, el seu Consell de Govern. ha pres
determinats acords els quals em semb la que seran efectius en
aquest tema.
Per tant, el meu vot en aguest tema, negatiu, aquí i al
Consell de Menorca si també s'hi plantegen qüestions d'aquest tipus, perque evidentment per aquí no arribarem a cap
casta d'acord. A~o no vol dir que no s'hagi de continuar
mantenint l'esperit de consens que fins ara impera dins el
Consell Insular de Menorca en aquesta qüestió, pero mo1t
em tem, a la vista del que aquí hi ha escrit, que, aquest consens, no sé si es mantindra, ja ho veurem; no vull crídar el
mal temps, pero em semb1a que a<;o és un inici d'un gir
indui"t per tercers que no tenen cap interes que la declaració
de Menorca com a reserva de la biosfera -que ja esta feta, la
declaració, evidentment-, tríomfi i es desenvolupin tots els
aspectes del seu programa.
Que s'hagi fet més o manco propaganda d'aquesta qüestió dins l'illa de Menorca? Bé, jo crec que hem assistit a
moltes reunions, a les quals voste també ha assistit, on hi
havia representants de totes les entitats de Menorca (associacions empresarials, sindicats, ecologistes), hi havia una amplia representació de tota la societat de Menorca, i en les
quals es va explicar tot el que es refería a la declaració de
Menorca com a reserva de la biosfera.
Aquest llibre s'ha repartit, jo no sé si han estat 100 exemplars, han estat més o han estat menys, no ho sé, pero no
hem d'oblidar que és un llibret, és un llibre, no és un fullet,
crec que endemés s'han editat uns fullets que sera n repartits,
són molts mils de fullets els que es volen repartir; evidentment no es poden repartir llibres així, de qnalsevol manera.
Jo cree que fer aquesta crítica, que només s'han repartit 100
llibres, a mi no em diu res, no sé si als altres diputats d'aque sta cambra els pot fer creure que no s'ha fet un esfor<; en
aquesta qüestió, pero jo crec que sí que s'hi ha fet un esfor<;, i cree que important. Es va editar un audiovisual, que
ha estat repartit de forma exhaustiva, del qual encara queden
molts d 'exemplars a repartir, que se'n fa un repartiment molt
equitatiu i molt eqmlnime quant a qui ha d' arríbar tot a<;o .
A més, no li estranyi que jo parli així, perque, evidentmem, si jo estic sustentant el govern del Consell Insular de
Menorca és logic que surtí a aquesta tribuna a dir que no
estic d' acord amb aquesta proposició o de llei que avui es
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presenta aquí, és logic, logic i normal. Per tant, dins
aquesta normalitat i d 'aquesta logica, el meu vot, no.
(L 'Hble. Sr. Vice-president primer substitueix el Mol t
Hble. Sr. President en la direcció del debat).

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Peralta. Per part del Grup Parlamentari
PSM i EEM, té la paraula el Sr. Gomila i Barber.
EL SR. GOMILA 1 BARBER:
Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. El
compromís que, al nostre entendre, implica la declaració de reserva de la biosfera de l'illa de Menorca per a
l'Administració que l'ha promoguda exigeix que se cerquin fórmules que garanteixin que les activitats economiques, i especialment les que ten en a veure amb l'urbanisme, no siguin contradictories amb el manteniment de
la qualitat ambiental de l'illa i que no provoquin malversacions de recursos escassos que hi pugui haver, a l'illa
de Menorca; implica la protecció adequada deis espais
naturals, deIs monuments arqueologics, el manteniment
de la tipologia tradicional de la construcció, controls de
volums, una activitat agropecuaria que impliqui l'ús
racional deis recursos naturals i tot all0 que té a veure
amb el príncipi de garantir el caracter sostenible del
desenvolupament economic.
La reserva de la biosfera ha de ser molt més que una
oportunitat d'editar un fullet més o manco preciós, un
video idíl-lic que mostra una imatge totalment parcial
de la nostra illa; nosaltres creim que va molt més enlla
de la propaganda i de les paraules. Aquesta declaració
ha de suposar un important compromís per a tota la
societat menorquina i necessitam, a l'illa de Menorca, el
tan tes vegades reclamat pla de desenvolupament, un pla
de mesures proteccionistes i de 1'ús racional deIs recur- d~
sos existents. Aquesta declaració, també creim que és la '..•~
millor taJ'ja de presentació per acudir a les autorítats ,. :~~
tant europees com estatals i demanar-los la consideració " .
que exigeix ser una zona peculiar, en la qual el compro- ';:1
mís de la societat per fer possible el manteniment d'u- "
nes condicions mediambientals optimes obliga a tenir
també una especial consideració a l'hora de canalitzar
doblers púbJics que facin possible el manteniment d'aquesta situació, que facin possible el manteniment d'aquestes condicions.
¡

Així mateix, veim propostes i actuacions que contrasten i fins i tot a vegades xoquen amb aquest esperit,
amb l'esperit de la propia declaració . Veim una terciarització deis jaciments arqueologics, una agressió continuada al nostre patrimoni cultural,una terciarització del
medi rural ¡natural amb projectes que nosaltres creirn
de molt dubtosa necessitat.
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declaració, a~ó també creim que és una evidencia, es
:La ix pel grau de conservaclO
., natura1 que h'1 h a a M e.
co nce de
,
h'
. per la interrelaclO que 1 h a entre 1es zones ur banes
nO rca I
.
.
~ t'ques' es concectelx pel que els menorqums hem sabut
¡ruS
1
,
.
.
pel que els menorqums hem sabut proteglr la
coosel'var
< ,
,
'a iJla i a a~ó jo afegiria: A pesar de determinades pohStl
no
',.
tjques urbamsuques.

u\ reserva de

la biosfera, jo crec que es el reconeixement
d la lIuita per la protecció del medí natural de Menorca, no
el oblidar que la zona nucli de la reserva de la biosfera
,~ el primer crit ecologista que hi va haver a Menorca:
"Sal,
vern s'Albufera des Grau" . E n aquests moments es la zona
nllcli de la declaració de la reserva de la biosfera.

h:m

Peos també que és un compromís, una voluntat de míllorar aquesta situació, i un deis elements que pot ajudar al
manteniment, a la planificació i sobretot a la bona gestió deis
recursos naturals és aquesta llei que avui el Grup Parlamentari Socialista ens demana amb la seva proposició no de llei.
Per tant , nos al tres creim que és una llei necessaria, que
és una llei que ha de limitar, que ha de regula les actuacions
urbanístiques i, sobretot, ha d 'harmonitzar les actuacions
que es facin en els diferents municipis, que Menorca es ten gui en compte com una única unitat, que no siguin vuit
municipis que no tenen res a veure un amb el del costat.
Abó ho veim, per exemple, en la defensa del sol rústic, en
les edificacions en sol no urbanitzable, com hi ha uns municipis que apliquen uns criteris molt restrictius i uns altres que
no els apliquen tant. Nosaltres pensam que aquesta, a manera
d'exemple, és una qüestió que s'haura d'harmonitzar i que
hi haura d'haver uns mínims que poguessin comprometre's
i que obliguessio tots els municipis. Per tant, pens que el nostre grup donara suport a la proposició no de llei que ha
presentat el Grup Parlamentari Socialista.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Gomila. Per part del Grup PP-UM, té la
iparaula el Sr. CristOfol Huguet.
EL SR. HUGUET 1 SINTES:
Gracies, Sr. President. Senyores i senyors cüputats. Els he
d.e c~nfessar que qualque vegada m'he demanat: Que passana SI tots els menorquins incorporéssim a cada una de les
nostres tasques, administratives, comercials, industrials, a~o
v.ol dir sabaters, bijuters, empresaris turístics; que passaria
SI cada un de nosaltres incorporéssim un factor ambiental en
el que feim?, és a dir, si hi incorporéssím tot el que som
capa~os de fer per millorar el medi ambient dins el nostre
camp de feina, q ue en far ia cap fa lta de lIei? 1 si miram enrer~ tOl el que Ilem fet -i ho vaig d ir fa UD any des e1 'aquesta
~~~l1n~ e~ u.n debat similar a proposta o ioic~ativa ta.mbé del
UP SOCla ltsta- que n'han fetes fa lta, de lIeIs especJals o de
difere . d
n.CJa es, que a la resta del territori que envol ta Menorca
perque Menorca estigu i en el que és aquest eC¡lIi1ibri el eco-
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nomia, de desenvolupament i de preservació de la natura d 'una manera diferent de com estan els aItres territorís?
També m'he demanat: I si en feim una llei especial,
que progressarem més del que progressam?
Tot a~o m'ho he demanat i no estíc segur que al tres
portaveus s'ho hagin demanat abans de formular aquí
pro postes perque es faci una !leí.
No vulI entrar, almanco de moment, a discutir, no sé
si he de dir les argumentacions, les afirmacions, alguna
d'ella molt gratuita, que ha fet la portaveu socialista per
defensar allo que ni tan soIs ha recordat, els dos punts
de la seva proposició no de lJei. Per una part, que instem el Govern que ja tot d 'una, el proper període de
sessions, formuli una lIei per regular el funcionament i
fixar cooseqüencies de la reserva de la biosfera, i en
segon lIoc, instar el Govern a participar de manera efectiva en la gestió del projecte. Ho deix, si de cas, per més
tardo
Jo m 'estim més formular, perque vull estar en la
l ' línia, i la subscriuria, deis altres dos portaveus, sobretot amb el del PSM i EEM quan parla que I'important
és tenir fórmules per garantir el caracter sostenible del
desenvolupament economic; tots d'acord. 1 molt d'acord
amb el Sr. Peralta quan ens diu que ho hem de fer amb
consenso Per que a<;o? Per les preguntes que m'he formulat abans. Es possible que dins aquesta actuació deIs
menorquins s'arribi a un exit si no hi ha consens social?
Em deman: Existeix en el teixit social menorquí o de
qualsevol altra banda una cultura ambiental suficient
com perque a~o tingui exit?, i aquesta cultura, pot
esdevenir d'una llei?, que és legislar? Legislar és emmarcar, formular drets i deures, imposar-los d ' una manera
coercitiva si fa falta. Aquesta és la fórmula? Vejam el
metode que nos al tres no proposam, el realitzam.
Hi ha una manifestació meva, precisament com a
portaveu del Grup PP-UM, del mes d'octubre de 1991
enregistrada en aquesta cambra en un debat amb el Sr.
López i Casasnovas, on li deia que el Consell Insular de
Menorca formularia la sol'licitud per a aquesta declaració; octubre de 1991.
Ens ha dut temps tenir-la, fíns a finals del 93. Que
hi han fet mentre? Han fet que un equip científic, independent políticament, I 'Institut Menorquí d 'Estudis,
preparés una memoria no d 'un tom, de cinc toms. Aquest equip científic, refor<;at per cinc tecnics del Consel! Insular, han preparat ja una proposta de pla de
desenvolupament sostenible -més que pla, programapresentat a finals de mar<; a través de I'estat membre
davant la comissió de la Unió Europea per trobar-li
finan<;ament; formulat.

4252

DIARI DE SESSIONS / Núm. 104 / 16 de mar<; del 1994

En aquest moment, feim feina per establir el que és el pla
anual d'enguany. Que vol dir a<;o? Vol dir que el nostre
metode és: Una memoria del que volem fer, que ha merescut ser aprovada per la Unesco i el suport de moltes institucions; un estudi de com s'ha de fer d'una manera consensuada dins la societat un pla de desenvolupament sostenible -all0
que deia el portaveu del PSM i EEM-, un pla anual d'actuacions perque no estiguem dormits en que hem de programar,
sense deixar de fer, d'una manera coordinada, actuacions
cada any i, al mateix temps, tenir ben clar que hem de continuar amb I'analisi científica de recursos naturals, perque
sabem que ni tan sois aquesta analisi de situació actual és
prou completa per definir totalment els objectius i l'objecte;
i després emprar els instruments necessaris. A<;o és un metocle de feina. El que no pot ser és demanar com a instrument una llei en un moment en que encara -ho repetesc- ni
coneixem bé les analisis ni tenim, a partir d'aquest coneixement, suficients dades per poder precisar els objectius i, per
tant, els instruments necessaris per passar d'una situació a
l'altra.
Les contradiccions que per a mi no recomanen sol·licitar
la redacció d'una llei en aquest moment, per si no fos suficient el que he explicat, vendria tal vegada refor<;at per tres
qüestions següents: Falta experiencia en sistemes de coordinació interadministrativa; són moltes les administracions que
tenen responsabilitats i competencies i en ordenament i en
aportació de fons i recursos; no hi ha experimentat un sistema va lid de coordinació; també a<;o esta en marxa. Tenim
un escrit, del qual supós es retra compte en la propera reunió de la comissió informativa del Consell Insular, referent
a la reserva de la biosfera, on es convida ja els tecnics de la
reserva de Menorca a participar en la preparació d'una convenció internacional el 95 a Sevilla. Tenim la reunió que han
fet amb els membres del Govern de la Comunitat Autónoma
i amb els membres responsables del medi ambient de l'estat
membre. Tenim també, formulada com he dit, una petició a
la comissió de la Comunitat Económica Europea. Intentam
coordinar les interaccions administratives, peró no tenim un
model de referencia.
Que hem de fer més? Hem de crear un model alternatiu,
no existeix, no el podem copiar. Urdian Bayn, l'any 84 els
van declarar reserva, fins al 89 no van ser capa<;os de tenir
una llei, perque no tenien ni llei d'ordenació del territori ni
llei d 'espais naturals ni plans directrius, etc., per tant, havien
de suplir una falta de marc jurídic en omplir i fer una llei,
pero la llei esta a disposició, no resol els problemes que
voste ha plantejat, els remet a un pla rector de gestió que
van aprovar-lo l'any passat; nou anys entre la declaració i el
pla rector. Hi ha el Diari Oficial de la Comunitat del País
Basc per si li interessa comprovar-ho.
A nosaltres quasi quasi ens sap greu discutir aquest tema,
perque creim molt en el que ha dit el Sr. Peralta, que o som
capa<;os d'atracar la possibilitat de fer consens per avan<;ar
en la qüestió ele Menorca, reserva de la biosfera j implantar
dins el teixit social menorquí un refon;;ament del que és la
seva cultura mediambiental a tots els nivells, i són dos reptes

molt elificils, o nosaltres no tindrem exit. Pero nosaltr
no és el Partít Popu lar Sra. Barceló nosaltres SOlll to~
els menorquins. Ero sap greu haver-ho de dír, perque no
voldría que a~ó fes malbé aquesta necessitat que hi ha
de tenir consens i de ter feina junts en aquesta qüestió
peró ha vingut aquí a cercar una linia -ja acab, Sr. President~
ele confrontació amb el PP de Menorca, amb eL Partit
Pop ular del Govern. Voste ha rellegit unes conclusions
que havien fet lITIS experts I'any 79, j ón valides les
conclusions per a aquelles jornades pero la sodetat l'ba
desassumit, no hem de fer una llei i posar-la-hi dios el
cap. Guan aoava él escola amb set o vuit anys, tenia un
company a qui ti costava aprendre, la monja Ii deia:
T'obriré el cap j t'ho posaré a dins. Voste em recorda
aquella monja quan ve aquJ i diu: Escolti, hem de fer
una lIei i hem de fer a<;o i a<;o de la reserva. Sra. Barceló, intenti atracar-se a un metode ele feina molt més lent
pero moJt més efica<;. N'estam conven<;uts i per a<;o el
defensam. Moltes gracies.
(El Mo lt Hble. Sr. President repren la direcció del
debat).
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Huguet. En torn de replica , Sra. Barceló, té la paraula.
LA SRA. BAR CELÓ 1 MARTÍ:
Sr. President, Senyores diputades, senyors diputats.
Bé, continuam amb la mateixa tónica, grans parauJes:
Interaccions administratives, implantació en el teixit
social i altres herbes. Pero no arribam mai a definir-nos
absolutament en res , en res.
Vejam, l'equilibri menorquí, la realitat menorquina
que tenim no és només per una consciencia mediambital deIs menorquins més elevada que a altres bandes, ho
hem de dir tot, hem de dir que Menorca va arribar a un
desenvolupament turístic bastant més tard que les altres
illes per una serie de causes económiques determinades
que aquí no crec les hi hagi d'explicar; senzillament,
vam arribar molt més tard a aquest desenvolupament
urbanístic i que ha passat? Que ens ha agafat la cTÍsi
més prest i el desenvolupament urbanÍstic que el plantejament actual permet no ha tingut temps de desenvolupar-se. Pero no ens enganem, els plans municipals
vigents avui permeten duplicar la capacitat turística i la
capacitat residencial de Menorca, i amb dades, 319.000
habitants, i a<;o és el que tenim en el planejament avui
aprovat.
A<;o no és per cap consciencia ecológica de res , és
senzillament per una realitat económica que s'hi imposa,
alló altre són histories; per tant, l'equilibri ha estat perque hi hem arribat tard , no per res més.
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, de clue realitzen per tirar endavant la declaració,
El .me
o claríssim, que va 1 d'Ir PIa de parts esportlUs,
'
ocle
LIIl O1~t • litoral' I 'ilIa de Menorca és l'illa amb manco proOllZa ¡
rba"el
,
JI '1 repetesc que d' un 73 nf
U
1 litoral de
tate les 'les,
-/0 a
cJO
lec
11 C
'
'
1a
de Ja mitjana de les 'les,
ontmuam
urb
amtzant
un 91 :ntiouam fent-h.i ports esportius, continuam sense
~OSl~, '~ni un duro en el que és el nucli principal de la reser,O yel UI
' 1 ' 1
h' h
va , s'Albufera des Gran; m tan so ~ cct0mIPalC"ana e ,queAl ,a
.
'u'C r Estat no val Ja pena pero, e a omumtat uto¡nvel
.
noma. ni Lln duro , 01 un duro .
La capacitat urbanística de Menorc.a que hi ha, els espa~s
wrals que són incapa~os que avancm en els plans especlna
., E n e I nucl'1, ab so 1utament res I.
1 i invertesquin en gestJo.
alUla
s capacitat urbamstlca
, , tota~ent d e~o l'd
I 'es e1
lora d
e. que
uran equilibri de Menorca aVUI, aquest es el gran metode que
~ostes hi venen a realit.z<'ll1t, A poc a poc i amb bones entrarem absolutament per tot, igual que la resta de les IlIes; on
és el fet diferencial de Menorca en la reserva de la biosfera?,
on és, amb el que hi venen fent, si Menorca, al final sera la
més urbanitzada de totes?, la més de totes, i li repetesc les
xifres que va donar qui ha estat avui portaveu avui del PPUM respecte del Pla de ports esportius, va fer-ne els percentatges eH, així és de cIar.
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mís celebrat a Menorca i al qual donam total estaló,
a¡;o que quedi ben claro Ara, perque l'estalonam a Menorca, demanam el respecte al govern d'aquestes illes
per a un projecte que Menorca ha triat i volem que
aquest projecte sigui respectat des de qui té la capacitat
de legislar. No acceptarem que aquest govern de la Comunitat Autonoma vagi en contra d'una opció que
Menorca ha triat d'una manera totalment lliure. Per
tant, si el representant del Partit Popular no és capa<; de
dir més que les obvietats de sempre, grans paraules
(interaccions administratives i coses d'aquestes) i absolutament res més, com que sempre estam igual, haurem
de passar a fer una interpeHació al Sr. Reus perque ens
expliqui a veure que passa, amb les lleis d'ordenació
territorial, que hi fara, amb les ( ... ) d'impactes ambiental
i a nivell pressupostarL Que quedi cIara d'una vegada
quina és la postura d'aquest govern davant els interessos
de les altres illes. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sra. Barceló. Intervencions en contrareplica,
Sr. Peralta, té la paraula.
EL SR. PERALTA 1 APARICIO:

Per tant, metode consensuat, el consens i la participació,
molt bé; el consens s'ha de fer en base a coses concretes
també, a coses concretes i objectius polítics a llarg termini,
i a~o no ho diuen mai, maL Hi estan d'acord o no, amb les
concIusions i amb els objectius que hem establert aquí, polítics, del que ha de ser el pla de desenvolupament sostenible
per a Menorca?, que hi estan d'acord, amb aquests o amb
uns altres? Perque si hi estan d'acord, automaticament hem
de retirar el Pla de ports esportius per a l'illa de Menorca,
automaticament; automaticament hem de revisar el que són
les residencies unifamiliars per al camp de Menorca; les
declaracions d'interes social: Revisem-ho.
Sr. Joan Huguet, decIaracions, perque el president avui
Q,oha volgut sortir, pero fa unes declaracions on diu: "A
\~m4'd'ara qualsevol feina o projecte que es dugui a terme
ial'ilIa, de qualsevol ordre social, economic i cultural, haura
d'estar presidit pel compromís de no desviar-nos del creixement sostenible"; paraules, paraules buides, paraules absolutarnent buides de contingut. Per tant, per saber que pensa
el Govern d'aquesta comunitat i el partit que Ji dóna suport
que vol dir Menorca reserva de la biosfera i el compromís .. .
per.que tenen les competimcies en ordenació del territori
tunsme i medi ambient entre d 'altres com indú tria i agric~lltura les quals també estan afectad es; que pensen fer
~,aq~estes competencies quan legislen en coses que fan referencIa, a Menorca i quin és el compromís financer amb a~o;
perque, le competencies, senyors, ón també aquí i nosaJ.
tre f .
s eUTI fema ara a nivelJ de Parlament i els hem de demanar
q' ,
p
llln es el compromís' que el representant del Partit
COpUlar no el sap? Haurem de fer una .interpeHació al Sr.
onseHer, a veure si d'aquesta se'n urt a veure si arribat a
~~ c~rnlr que es allo de la reserva, que ens ho expliqui i en
rgu l el compromJs el 'aquest govern respecte d 'un compro-

Gracies, Sr. President. Ara hem arribat al cap de la
qüestió, al cap i a la fi ja comen~am a entendre les
coses. Se'ns parla aquí de capacitat turística i residencial, que és una barbaritat a l 'iIla de Menorca; sí, sí, hi
estic totalment d'acord; pero jo crec que aquí ens hem
oblidat de dir una cosa, bé és cert que molta d'aquesta
capacitat turística i residencial es va aprovar i s'ha desenvolupat durant el govern d'alguns municipis governats pel Partit Popular, pero alerta, no només pel Partit
Popular, perque el major desenvolupament turístic i
residencial que s'ha produit a l'ilIa de Menorca, concretament en el municipi de Ciutadella de Menorca, d'on
és la Sra. Barceló, es va produir durant el govern del
Partit Socialista. Capacitat turística residencial i industrial, importantíssima en el municipi de Maó, governat
encara avui pel Partit Socialista, s'ha produit durant
governs del Partit Socialista.
I el nucIi central? Parlem del nucIi central, aquest de
s' Albufera des Grau, parlem-ne, d'aquesta qüestió. Que
volen que comencem a treure dades del tema de com
s'ha dut i gestionat tot el tema de s' Albufera des Grau?
Podem parlar-ne molt, podem parlar hores d'aquest
tema i treure moltes dades aquí damunt. Com s'han
gestionat les inversions de l'Estat per fer determinades
expropiacions, algunes de les quals s'han fet, pero tota
aquesta feina no esta acabada, i la major pressió que hi
ha sobre s'Albufera des Grau, des d'on es fa?, o no és
des del Grau, del nucIi del Grau?, i el nucli del Grau,
que jo sapiga, és del terme municipal de Maó, governat
pel Partit Sucialista, i aBa es continua cünstruil1t, es
continuen donant lIicencies, s'ha legalitzat molta cosa
U'legal que hi havia en el Grau. I el tema de la gola del
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Grau, el tema fa rnós de la gola de s Albufera les solucions
que hí han donat, molts de tecnics, fins i tot molt recentment en aquestes jornades que hi ha hagut, que n' han
vingu t de fora el a~o nO fa massa e1ies, van dir que aquella
no havia estat una solució correcta. 1 tot a~o amb pie coneixement del govern socialista de l'Ajuntament de Maó. Per
tant ha dic no comem segons guines coses, cerquem el
consens no po em pedres en aquesta qüestió, t¡rem-Ia endavan t i a veure si tot el que s' ha fet malament tant per una
banda coro per ¡'altra, perque a tots en pertoca, jo crec que
tots bem de fer autocrítica del que s'ha fet malamen t a I'illa
de Menorca; vejam si agafam un camí perque no s'hi cont1nuin fent les co es malament i ara que tenlm un instru ment
que és la declaració de Menorca com a reserva de la biosfera.
tirem enclava nt tots junts aquesta reserva i demanem el que
correspongui a cada un dels governs. al Govern de la Comunitat el que pertoqui i al Govern de l'Estat el que pertoqu-Í
perque ens ho ha de gestionar i hem de treure també una
serie d 'inversions el 'Europa de les guals aquí no s' ba parlat,
que es poden acon eguir per gestionar aquesta reserva de la
biosfera· en a~o necessitam ql.le se ns faci costat des de
Madrid.
Si no hi ha aquest costat des de Madrid, i per a~o he dit
que mala impressió em feia que el Grup Socialista avui presenti aquí aquesta cosa, perque m estranya que sigui una
cosa particular del Grllp Socialista de! Psoe de Menorca o de
la Sra. Barceló, jo ja be dit que crec que hi havia, qualque
cosa dan·era aquesta qüestió. Hi ha hagut declaracions o determinades actuacions que no ens han agradat, hi ha moviment per dins el minjsteri que ens fa mala olor i ens fa molta
por que realment, per part del Grup Socialista, no die per
part del Grup Socialista que hi ha aquí, sinó per part d'altres instancies del Partit Socialista ...
(Aldarull a la sala).

... no hi hagi realment un interes real perque a~o vagi
endavant, a~o és el que ens preocupa, Sra. Barceló. Podem
parlar molt d'aquest tema.
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natural d'especial interes, interessos socials dins u
area natural d'especial intereso
Jo compartesc que les \leis no resolen els problem~
el que jo pens que resol els problemes és complir 1
Ileis a~o sí que ajuda a resoldre els problemes urban i
tics que pugui tenir en aquest moment I'illa de Menore
perque quan voste parlava que els plans municipa
permetran una du plicació turística de l'i1la de MenOr<
i, a més de preveure més de tres-cents mil habitants.
vl1 l1 dir que els plans munlcipals no compten amb J
futura í possib le legaJització deIs hortaIs de Ciutadell:
que són una serie de nllcl is on es preveuen més de m
cinc-cents habitants.
Per tan t, jo pens que sí que és necessana aquest
llei. Voste quau afirma j clemana i reclama del Goven
de les Illes Balears quina sera la seva aportació ...
EL SR. PRESIDENT:
Un mament, Sr. Gamila. Per favor, Prec silenci ah
diputats. Cantinu}, Sr. Gamila.
EL SR. GOMILA 1 BARBER:
Sra. Barceló, quau voste reclama del Govem de les
IIles Balears que li quantifiquin la voluntat economica
front aquest projecte de Menorca, reserva de la biosfera.
jo Ji recoman que L1egeixi avui l'hemeroteca del diad
Menorca, on veunl que el Sr. Saiz, fa un any, va venir a
Menorca, pero .DO pel tema de la reserva de la biosfera
sinó pel port esportiu de Ciutadel1a, i quau 11 demanaven que aportara el Govern balear eo aq uest tema,
la resposta era: Lo que haga falla . Jo supos que en aquestes ambigüitats es mOll el Govern de les IIIes ¡ que
la res posta seria beo bé per un estil d'aquesta. Moltes
gracies.
EL SR. PRESIDENT:

(Rialles).

Gracies, Sr. Gomila. Sr. Ruguet, té la paraula.

EL SR. PRESIDENT:

EL SR. HUGUET 1 SINTES:

Gracies, Sr. Peralta. Hi ha més intervencions? Sí, Sr.
Gomila i Barber.
EL SR. GOMILA 1 BARBER:
Gracies, Sr. President. Senyores i senyors djputats. El
nostre grup rnantindnl el vot afirmatiu a la proposició 110 de
\leí que presenta el Grup Socialista perqlle sí que é ver que
tenim cinc toms per a la declaració de la reserva ele la biosfera, tenim un projecte d' una proposta de desenvolupament
sostenible, tenim un video, tením no sé qllants fullets més,
peró n és meny cert que també sobre Menorca tenim un
Pla de ports esportius hi ha una terciarització seriosa del sol
rústk, tenim una darsena esportiva just fregant una area.

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
He de dir a la portaveu del grup que proposa ellles coses
basicalllent: Una, la L1egiré per a coneixement de tots els
diputats, perque pel que veig hl ha molts que no el coneixen, quin és l'acord del Consell de Govern d'aquesta
comunitat autonoma en relació amb Menorca, reserva
de la biosfera diu després d'unes cousideracions previes
-em posaré les uJleres-: "Recolzar, a tots els efectes, la
declaració de reserva ele la biosfera a favor de \'ilIa de
Menorca, participant en la mesura del possible en tots
els programes de clesenvolupament stenible aplicables
a I iIIa de Menorca, en concorclan<;a amb el Pla de coro ~
petitivitat elaborat pel Govern bálear i en coorclinació
amb tots els plans específics que derivin tant de l ' Adl1lj ~
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1 com de l'Administració de la Unió EuropeS" ',
d febrer del 1994. egona questlO per no entrar
3". dla 10 de bats els quals per mi no tenen massa sentit, que
en aques ts ~cipals poden doblar els habitants o Pla de ports
. lans munl
, .
SI P ( ' .
t doblar eIs amanaments; escoItm, quan feten els
• porll LIS 1)0
,
h'
h
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. '?
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'.1 navetes quina capacltat 1 aVla
1 lcaclO,
lal,1I0 ts J e s
, L 'ac IO cenlra

rllS I •

rRiall es).
M It bé. a<;o eIs fa gracia, EIs ho plantejaré ó'una altra
l Oa. Mentre vostes. el Partit Socialista van governar a la
maner .
. ,
hJ I .
. da ele municipis de Menorca, quma capacltat
1aVla
maJo
"
,
d
' banització? no els fa tanL:1 gracia es ver que ara. ca a
d ur
"
I
,.
h'
es ver. que a<;o vo •c 1l' que I ha
veg<l"cla, n hi ha manco?,
'
hagut una evolució de la socletat menorquma eap a una
~nsciencia de faetors ambientals més sensible o és perque
c'hi ha Iegislat més? EIs mellorqums
, hao progressat cap a
aquest camí, ara veig que no riuen gens.
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25 vots a favor, 32 en contra, 1 abstenció. En conseqüencia. queda rebutjada la proposició no de llei.

IV.- Aprovació de la liquidació del pressupost del
Parlament del 1993 .
EL SR. PRESIDENT:
Passam al darrer punt de l'ordre del día, que correspon a l'aprovació, si pertoca, de la liquidació del pressupost del Parlament de les Illes Balears de l'any 1993,
La liquidació ha estat repartida oportunament als portaveus deIs grups parlamentaris í, en conseqüencia, deman
si es pot considerar aprovada per assentiment la liquidació. Queda, ido, aprovada per assentiment la liquidació
deIs pressuposts del Parlament per a l'any 93.
Esgotat l'ordre del día, condou la sessió. Gracies a
tots.

El que importa, el que eqLúlibra l'oferta és la demanda.
o es pensin mai que ni en un, ni en cinc, ni en del! anys es
doblaran els ha bitants de Meno rca, eneal'a q ue el planejamenl ho permeti , j hi ha municipis que tant de bo ho poguess io fer ' no pensin mal que a Menorca es faran 5.000
amarraments encara que hi hagi litora l que doni ca pacitat per
a aquests, per que? Perque els planejaments es fan per dues
coses: Protegir el que no es pot emprar (LIei d'espais naturals, plans especials), emmarcar on es pot fer i com es pot fer
(normes urbanístiques), i és després la llibertat del promotor, dins aquest marc, qui diu, d'acord amb la demanda que
hi ha, quina oferta fa. Tots són els elements.
No em facin , a mi, dir bajanades o contestar-los bajanades
quan plantegen si hi pot haver una duplicitat en amarraments o en habitants; perque els plans ho diguin, a<;o és
impossible, hi ha molts altres factors a tenir en compte i ho
sap qualsevol. Que és el que ens importa a Menorca? No fer
models d'oferta; al contrari, fer models de demanda. S'ho
enregistrin, són aquestes paraules teeniques que jo die i que
voste sembla que no entén, Sra. Barceló; models de de~ánda, que quedi ben enregistrat a<;o i quan sapiga el que
es, segurament estara d'aeord amb nosaltres. Moltes gracies.

EL SR PRESIDENT:
Gracies, Sr. Buguet.

A~abat el debat, passarem a la votació de la proposició no

de llel.

Prec silenci per procedir a la votació.
Senyores .
.
1 senyors dlputats que voten a favor es volen
pasar drets , p er f avor? Graeles,
' .
'
poden seure.
, .
Senyores i sen yors d'lputats que voten en contra? Gracles,
Pode
- n scure.
Senyores '

1

senyors diputats que s'abstenen?

~
-~~~~~~==~~===================================
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