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LISTA 1 D'ESQUERRES, amb la fomlUlaci6 segllenL: 
"Té inlenció la Consel/en·a d'Obres Públiques i Ordenació del Territori de dictar normativa en relació amb la 
ulililzació d 'a igli es residuals o fangs de depuradora amb fin a lit(jes agrfcoles o d'alere {¡pus?" 

lJ.- INTERPEL.LACIÓ RG.E. núm. 197/90, presentada pel Crup Parlamentari NACIONALISTA 1 DES
QUERRES, relativa a la problemiltica deIs menors. 

IlI.- DEBAT DE LES PROPOSTES DE RESOLUCIÓ de l'informe-estudi dictaminat per la Comissió no 
Permanent d'Enquesta sobre rOferea Turfstica no Legalitzada. 

IY.- DEBAT DE PRESA EN CONSIDERA CIÓ de la Proposició de Llei RC.E. núm. 987/90, presentada 
per la Comissió Tecnica Interinsular, relativa a atribució de competencies als Consells 1nsulars en materia 
d 'urbanisme i habitabilitat. 

1.1.- PREGUNTA R.G.E. NUM. 1070/90, PRESEN
TADA PEL DIPUTAT SR lOAN MAYOL 1 SERRA, 
DEL GRUP PARLAMENTARI NACIONALISTA 1 
D'ESQUERRES. 

EL SR PRESIDENT: 

Sres i Srs Diputats, bones tardes. 

Comen<;:a la Sessi6 Plenaria convocada per al dia d'a
vui, segonsTOrdre del Dia que els han repartít, pel punl 1 
referit a Preguntes. 

Per formular la núm. ·1070/90 sobre la redacci6 del 
projecte de Directrius d'Ordenació Territorial, té la parau
la el Diputat Sr loan Mayol i Serra. 

EL SR MAYOL 1 SERRA: 

La pregunta va adre<;:ada a I'Honorable ConseIler d'O
bres Públiques i Ordenaci6 del Territori, en el sentít de co
neixer el PIe d'aquesta Cambra si hi ha hagut el més mínim 
'l ll'ln~ ~n 1 ..... r.c.rI .. ,-.,-.;A rlo.l T"r n. ; I''' .... tro ,.-1", 1", ... n~_n ........ _; .. " ..... p,(""\_rJ .... 

.. 

quílibrios territoriales, presión urbanística de la costa, pr
sión sobre el suelo rústico, protección medioambiental, po
Hica turística, transportes interiores, recursos naturales i 
urbanismo. 

En cuanto a las directrices sectoriales, están redactadas 
en materia hidráulica, en materia de carreteras; en materia 
de canteras, de oferta turística y de puertos deportivos se 
dispone de los criterios generales aprobados por el Parla
mento; están redactadas en equipamientos sanitarios; en 
áreas naturales se esta pendiente de la decisión definitiva 
del Parlamento en relación con el Catálogo y se incorpora
ra íntegramente; en Industria están redactandose las relati
vas a creación del suelo industrial; elaborados por el Con
sell Insular de Menorca los criterios referentes al plan de 
instalaciones industriales de Menorca; en estudio algo atra
sado las de transporte; en estudio bastante avanzado las d~ 
urbanismo y aprobados por el Parlamento los criterios ge
nerales de residuos sólidos. 

En cuanto a Directrices Territoriales, están elaboradas 
las del Pla de Mallorca, en fase muy avanzada las de la Ser-
_ ... ..,1 .. r"f"1 •• ____ _ •• "'_'._ 1_ . _ 
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provat .per a determinades qüestions en aquesta Cambra, 
com el Pla de Ports Esportius, etc., i tenim por que no sigui 
aquest el procés més logic i racional per elaborar unes di
rectrius que haurien de ser directrius per a l'elaboració deIs 
documents posteriors. Només ens falta sentir que la culpa 
és del Parlament perque no fa via amb el Cataleg i per aixo 
no hi ha Directrius. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr Conseller d'Ordenació del Territori. 

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

Gracias, Sr Presidente. 

Sr Mayal, creo que con mi respuesta correcta no le he 
dado ningún motivo para que haga usted juicios de inten
ción y creo que sus referencias reiteradas, por otra parte, a 
la actuación del Parlamento en relación con el Catálogo de 
Espacios Naturales y la supuesta predisposición de la Con
selleria son unos juicios de valor que no tienen absoluta
mente ninguna justificación. 

Usted me ha preguntado que avances se habían hecho 
en los últimos meses y yo le he dado una relación de las co
sas que tenemos hechas. Evidentemente no le.he leído las 
Directrices porque no es éste el momento; le he dado una 
información de lo que está hecho y lo que no lo está, si us
ted cree que esto supone una crítica del Gobierno hacia el 
Parlamento está usted muy equivocado y no estoy dispues
to a admitirlo bajo ningún concepto. 

1.2.- PREGUNTA R.G.E. NÚM. '1114/90, PRESEN
TADA PER LA DIPUTADA SRA PAULA GUILLEM 1 
RIPOLL, DEL GRUP PARLAMENTARI NACIONA
LISTA r D'ESQUERRES. 

EL SR PRESIDENT: 

Sí, tenim previst signar més d'un conveni amb l'Estat 
Central i de fet ja n'hem firmat alguno 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula la Diputada Sra Guillem. 

LA SRA GUILLEM r RIPOLL: 

Ens podria donar alguna aproximació de dates deIs 
convenis que s'hagin de firmar, suposant que les tenguin, o 
més o manco quina previsió en té? 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula la Sra Consellera d'Educació, Cultura i 
Esports. 

LA SRA CONSELLERA D'EDUCACrÓ 1 CULTU
RA (Ma Antonia Munar i Riutort): 

Gracies, Sr President. 

Des de l'inici de la Legislatura present, la Conselleria 
de Cultura, Educació i Esports ha mantingut contactes amb 
I'Administració Central sobre la signatura de diversos acor
ds que afecten el tema de normalització lingüística i aques
tes actuacions s'han dut a terrne concretament amb els Mi
nisteris de Cultura, d'Educació i d'Afers Exteriors. 

Pel que fa al Ministeri de Cultura, es va sol.litar una 
entrevista amb el aleshores Ministre Sr Luís Solana, tot i 
que no es no es va poder realitzar fins a l'octubre del 1988, 
quan ja hi havia un altre Ministre, que era el Sr Jorge Sem
prún. Entre els temes relatius a Cultura, es tracta la neces
sitat d'un programa d'aportacions del Govern Espanyol al 
procés de normalització lingüística. 

També hi va haver contactes amb el Ministeri d'Afers 
Estrangers, amb el qual ja s'han signat convenis, no tan soIs 
la nostr;:¡ l.nmnnit;:¡f sinó tntP.~ l/'.~ l.nml1nit::tts l1mh llpnlJlIl1 
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nistració Central d'una manera similar i amb la deguda 
proporcionalitat al recentment signat amb la Generalitat 
de Catalunya. 

En aquesta sol.licitud es demana un tractament equita
tiu amb la Generalitat de Catalunya, no sois per una simple 
qüestió de principis, per la qualla nostra Comunitat no pot 
ser comparativament menys que una altra, sinó per una le
gítima expectativa de finan~ment de J'Administració Cen
tral a la nostra Comunitat de les IIles Balears de tates 
aquelles activitats que contribueixin a la normalització del 
catala en els diferents ambits, tant administratius, educatius 
com culturals i també socials a les nos tres Illes, indicant 
que l'aportació del Govern Espanyol a l'ingent coi;t econo
mic de la normalització de la llengua catalana, que ha estat 
de qualque manera el producte de dos segles d'una conce
sió negativa vers el nostre patrimoni lingüístic i cultural, -
s'ha de solucionar de qualque manera i ara és un bon mo
ment per fer-ho. 

1.3.- PREGUNTA R.G.E. NÚM. 1071/90, PRESEN
TADA PEL DIPUTAT SR JOAN MAYOL I SERRA, 
DEL GRUP PAR LAMENTAR 1 NACIONALISTA 1 
D'ESQUERRES. 

EL SR PRESIDENT: 

Per formular la pregunta núm. 1071/90, sobre normati
va en relació amb la utilització d'aigües residuals, té la pa
raula el Diputat Sr Joan Mayol i Serra. 

EL SR MA YOL I SERRA: 

Gracies, Sr President. 

Malgrat fins ara l'experiencia en les Directrius d'Orde
nació del Territori demos tri la fiabilitat del Govern davant 
la Cambra, voldrfem coneixer les seves intencions respecte 
de la publicació de normativa sobre aigües residuals o fangs 
. - . 

EL SR MA YOL 1 SERRA: 

Li agraesc la seva contestació, supos que amb un sí ha
gués estat suficient, pero ens agradaria coneixer més de
talls, si ens pot parlar de terminis o d'aquestes qüestions i 
també si hi ha hagut contactes amb la Comunitat Europea 
en aquest respecte. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr Conseller d'Ordenació del Territori . 

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

Sí; muchas gracias, Sr Presidente. 

Sr Mayol, creo que el Gobierno al que pertenezco y mi 
Conselleria en concreto se han distinguido siempre por dar 
toda cuanta información se ha recabado y creo que cual
quiera de sus compañeros Diputados que de verdad haya 
tenido interés en el conocimiento sobre cualquiera de los 
expedientes que se tramitan, obran o tienen relación con la 
Conselleria ha tenido toda cuanta facilidad se puede dar 
para tener la documentación más exhaustiva y más comple
ta de que se dispone, pero, naturalmente, si esta informa
ción tiene que ser utilizada para hacer juicios de valor, re
pito, sobre la actitud de la Conselleria del Gobierno en re
lación con el Parlamento, comprendera usted que la res
puesta se limite escuetamente a contestar a la pregunta que 
usted hace. 

JI.- INTERPEL.LACIÓ R.G.E. NÚM. 197/90, PRE
SENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI NACIONA
LISTA 1 D'ESQUERRES, RELATIVA A LA PROBLE
MATICADELS MENORS. 

EL SR PRESIDENT: 
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de Balears amb les entitats que treballen la problematica 
deis menors; la segona, saber que fa el Govern de Balears 
cada dia davant problemes com la mendicitat, predelin
qüencia, relació deis menors amb el món de la droga, aban
dó en els carrers, etc. La tercera, abordar una vegada més el 
tema de la manca d'escoles d'infants, que el nostre Grup 
Grup Parlamentari - abans PSM-Esquerra Nacionalista, 
després PSM-EEM i ara NACIONALISTA 1 D'ESQUER
RES - sempre continua reivindicant. Saber com pensa el 
Govern donar una certa orientació al fracas escolar o, si 
més no, saber si fa comptes actuar-hi gens. 

En cinque Uoc, la manca d'educadors de carrer, que es 
totalment coneguda i denunciada en moltes oportunitats, 
en moltes qüestions concretes que ja hem plantejat. En sisé 
!loe, coneixer com va aquest convenni del Govern de Bale
ars amb el Govern de l'Estat, com va quest pacte que deuen 
ten ir vostes, perque en aquest Parlament va entrar en un 
moment determinat el Projecte de Llei per lal de lenir 
compelencies en materia de menors, que és una cosa que 
lOts els professionals que treballen amb els menors i toles 
les entitats ciutadanes que hem consultat ens diuen que és 
de calaix i que de totes les autonomies que més o manco 
funcionen i observam som l'única que no en tenim; evi
dentmenl no parlam de Ceuta i Melílla, sinó de la resta; 
són les úniques que queden. 

Per tant, aquí va entrar un Projecte Llei de lransferén
cies i es va aturar. Es va fer una Ponencia; segons el Dipu
tat del nostre Orup que és Ponent, diu que després de la 
darrera reunió, ja [a molt de lemps, es va dir que hi havia 
una espécie de pacte amb el Govern de l'Estat, uns anys 
d'aquesta dinamica amb aquest pacte, amb aquest Decret 
que funciona, i que a continuació ja hi hauria la transferen
cia. Volem saber quin és el pacte i a veure aquesta dinami
ca - curiosa dinamica, per altra banda - com funciona. 

Un altre gran apartat és com va aquesta desconcenlra
ció, aquesta dialéctica que hi ha d'haver sobre que el poder 
s'acosti als ciutadans, és a dir, del Oovern vers els Consells, 
vers els Ajuntaments, vers les entitats ciutadanes. vers els 

els hem de felicitar perque l'any 87 fessin aquest document, 
a110 si que va ser un punt de partida interessant -, de tots 
aquests estudis, deim, en treim coses positives, pero sempre 
en treim el mateix: que manca quantificar la problematica, 
que manca acostar-nos als problemes reals que hem dit del 
carrer, deIs menors: predelinqüéncia, drogaaddició, fracas 
escolar, etc., etc. Veim un divorci entre burocracia i carrer; 
veim, per tant, uns estudis valuosos, fins i tot sabem que 
vostés n'han fet d'altres després de J'any 87, uns documents 
preciosos, uns gnlfics, unes coses de gabinet molt ben tetes 
o bastant ben fetes, discutibles evidentment, pero que en 
principi existeixen, pero el que ens preocupa més és aquest 
problema real deis professionals, deis menors, deis al.lots, 
la realitat quotidiana, i no importa fer massa voltes pels 
carrers de Palma de Mallorca per veure el problema, si és 
que el volem veure. 

Per altra banda, també volem fer émfasi en la qüestió 
del marc legal. A nosaltres ens pareix que la Llei d'Acció 
Social de I'any 87 donava unes perspectives clares al 00-
vern de la Comunitat per tal d'ordenar tot el que era la 
programació i la direcció sobre aquesta problemMica. Que 
sapiguem, la Conselleria d' Acció Social i Sanitat - per cert 
que el Conseller, com és habitual, no és aquí present - no 
ha tengut cap actuació. 

Per tant, vagi d'entrada una mica d'observació sobre el 
marc legal; que la Conselleria de Sanitaf i Acció Social, si . 
bé ha fet els decrets de subvencions, ni tans sois té un pro
grama mínim d'actuació. Una aUra cosa és que el tengui la 
Direcció General del Menor, ubicada a la Conselleria Ad
junta a Presidencia, cosa evidentment molt discutible, pero 
que és un problema seu, senyors del Govern, i que sí creim 
que des d'un punt de vista del marc teoric i d'intervenció 
diaria ha fet coses a través del seu responsable polftic, pero 
aquest marc legal incomprensible d'una llei no complida i a 
la vegada d'una transferencia que nosaltres encara no com
prenen, no sabem a quin punt es troba. Ara per ara encara 
no sabem on anam, on pensam anar o si aixo és el funcio
nament habitual d'aquesta autonomia que vostés valen 
construir. De totes mane[(~,<; hem de dir aue ahir vostés vo-



6720 DlARI DE SESSIONS J Núm. 82 I 3 de maig del 1990 

enlla de la burocracia, més enlla del mare legal existent i 
que es donassin passes decisives, passes definitives en un 
problema que és un f1agell social, tots ho sabem, pero que 
no feim el que realment hauríem de fer per anar-li creant 
unes bases de solució, al contrari, el problema s'agreuja de 
cada dia un poc més i si no, repassem les toxicomanies , re
passem la delinqüencia o predeJinqüencia i repassem temes 
com la defensa i tut ela d'incapac;:os, sobre el qual aques t 
Parlament va aprovar una proposta de \lei del nostre Grup 
que el Govern ha ineomplert d'una manera olímpica, com 
també és habitual quan es tracta de problemes socials d'ac
tuació immediata. 

Certament, ens sembla que falta un cop de timó d'alta 
direeció poHtica i certament ens sembla que falta el que 
vostes deien que s'havia de fer en el document del 87: cer
car la participació ciutadana, potenciar els professionals del 
sector, en definitiva cercar més recursos economics i fer 
que tota la societat discuteixi el problema del menor; que 
el conjunt de la societat, deIs tecnics i deIs professionals hi 
participin en Iloe de crear diversos escalons burocnltics, 
pensant a la vega da que tots aquests problemes es resolen 
amb subvencions, perque evidentment el qui rep la subven
ció es veu obligal a callar perque ja li han donat una cosa -
a vegades pareix que vostes pensen aOO - i en conseqüencia 
el seu esperit crític no existeix. 

Nosaltres creim que en aquest sector del menor aixo 
no els ha anat bé del tal. Per bé que qualque entitat no ha 
estat critica els darrers mesos, una majoria del sector sap 
que els problemes hi són, sap que la seva Direcció General 
ha actuat - jo cree que amb bona voluntat i a vegades amb 
encert, sobretot a nivell de planificació -, pero que el pro
blema- real hi és i no l'acabam d'abordar. 

Si el Govern de Balears creu que no té els pressuposts 
suficients, si creu que no té el personal suficient - nosaltres 
creim que el té, pero vaja -, facin transferencies als Con
sells, transfereixin als Ajuntaments, marquin el que asse-

més en els professionals, pensin que és la primera vegada 
que discutim globalment el problema del menor, pero que 
aquests mesos passats els hem plantejat qüestions més de 
65 vegades, que moltes vegades els hem dit que la sensibili
tat social ha de ser de IOt aques t Parlament i, en definitiva, 
el que volem hores d'ara són mol tes realitats. 

Cal cercar les solucions amb tranquil.litat. Teenics n'hi 
ha de bons; de professionals, encara molts millors i que 
molts de pies fan feina desinteressadament; els fracassos de 
centres com Es Pinaret són coneguts de tothom. Es ben ho
ra de donar el cap de timó i si aquest cop de timó ha de sig
nificar una critica forta a l'Administració de l'Estat i a tata 
la burocracia que aquests anys ha ofegat un bon desenvolu
pament de la problem::ltica del menor, pensin que, si més 
no, tendran el suport del nostre Grup Parlamentari. 

EL SR PRESIDENT: 

Per contestar per part del Govern, té la paraula el 
Conseller Adjunt a Presidencia, Sr Gilet. 

EL SR CONSELLER ADJUNT A PRESIDENCIA 
(Francesc Gilet i Girart): 

Gnlcies, Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Jo hauria de comenc;:ar dient i aOO ho faré que no és la 
primera vegada que en aquest Parlament es parla d'una 
qüestió tan transcendent, tan important com la deIs menors. 

L'octubre del 1987, cree que per primera vedada en el 
transcurs d'aquesta Legislatura es va dur a Comissió d'As
sumptes Sodáls el que voHcm que fas el programa d'actua
ció en el camp de menors. Aixo demostrava ben a les cia
res, entenc jo, quina era la voluntat de la Conselleria del 
Govcrn respecte d'aquest tema: En primer 1I0c, exposar 
d'una manera clara aquestes intencions en un paper, plas
mar-les en aquest paper i traslladar-lo als membres deis di-
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Aleshores, tot a110 que pugui afectar el menor depen
dent de la Direcció General de Joventut de la Conselleria 
queda imbricat dins el pla quadriennal d'Acció Social de la 
Conse11eria de Sanitat, o sigui que les qüestions de caracter 
burocratic, de caracter administratiu, governamental al 
fons, d'aquesta duplicitat de tractament a nivell administra
tiu, a nivell de Govern que no satisfa al Sr Sebastia Serra, 
jo entenc que entenc que en aquests moments és la situació 
més adient, més oportuna. 

Per quin raó? Purament i simplement perqu~ la com
petencia, la transfer~ncia de les competencies de la Direc
ció General de Protecció Jurídica del Menor no s'ha fet i 
mentre aquesta situació es mantengui jo entenc - és la me
va postura, naturalment, d'altres jerarquies potser pensaran 
el contrari - que l'estatus de les dues competencies, deIs 
dos temes, s'han de mantenir exactament igual. 

L'any 87, bé fos de paraula o per escrit es va manifes
tar que la intenció de la Consclleria era donar una passa 
endavant en la qüestio de les transferencies sobre menors, i 
quan die aixo sempre em referesc al Ministeri de Justícia. 
Es varen fer gestions, es varen mantenir moltes converses 
amb el nou Ministeri d'Assumptes Socials, amb un postura 
absolutament oberta per pan d'aquest Ministeri, fins que 
es va arribar a la firma d'un conveni en octubre-novembre 
de l'any 1988, conveni que va ser i és el millor que es podia 
ac.onseguir - em parcix que ho vaig explicar en una altra 
ocasió -, el que reunia millor les circumstancies de caracter 
estatutari, que lamentablement, per distracció o per altres 
raons, no s'hi incloure una competencia que ten en totes les 
altres Comunitats AutonolIles, tret de Ceuta i' Melílla, i 
que nosaltres, amb el nostre Estatut, no podem aconseguir 
per una via ordinaria. 

D'aquí ve que, independentment de la firma del conve
ni, es dugués a aquest Parlament, vía Govern, un Projecte 
de Llei de transferencia de la competencia de menors, Pro
jccte de Llei que es va aprovar - vostes el varen votar - en 
aquesta mateixa Cambra; es va remetre al Congrés de Di
Eutats i es troba pendent de la intromissió en un Ordre del 

acords que es varen prendre davant la possibilitat de qual
que queixa per part del Ministeri quant a la gestió del con
veni i ates que aquest acabava en octubre-novembre, es va 
plantejar a veure si era possible, si hi hauria una postura de 
denúncia per part del Ministeri o no hi seria. Aleshores, 
l'acord de la Comissió Mixta és summament cIar: "Davant 
el proxim venciment del conveni de col.laoració subscrit 
entre el Ministeri d'Assumptes Socials i la Comunitat Au
tonona de les llles Balears sobre la gestió de les competen
cies en materia de protecció de menors de 17 d'octubre del 
1988, s'acorda per unanimitat que que quedi prorrogat el 
mateix en el seu venciment, cas de no ser denunciat per cap 
de les dues parts d'acord amb el prevíst a l'apartat 14 del 
mateix conveniR. 

Aquesta és la situació en que ens trobam avui, per bé 
que hi un afegitó que consider que també és interessant. La 
mateixa Comissió Mixta, a I'apartat segon, manifesta o vol 
deixar constancia expressa del reconeixement a la gestió del 
Sr Sebastia Roig Montserrat, Director General de Joven
tut, en general quant als temes relacionats amb el conveni i 
especialment per la seva intervenció directa en els centres 
d'Es Pinaret i d'Alcúdia. Aixo no és de cap manera un pac
te, sinó simplement que per una vegada les dues parts, Mi
nisteri i les dues institucions, s'entenen perque es parlen de 
tu a tu i sense grans difer~ncies . 

Jo diria que l'any 89 ha estat un any important en 
aquesta qüestió i ho diré perque ens ha permes un rodatge 
en la gestió de la transferencia d'una competencia que en-

. cara no tenim, que ens ha permes acostar I'Administració a 
una serie de problematiques tant de funcionaris com d'enti
tats col.laboradores, com deis ciutadans en general. En pri
mer lloc, que quedi ciar - i entenc que voste ho acceptara -
que els tancaments a determinats indrets públi.cs que es 
produlen abans d'octubre del 88 no s'han tornat a produir. 
Que hi hagut desfasaments, que hi ha hagut problemes 
quant a la redacció de les nomines durant els primers me
sos, li ho accept; ara bé, és cert i segur que no hi ha hagut 
tancaments al Tribunal Titular de Menors quant a entitats 
col.laboradores ni hi ha hagut manifestacions públiques 
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de negatiu i de compromes. 

En aquest sentit, tot el que es fa dins aquesta Memoria 
del 89 - com comprendra sera impossible que li traslladi 
paraula per paraula en aquests moments - li assegur que 
conté tot l'esperit que envolta la competencia de menors i 
la base d'aquest compromis no és altre més que el dia de 
dema, vista la bona trajectoria Ministeri-Comunitat Auto
noma-Conselleria, sigui possible, el mes d'octubre, el mes 
de novembre del 90 o pel febrer del 91, personar-nos da
vant el Congrés de Diputats i manifestar, en primer lloc, 
que hi ha una disposició i una postura favorable per part 
del Ministeri pel que fa a la gestió d,aquesta Conselleria, de 
la Direcció General de Joventut, sobre la competencia de 
menors i, amb aquest as - i perdoni l'expressió - i amb l'a
vantatge de saber realment que tenim entre mans i que po
dem fer per als menors de les nostres illes, veure de quina 
manera el Grup Parlamentari SOCIALISTA es nega i man
té la postura que aquesta Comunitat sigui l'única que no té 
competencies en Menors. 

Jo diria que les relacions en~re les entitats col.labora
dores ha estat positiva, de tal manera que en aquests mo
ments hem firmat 38 convenis amb guarderies, 36 amb 
menjadors; amb els Consells lnsulars de Mallorca, Menor
ca, Eivissa i Formentera l'any 89 en varen firmar convenis; 
s'ha firmat conveni amb l'Ajuntament de Palma; amb els 
llars funcionals, centres i residencies, un total de 16. Es 
produeix un seguiment constant d'aqilest convenis i n'és 
bona prova que l'any passat se'n varen denunciar dos, un 
per canvi de programa i l'altre perque la guarderia no reu
nia els minims educatius i alimentaris. 

Ara bé, també és cert i s'ha de dir que es manté un se
guiment constant de la firma d'aquests convenis. Aixf, els 
directors deis centres mantenen reunions periodiques per 
clarificar l'elaboració del projecte educatiu, si en tenen; la 
revisió deis programes, etc., etc. Hi ha una qüestió que jo 
entenc que és transcendent; voste I'exposa aquí - veig que 
,", 1 1 t •• __ : __ " ~ _ 

ha de reconeixer, pero en la qüestió deIs centres de primera 
acollida i Es Pinaret i una tercera fase, que per desgracia és 
la presó, aquí enmig hi hem de posar qualque cosa. AIesho
res, nosaltres, la Comunitat Autonoma esta disposta i estu
dia la possibilitat d'intercalar un nou centre, un nou ele
ment on sigui possible perque no es produeixi el salt de Pi
naret apresÓ. 

Aquests serien els únics doblers, l'única destinació 
pressupostaria que la Conselleria, que la Comunitat Auto
noma hi destinaria, de manera que el total pressupostat de 
381 milions de pessetes - enguany, per suposat més de 400 
milions de pessetes - és suficient. L'increment de plantilla 
que s'ha aconseguit eÍ1guany també es suficient, les proves 
es realitzen o es realitzaran el mes que ve. Entenem que 
mentre no es produeixi una transferencia efectiva i plena 
de la competencia de menors, la Comunitat Aut6noma no 
pot desviar, distreure partides, dotacions pressupostaries 
per a competencies que no tenim en aquests moments, sinó 
que ens limitam purament a gestionar-les. 

Aquesta és la postura que entenem adequada i en 
aquest sentit, ates que les dotacions pressupostaries que ve
nen de Madrid són suficients - naturalment ens agradaría 
tenir-ne més - no tenim per que modificar el sentit de la 
nostra filosofia polftica. 

Res més. Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus de Grups Parlamentaris que vulguin in
tervenir? 

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

EL SR RICCI 1 FEBRER: 



DIARI DE SESSIONS { Núm. 82 / 3 de malg del 1990 6723 

ordinades, que ens marcaran indiscutiblement la forma 
d'actuació del nostre poble balear. 

No sé si a vegades ens adonam, quan tractam el tema 
deIs menors, que la nostra futura societat ja depen de com 
pugin els nos tres fills, de la nostra capacitat per tenir cura 
amb tot l'afecte possible del seu creixement. Familia, esco
la, oci són els tres puntals del desenvolupament dels nos
tres menors i jo tenc els més dubtes que tractem aquest te
ma amb la consci~ncia que reclama: com es desenvolupa el 
nen en la nostra familia, quina és la nostra forma d'actua
ció peculiar, diferent d'altres lioes i en cada zona de les 
nos tres iHes, per que el nen actua d'una manera o d'una al
tra. 

Diuen que l'home criminal va ser un nen desgraciat al 
qual varen faltar bons exemples i afecte, per a0 vuH repe
tir que el tema d'avui és molt important i que s'hauria de 
fer una aniUisi molt profunda del tema basada en els tres 
punts que deia abans: famHia, escola i ocio Que feim nos al
tres per preparar vertaderament el futur deIs nos tres fills? 
Ara parlavem basicament de les actuacions que es fan o es 
deixen de fer perqu~ aquesta problematica és real i s'ha de 
solucionar, com he dit abans, pero quina feinada tendrem i 
com s'aninl multiplicant si no solucionam el futur, si feim 
un estudi puntual! 

El Sr Gilet ha dit que ['única Comunitat Autonoma 
que no té compet~ncies es la nostra i aixo és greu. Les nos
tres illes necessiten un pla únic d'actuacions amb tot un or
ganigrama on s'incloguin Govern, Consells, Ajuntaments, 
amb objectius programats per psicülegs, per sociolegs que 
ens donin els resultats positius que tots desitjam. Sense 
aquest pla coordinat i amb objectius clars, és ben possible 
que les nos tres voluntats acabin en un aplec de bones in
tencions que no resolguin la problematica dels menors ni el 
benestar futur de la nostra societat balear. 

En definitiva, partint de la base d'aquesta interpel.la
ció d'avui, m'agradaria que quedés clara l'obligació, la gran 
rp~nnn~"Ah;1it~t nup tpnin1" flllP flll"ln <:lfll11 fplnl llplc i pI fi-rL 

quier interpelación al respecto. 

Este año es un año muy importante. El mes de enero 
se firmó en la ONU la convención de los Derechos del Ni
ño, que fué suscrita por la mayoría de los paises y por tanto 
tiene ya el carácter de ley internacional. Han transcurrido 
muchos años desde el año 24, cuando se abordó por prime
ra vez en la Sociedad de las Naciones la temática y se apro
bó una declaración de los derechos del niño. Después, el 
año 59, en la ONU, y este año, insisto, en esta última con
vención. 

Se ha recordado aquí que muchos adultos delincuentes 
- un porcentaje muy considerable, hasta un 80% - fueron 
niños quizá frustrados, faltos de cariño, maltratados y re
cuerdo precisamente que éste era un tema que una eximia 
escritora, Omcepción Arenal, y otros autores trataban con 
mucho interés y con mucho cariño. 

Si hacemos un repaso de la historia de las Naciones 
Unidas, de la Sociedad de Naciones del año 24 hasta ahora, 
veremos que en más de sesenta años el tratamiento del ni
ño por los adultos ha experimentado una evolución perfec
tamente detectable. Antes era casi más bien un objeto pa
trimonial que un sujeto de derecho; como mucho, los nifios 
eran sujetos de obligaciones, debían muchas cosas a los ma
yores - respeto, obediencia, etc. -, pero realmente no eran 
considerados como sujetos qe derecho. 

Después, esa consideración fué más bien de carácter 
pasivo, pero no como sujeto de derecho de carácter activo. 
Incluso hoy en día que somos incompetentes, es decir, que 
no tenemos competencia en materia de protección y tutela 
de menores, es triste observar que cuando hablamos de los 
menores nos limitamos a hablar de la protección y de la tu
tela, casi como si fuesen unos cuasi objetos, insisto, o como 
mucho unos sujetos de derecho pasivo, pero ¿por qu~ no, 
además, de la promoción, de la participación de los niños 
en las decisiones que les conciernen y afectan? No se trata 
exclusivamente de una protección o una tutela de unos ni-
ñr\c flllP pfpl'tiu<:ltTIpnfp pct<;ln " nllPt"ipn p~t~r pn ml1rhn~ ("!l_ 
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ción, sino también sobre el hecho de haber tenido un habi
tat sano. No basta, insisto, la máxima "mens sana in corpo
re sano"; para los niños del futuro habremos de buscar una 
casa común donde ellos no puedan reprocharnos que no les 
hemos proporcionado un habitat sano. 

Nada más. 

EL SR PRESIDENT: 

Per pan del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la 
paraula el Diputat Sr Gómez i Arbona. 

EL SR GÓMEZ 1 ARBONA: 

Gracies, Sr Presiclent. 

Jo crec que tal vegada és massa prest per parlar del te
ma de la interpel.Iació d'avui, pero que és interessant per
que ens pot servir per parlar sobre el tema del menor amb 
una visió amplia i global. 

D'entrada, nosaltres voldríem dir que creim que la fir
ma del conveni entre la Conselleria Adjunta a Presidencia i 
el Ministeri d' Acció Social és un model de col.laboració en
tre dues administraeions. Dins aquesta sala s'ha parlat mol
tes vegades sobre si UTIS són dolents o si ho són els altres, 
deIs agravis comparatius, de totes les malifetes i de coses 
que sempre parla el Govern, sobre les deficiencies de l'Ad
ministraeió de I'Estat, i nosaltres de les deficieneies del Go
vern de la Comunitat Autonoma. Jo cree que aquest tipus 
de conveni és el model de eom es pot col.laborar i arribar a 
resultats políties. 

Hem de dir que la nostra primera sorpresa va ser qua n 
es va firmar el conveni amb la Conselleria Adjunta a Presi
dencia, quan hauria estat més logic o normal, com s'ha fet a 
altres lloes, no a tots, pero a molts, haver-Io firmat amb la 
Direcció General d' Acció .Social, pero quan nosal tres ens 

" 

que és prou. 

També he de dir que en la normativa que va clesenvo
lupar posteriorment la Conselleria i el Govern ha passat un 
fel que en certa manera m'agradaria que servís d'exemple a 
quasi totes les Conselleries, que és com s'ha descentralitzat 
des d'aquesta Conselleria Adjunta a Presidencia el Servei 
dc Menors. Poques Conselleries - i en aquest cas ens tor
nam a referir a Sanitat - han plasmat en un document una 
descentralització tan efectiva com aquesta i ho deim amb 
coneixement de causa, amb I'experiencia que ens dóna la 
C--Omissió Insular de Menors, pel que pertoca als ConseIls 
Insulars. Jo cree que a0 és important. 

Igualment hem de dir que noaltres valora m positiva
ment els principis i la Iínia d'actuacions que es marquen en 
el Pla Anual d'actuació des de la ConseIleria Adjunta a 
Presidencia quanl a remodelació deIs serveis existents, als 
convenis amb entitats, a tot el sistema de desconcentraeió 
de decisions, pero si en línies generals podem dir que estam 
d'acord. Hi ha alguns punts gris os que que tal vegada 
aquest primer any no han tengut temps de solucionar, pero 
jo cree que tenen remei i a nosaltres es agradaria que la 
Conselleria Adjunta a la Presidencia en prengués bona no
ta. 

Primer de tot, els preus del convenis. Realment estam 
d'acord amb el Sr Serra qua n diu que el preu deIs convenis 
actuals, unes 1.200 pts, és insuficient; nosaltres creim que 
es podria arribar a 1.500 pts. Igualment seria convenient 
normalitzar els conceptes de les ajudes. Repassant la Me
moria es veu que hi ha conceptes d'ajudes diferents segons 
el tipus d'illa; no ho dic perque hi ha hagi bandes, sinó per
que seria bo·normalÍ'tzar cada parto Hi ha un buit, el que es 
fa amb les al.Iotes de reforma; en aquest moment no hi ha 
recursos per a les aUotes de reforma. Un altre punt gris és 
quan s'acabaran les obres de la Sagrada Família, ho voldrí
em saber. Un altre punt amb el qual nosaltres no estam 
molt d'acord és el protagonisme que es dóna a les entitats 
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Parlament i el Sr Sena ha comentat abans és el de forma
ció de personal. Sobre formació professional aquí es va a
provar una proposta que l'Escola de Puericultura, que són 
els professionals que haurien d'atendre les escoles infantils, 
es posés al dia. Es va aprovar i va fer molta gracia al Sr Vi
ce-president, que va fer un acudit, pero la veritat és que en
cara no s'ha fet res. 

Per tant, que quedi ciar que hi ha una clara descoordi
nació entre les diferents Conselleries d'aquest Govern i per 
aixó nosaltres esperarem a veure quin es mocions plasma el 
Grup presentant, pero tanmateix demanarfem al Govern 
que aquesta línia que du la Conselleria Adjunta a Presiden
cia es coordini amb les altres Conselleries i que tot plegat 
es plasmi en una política integral del menor. Si no, creguin 
que no servira per a res lIuitar des d'una sola Conselleria a 
favor deis menOrs de totes les Illes Balears. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula la Diputada Sra Joana Vidal. 

LA SRA VIDAL [BURGUERA: 

Gracies, Sr President. 

Fa uns anys que la problematica que envoltava el me
nor era marcada pels problemes de mortalitat infantil i al
guns casos extrems de nins abandonats. Avui en dia, el can
vi social ha dut el millorament sanitari, la prevenció i la 
desaparició d'unes causes que ... el menor, per exemple la 
mortalitat infantil, pero aquest mateix canvi ha creat uns 
nous problemes. Un deis més serios os és la desarticulació 
en gran nombre del nucli familiar en un moment de la vida 
humana, la infancia, que és fonamental per a la maduració i 
I'equilibri psfquic de la persona. Aquest fenomen crea 
greus trastorns afectius i posteriorment d'inadequació so
cial a les persones que els pateixen. 

del Consell Insular que m'afecta té una voluntat poHtica 
descentralitzadora, i per aixo va firmant convenis. L'any 
passat ho va fer amb el Consell Insular i enguany té previs
ta la firma d'un conveni marc, amb el qual, en diversos an
nexos que s'hi puguin incloure, intentara descentralitzar 
aquests serveis. Una altra acció que jo crec realment positi
va ha estat la col.laboració en la firma deIs convenis amb 
els Consells Insulars i Ajuntaments, que dóna uns serveis 
d'atenció primaria i basica a tots els Ajuntaments de Ma
llorca. 

Després, una altra acció que jo pens que ha estat posi
tiva i tots els Ajuntaments que aoo ho han cregut ho han 
demanat, ha estat la sol.licitud de programes d'educadors 
de carrer que han fet la majoria d'Ajuntaments de Mallor
ca, peró de la part costanera. Aquests Ajuntaments que ho 
han considerat necessari han sol.licitat aquest programa 
d'educadors de carrer i amb aquest conveni amb la Comu
nitat Autónoma i els Ajuntaments i Consells Insulars sub
vencionen el 50% d'aquests programes que varen comen«3r 
i'any passat i han tengut un resultat realment positiu i que 
enguany intentarem fomentar des deIs Consells Insulars i la 
Comunitat Autónoma, si és possible també amb aques! 
pcrcentatge de col.laboració amb aquestes distintes Admi
nistracions, perque pensam que és una labor mol! positiva i 
que, com molt bé s'ha dit aquí, s'han d'anar acostant els 
serveis als ciutadans i donar molta fo r«3 , molta d'importan
cia als serveis d'atenció primaria. 

Continuant aquesta linia, jo crec que des d'aquesta 
Cambra hem d'intentar que les transferencies del menor ja 
sigui n una realitat per poder donar una solució a aquest 
problema amb més tranquil.lidat, sense oblidar la feina que 
ha fet la ConseIleria, dins les seves possibilitats. Encara que 
tot sigui millorable, jo pens que hi ha hagut molt bona vo
luntat i que ha comptat amb la col.laboració de les altres 
institucions que fan feina i realment també es preocupen 
per aquest tema. 

Moltes gracies, Sr President. 

PT . SR PRFSTnFNT: 
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la tutela? Quart, ¿saben que una guarderia laboral que 
aquests dos anys ha estat una guarderia experimental a Pal
ma és a punt de convertir-se en un centre de pre-escolar? 
Sabem que el Govern ni tan sois sap d'una transferencia 
que s'ha fel. Cinque, els retards burocratics tan t de vostes 
com d'altres institucions respecte del menor, ¿quina és la 
manera d'aturar-Ios ?Sise, ¿per que s'ha tancat la llar fun
cional del Grec per dificultats pressupostaries a finals del 
89? Sete, ¿quina viabilitat té per a la integració en el medi, 
el centre d'Alcúdia? Vuite, ¿com és possihle que al Tribu
nal Tutelar de Mcnors a vegades ni tan sois no hi hagi una 
persona per tramitar un expedient perqué ha acabat el con
tracte? Vostes no poden ajudar perque el Tribunal Tutelar 
de Menors funcioni millor? 

Nove, ¿han anat a veure tots els centres d'atenció? Sa
ben com va tot per dedins o només han fe! visites pro toco
laries i poHtiques? Dese, ¿amb quins criteris han catalogat 
uns centres de funcionals i uns altres de semi-funcionals? 
No ha prevalgut un criteri burocratic? Onsé, doblers. Si 
voste, Sr Gilet, diu que no hi han posat recursos propis, 
malament, greu; si voste diu que Madrid els ha dOnat 381 
milions per gestionar i en una pregunta diu que en ten en 
153 pel conveni, surt que deis 381, 228 són per a despeses 
de funcionament del Govern. Greu, greu. 

Més qilestions de doblers. Ja ho ha dit el PSOE. El 
PSOE defensa augmentar a 1.500 pts, em pareix que seria 
el nivell d'Astúri~, a Catalunya són 2.500, pero almanco 
augmentem aquestes 1.175 a aquest sostre d'Astúries. Per 
ventura hauria de ser més, i a més - continuam al punt onsé 
deis doblers - ¿per que passam de 1.175 a uns centres i en 
canvi al Consell Insular de Mallorca 4350 per persona i dia, 
al Temple· 1800 i a les Minyones }OOO? Dotse, ¿per que no 
han crea 1 un tema tan senzilr com un servei per a j udar a la 
defensa i tutela d'incapac;os, quan aquest Parlament ho va 
aprovar per unanimitat, a proposta nostra? Tretze, ¿quina 
participació de professionals i voluntariat i no només de 
persones de la burocracia han impulsat vostes? 1 una addi-
".;/-,. D~;t~r nl1 ~ ro rpr flllP I p (' nPTc-('\npC' rpcn,",nC''.lhlp~ ,rlp 1'.1 ni_ 

Quan hi ha una carencia, una disminució o una deficiencia 
dins l'entorn familiar és quan l'Administració, en aguest 
cas la Comunitat Autonoma, intervé no només respecte del 
menor quant a guardia, quant a custodia, quant a una tute
la automatica o el que sigui, sinó també quant a aquest en-
10m familiar que s'ha romput per qualsevol circumst[lTIcia 
o que, per a desgracia de I'al.lot o de la nina, molles vega
des ni tans sois no ha nascut. 

Pel que fa al Partit Socialista, jo li repetiré el que he 
dit en la meya primera intervenció: El dialeg semprc és 
possible quan hi ha dos interlocutors; si només parla un, no 
és possible. En els cas del Ministerí d'Assulllptes Socials -
s'ha produH aquest di<lleg perque hi ha hagut una segona 
part, no ens posarem d'un costat o de I'allrc, hí ha hagut les 
dues parts. 

Jo entenc que la coordinació es pot produir i cree que 
s'ha de produir en la competencia de la protecció jurídica 
del menor i pel que fa a l'aspecte d'acció social dins aquest 
pla quactriennal. Qualsevol altre circumstancia que es pu
gui produir jo entenc que sempre ha de ser posterior a una 
competencia plena. En aquests moments tením un conveni 
de gestíó, entenem que el millor que podíem ten ir, pero 
també és cert i segur que no ens conformam i n'és bona 
prova que es va dur una lleí organica aquí, que es va apro
var j és a punt de tramitar-se en el Congrés de Diputats. 

La descentralització era absolutament necessaria i, a 
més, era un deis objectius fixats. El complim, cree que hi ha 
un escaló més avall i hi podem arribar sempre que tenguem 
aquesta competencia plena. 

Jo entene;' que els preus deIs convenís tenen un caire 
normal, quakú diria una "horquilla" de normalitat. El cert i 
segur és que per a l'any 1990, una vegada aprovats els pres
suposts del Ministeri al Congrés de Diputats i concretada 
la quantitat exacte que ha de ser objecte de transferencia, 
es pot estudiar i estam disposats afer -ho una redistribució 
r1p lp~ n~rlirlp.~ VP.if>nl P.n nllinp_~ p"~ not nrmlllir el suneravit 
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na burocnltica per aconseguir aquesta eficacia. El conveni 
és el que podfem tenir i entenem que és positiu, no només 
quant a la seva firma, sinó en el seu desenvolupament pos
terior. Retards referents a entitats col.laboradores, quant a 
gestió de nómina, no n'hi ha; només els normals en la seva 
tramitació normal. El Conseller que li parla només ha re
but, pel febrer de l'any 1989, una sola queixa, per cert d'una 
entitat religiosa. 

La qüestió d'Alcúdia és la prava de si anam per bon 
cam! en determinades problemiHiques de menors, pero és 
una situació purament conjuntural. El que no podem fer és 
utilitzar l'alberg de la platja d'Alcúdia d'una forma definiti
va i he parlat que hem de mirar de posar qualque cosa en
mig d'Es Pinaret i la presó que permeti obstaculitzar 
aquest pas. 

Entenem que el Tribunal Tutelar de Menors ha tengut 
i té una actuació correcta, no només en el nombre d'expe
dients sinó també en la seva actuació i interrelacions entre 
la Direcció General de Joventut i el Jutge de Menors, rer 
ser més exactes. Les inspeccions no són protocolaries ni 
tampoc polftiques, sinó que són d'adequació, de veure si es 
compleix el conveni i quin tractament es dóna al menor 
acollit. 

He escrit les notes tan avíat que ara ja :lO sé que m'ha 
demanat. El meu parer és que la problemat.ica del menor és 
important, que se li ha de prestar atenció; que tal vegada, 
reglamentariament parlant, una interpel.lació no és el camí 
més encertat i d'aquí que li oferfs el d'una compareixenc;a 
davant la Comissió per entrar dins' la prablematica i les so
lucions amb tot el temps possible. Vos te va preferir una in
terpel.lació, supos que perque hi pot haver una moció sub
següent. Aleshores esperem la moció i la contestarem amb 
molt de guSl. 

Res més i moltes gracies. 

III.- DEBAT DE LES PROPOSTES DE RESOLU-

missió, que nosaltres hem mirat detalladament, i a la pAgi
na 132 es fan unes suposicions, més ben dit, s'agafen unes 
xifres estadfstiques reals per arribar, a través d'un estudi, a 
la possibilitat de saber quantes places hi ha d'allotjaments 
turfstics i es fa el següent: 

Diu: "número de persones entrades a Mallorca el mes 
d'agost de l'any 88; per via aeria, 1.653.482 - la pagina 132, 
Sr President -; per via marítima, total visitants ... " i després 
es fa un estudi que fa arribar a la conclusió que el mes d'a
gost de l'any 88 hi ha 616.970 places turfstiques ocupades a 
establiments no legalitzats. Aixó és un estudi sense fonts, 
sinó fet pel mateix Parlamento 

L'error consisteix que les entrades per via aeria no són 
1.653.000, sinó que aixo són entrades i sortides, és a dir, 
que com a mmm el número d'entrades del mes d'agost són 
unes 800.000 persones. Aixo fa que totes les xifres deduYdes 
siguin completament equivocades i, com a conseqüencia, 
que les resolucions que es prenen a partir d'aquests argu
ments puguin ser més o manco encertades. 

Entenent que aixo és un document que surt d'aquest 
Parlament, pel prestigi i per la serietat d'aquest Parlament 
crec que no queda més remei que remetre'l una altra vega
da a la Comissió, perque si aquesta xifra surt a la llum, real
ment és cIar, jo li duc documentació que acredita que 
aquest és el nombre d'entrades i sortides i cree que la resta 
és equivoca!. 

ELSR PRESIDENT: 

Té la paraula el President d'aquesta Comissió, el Dipu
tat Sr Valentí Valenciano. . 

EL SR V ALENClANO 1 LÓPEZ: 

Gnlcies, Sr President. 

Jo crec que si el President em permet de ter la inter-
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senyors Diputats, Llei d'Amnistia, tenia com a fi que l'ofer
ta lurística real, la que opera a les Balears, coincidís amb 
l'oferta turistica legal. 

Al cap de quatre anys de l'aplicació d'aquesla Ilei, l'any 
1988, el volum de la que hem anomenat oferta turística no 
legalitzada havia anat creixent, s'havia anat incrementant al 
mateix temps que es produla un desenvolupament norma
tiu turístico Es prenien mesures normatives c!'ordenaci6 tu
rística, que tal vegada són de les més dures de l'Estat Espa
nyol i, mentrestant, l'oferta turística no legalitzada conti
nuava augmentant, continuava incrementant-se, creant si
tuacions d'una compelencia que poc!ríem yualifical d'injus
la clavant l'oferta turística legal. 

Ates aixo, el Parlament de les Illes Balears va trobar 
oportú aprovar la creaci6 d'una Comissió d'Enquesta sobre 
l'Oferta Turística no Legalitzada. Va ser una decisi6 que 
sintonitzava amb una problema existent, amb un problema 
real del nostre sector turístico Aixo ho demostra el supon 
que ha tengut aquesta Comissi6 per pan del mateix sector 
turístic, aixo ho demostra el supon que li han donat altres 
institucions com els Ajuntaments i els Consells Insulars. 

Per tant, va ser una decisió encertada la crea ció d'a
questa Comissió, la qual ha permes d'aplegar es forc;o s, de 
concórrer les institucions amb el mateix sector per, prime
rament, determinar el problema i després, en la mesura de 
les nostres possibilitats, endegar una solució. 

A finals de gener de l'any 1989, .ara fa una mica més 
d'un any, es va constituir la Ponencia encarregada de la re
dacció de I'Informe-Estudi objecte d'aquesta Comissió. 
Aquesta Ponencia havia de desplegar la seva tasca en dues 
fases, una primera que era la que fixava el pla de treball ac
ceptat per la Comissi6 - pla de treball que hem de dir que 
va ser aprovat per unanimitat de la Comissió dia 9 de no
vembre de l'any 1988 - i una segona, de redacci6 de l'infor
me, és a dir, primerament recollir la informació, coneixer 
m"_~ p:){hnll~tivnmpnt pI nrnhlp.mn i ~p.onn llnn tn~r51 ([P. rp.-

aquesta Cambra, creguin, senyors Diputats, que no ha estat 
por motius de deixadesa ni per motius de cansament pcr 
pan deis diferents membres de la Comissió. Una tasca com 
la que se'ns havia encarregat, amb el supon que ha trobat 
per pan de la socictat, necessitava també d'un SUpOrl majo
[itari, el més ampli possible, per pan d'aquesta institució i 
aixo, senyors Diputats, vostes saben més que ningú que no 
és una qüestió facil d'aconseguir. 

Per tant, definitivament el resultat, podem dir que ha 
estat positiu. No coincideix amb les aspiracions maximes de 
tots els Grups Parlamentaris, pero sí que conté els ele
mcnts per podel encaminar la problematica actual cap a 
una soluci6. Els present, per tant, senyors Dipu.tats, un in
forme estudi que ve avalat amb el supon de tots els Grups 
Parlamentaris representants de tots els panits polítics que 
hi ha en aquesta Cambra. 

Quan la compareixenxa de ¡'Honorable Conseller de 
Turisme davant la Comissi6, el passat dia 31 de maig, el 
Conseller veia l'objecte de la Comissió de la següent forma, 
paraules textuals del Conseller: "El punt clau de tota aques
ta Comissió és arribar a definir en termes jurídics que és 
oferta iUegal o oferta no controlada. Nosaltres hem fet una 
definici6 que potser és compartida o no. Entenem que són 
apartaments il.legals o clandestins aquells que, sense haver 
iniciat la tramitació reglada per tenir la qualificació legal 
d'apartaments turístics, accedeixen a la comercialització tu
rística per via deIs intermediaris turístics, té tour opera
dors o agencies de viatges, acceptant lés seves reserves o 
firmant uns tractes de manera habitual i periódica, ocupant 
les unitats d'allotjaments que integren cada grup d'aparta
ments". 

Definició, com he dit abans, proposada pel mateix 
Conseller de Turisme. Sense voler entrar en la bondal d'a
questa definició, el que posa de manifest el Conseller - crec 
que ho hem de remarcar - i ho fa d'una forma indirecta, és 
que hi ha una inexistencia d'una definició clara del que ami 
".~ lln ;¡llntinmp.nt tllTítir. T.n T .lp.i ¡j' Amnisti;¡ OllP. hp.m f',S-
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podríem trobar amb el paradigma de tenir un conjunt d'a
partaments que materialment no compleixen cap normati
va turística, pero ates que han presentat una inst:'l.ncia, s'ha 
iniciat una tramitació reglada i per tant no serien conside
rats oferta iUegal segons la definició que hem dit abans. 
Aquesta va ser la motivació per la qualla Ponencia va des
estimar aquesta definició; no obstant aixo s'ha de dir que 
efectivament la interven ció del Conseller va assenyalar un 
deis problemes més importants d'aquesta qüestió. 

Primerament, hem de tenir en compte que en el nostre 
ordenament jurfdic no hi ha un vertader concepte del que 
és un apartament, no existeix, i aixo ve avalat, ho afirma el 
Tribunal Suprem en una sentencia de dia 26 de setembre 
de l'any 1975, pero sí hi cap una construcció del concepte 
d'apartament turístic en base a les característiques i a les 
salvedats que venen exposades en aquest informe-estudi 
que els presento 

Segons la nOSLra legislació, podem dir que són aparta
ments Lurístics ayuelles unitats d'allotjament on es facilita 
de manera habitual, mi Lja[l(;:ant preu, habitació o residencia 
a les persones en cpoques, zones o situacions turístiques, 
independen tmen L que l'activita t es realilzi amb caracler 
temporal o permanent i amb exclusió de l'alloljamenl pres
tat en regim hoteler, sempre que es cedeixi d'ús i al preu 
gaudeixi de la lotalilat de l'apartament, bungalow o villa en 
condicions de mobiliari, equip, instaUacions i serveis que 
en permetin la seva utilització immediata. 

Per tant, senyors Diputats, la pedra angular, la pedra 
fonamental per saber si un conjunt d'apartaments són tu
rísties, per saber si són explotats turísticament, sera el seu 
ús. Es el seu contracte el que determina les condicions, els 
drets i les obligacions de cada part quan ens trobam davant 
unitats d'aUotjament on de manera habitual, amb publicitat 
o sense, el client obté no només l'ús passiu, sinó també els 
beneficis actius i positius d'un allau del producte que les 
empreses ofereixen als turistes i que, a més a més, es con
servat gracies a uns esfor<;os complets i a una adequada or
ganització, és a dir, que no ens trobam amb un simple con
tracte d'arrendament, sinó que aquestes unitats d'allotia-

crec que no ho dubta cap Diputat d'aquesta Cambra. Ho 
van denunciar els representants sindicals, ho van denunciar 
els tour operadors i els hotelers ho han ratificat i ho ratifi
quen d'una manera reiterada. Jo diria que la interven ció 
que es va produir a la Comissió que resumeix millor el que 
representa aquest tipus d'oferta és la que va tenir el Direc
tor General d'Ordenació Turística, Sr Tarragó, quan va 
compareixer, dia 18 de maig, a l'esmentada Comissió. El Sr 
Tarragó va resumir perfectament en un llarg paragraf el 
que representa aquest tipus d'oferta. Els senyors Diputats 
em permetran que els Uegeixi textualment el que va dir: 

"Aquesta oferta d'apartaments no legalitzats conside
ram que és totalment nefasta, perque és una competencia 
desUeial. Possibilita el frau fiscal amb una burla total de 
l'impost de beneficis, IV A, etc.; perque és una evasió de ca
pitals com una catedral, en tant que la majoria de doblers 
que genera no arriba a entrar ni a Balears ni al nostre pafs; 
pefe¡ ue no genera ocupació ni crea Uoes de treball, ni tan 
sois de temporada; perque pOi funcionar fins i tot amb per
sonal no laboral, simplement amb jornaleres que sabem 
que per hores o per arranjaments determinats no figuren ni 
en cventuals, ni en fixos discontinus ni en personal fix; per
que a aquésts objectes turístics no identificats no els podem 
controlar les instal.lacions i prestacions; perque, a més, 
aquestes instal.lacions i prestacions que tenen relació amb 
el servei, que s'han de donar al turista visitant, no tenen 
inspeccions laborals, tret que hi hagi un cas de denúncia; 

.perque hi ha falta de control sobre les condicions higieni
co-sanitaries de manipulació d'aliments, de menjadors col. 
lectius; perque no compleixen unes mesures en materia de 
seguretat i protecció contra incendis; perque no donen res
posta ni respecten els drets del consumidor. Ni tan sois no 
hi ha fulls de reclamació a la dísposició deis turistes que 
s'hi allotgin i no sapiguen com i de quina manera s'han de 
dirigir a nosaltres com a autoritat turística". 

"Si la nostra societat té una costosísima infrastructura 
de carreteres, de sanejament, de depuració, de serveis de 
policía, de llum, de neteja i no té contrapartida, podem dir 
que la resta de ciutadans entram díns aquest concepte del 
turisme subvencionat que darrerament s'ha posat tan de 
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Com diu expressament 1'informe, per coneixer-les una 
a una, per saber-les detalladament, pcr sabcr cxactament 
guines són les places que conformen l'oferta turística no le
galitzada hauríem de posar un inspector per cada turista 
perque anas a comprovar la pla~ que ocupa. Com com
prendran, aquesta tasca policial no correspon ni la pot fer 
una Comissió del Parlament i cree que tampoc no corres
pon a la Conselleria de Turisme, perque no ho podria fer, i 
per aixo hem situat el volum de l'oferta turística no legalit
zada segons els distints estudis i dad es que la Comissió ha 
lengut al seu abast. 

Al Llibre Blane de Turisme coordinat pel Professor 
Aguiló, es precisa el següent a la pagina 9, els llegiré tex
tualment el que diu: "En relació amb l'oferta extrahotelera 
no legalitzada, es mal de comprovar quina és la participació 
de les Balears en el conjunt espanyol, ja que per a les Bale
ars en aquest estudi hem avaluat els apartaments turístics 
no legalitzats en 71.167 places". 

En el conjunt de tot 1'Estat, la publicació El Turismo 
Español en cifras únicament estima els apartaments i sego
nes residencies en 8.710.000 places, basant-se en l'últim 
cens d'habitatges realitzat per l'INE I'any 1981. Segons 
aquest mateix estudi, s'estimava que en el conjunt de 1'Es
tat Espanyol hi havia 8.710.000 places. 

"Consideram aquesta xifra exagerada - continua dient -
ja que moltes d'aquestes places no tenen una finalitat clara
ment turística". Per aixo s'haurien de distingir d'aquesta xi
fra quins són els apartaments turístics no legalitzats. A les 
Balears, segons el cens d'habitatges de 1'any 1981, hi havia 
74.237 habitatges secundaris i 53.362 de desocupats quan es 
va fer el cens, molts deis quals s'utilitzaven com a segona 
residencia, cosa que donaria unes 350.000 places extrahote
leres en apartaments i segones residencies, de les quals, si 
descomptam els apartaments turístics legalitzats, ens dona
ria la xifra de 285.000 places en extrahoteleria no legalitza
da. 

bre Blane, ens diuen que n'hi ha 71.167 i el mateix profes
sor, l'any 1988, en un estudi que properament discutirem i 
analitzarem en aquest Parlament, ens d6na la xifra de 
171. 933 places. 

Si volem fer un estudi en funció de la demanda, en 
[unció deIs turistes que entren i surten diariament a les Ba
lears, per diferencia entre els qui vénen i se'n van, obtenim 
el nombre de persones que romanen aquí. 1 si descomptam 
el nombre de places legals, tendríem el nombre de persones 
que sÓn a les Balears sense ocupar una pla~ turística legal. 

Aquesta metodologia, que [ou proposada pel Conse
ller de Turisme Sr Cladera a la Comissió de dia 31 de maig 
passal, tal com consta a l'acta de la Comissió i a l'lnforme
Estudi, també l'hem aplicada i és la metodologia que al.lu
dia abans el Conseller Cladera, pero aquesta metodologia -
l'hem desestimada perque té la mancan~ que els assenyala
ré, perque cree que ho hem de fer. Aquesta metodologia té 
un defecte, que és el que esmentava abans el Sr CIad era i 
aquest informe-estudi diu concretament que la desestimam, 
no a la pagina 132, Sr Conseller, sinó a la 133 i següents. 

Les conclusions, per tant, no tenen res a veure amb el 
que fa referencia al possible nombre de visitants que hi 
hauria; les conclusions s'avalen en unes altres i aquest in
forme diu concretament que aquesta es desestima. Per tant, 
assenyalaré als Srs Diputats perque es desestima aquesta 
suggerencia que nosaltres varcm creure que havfem d'ana
litzar perque creiem que també era ·interessant recórrer 
tots els camins possibles per arribar al maxim coneixement 
possible. 

U1 manGanyt que veim és que a partir c!'aquest conjunt 
de persones, de toL aquesL conjunt de persones - 700.000, 
600.000, 400.000, és igual, el nombre és indiferent - haurí
em de descomptar per una banda les persones que van a xa
lets, per una altra banda les que van a cAmpings, les que 
van a ciutats de vacances, les que van a casa d'un familiar, 
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no legalitzada en 147.065 pIaces amb una correlació de O, 
85, erra al quadrat 0,73. Qu~ significa, aixo? Com saben els 
Diputats, és una correlació altíssima que avala precisament 
aquesta xifra, aquesta mateixa correlació estadística. 

Per tant, podem donar la xifra de 147.000 places com 
la més ajustada a la realitat i, a més, ve avalada per aquest 
metieul6s estudi que fa el Sr AJeñar, és a dir, desestimar el 
que abans deia el Conseller i la xifra que es dóna per bona 
és una altra que no té res a veure amb aquesta i és un estu
di estadístic que per una banda estudia la demanda i des
prés es fa una correlació amb el sector de la construr.-eió i 
dóna aquesta xifra que els he comentat abans. 

Per concloure, Sr President, la Comissió que he tengut 
l'honor de presidir presenta a aquest Plcnari un cstudi rigo
rós eoneixedor 1e la reaJitat que ve avalat per totes les da
des i xifres disponibles i també hem de dir que ha estat pos
sible dur-Io a terme gracies a la feina i a la disposició de 
tOl5 els Diputats de la Comissió, amb la col.laboració total 
deIs serveis d'aquesla Cambra. 

Aquest Informe ve amb unes recomanacions que la 
Comissió va fer seves com a Propostes de Resolució que 
marquen un camí, que marquen un sortida a la materia es
tudiada. Esperam, Sr President, haver fet una bona diagno
si de la situaeió; esperam que les Pro postes de Resolueió 
deIs Grups i de la Comissió siguin encertades precisamem 
per preservar el futur de les nostres illes, un futur que, si 
més no, sigui una continuació d'aquest present. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr Diputat. 

Té la paraula el Sr Conseller de Turisme. 

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

lleria i a aquest Parlament un Infonne-Estudi sobre rOfer
ta Turística no Legalitzada, que a la pagina 131 diu: "Fet 
per la Comissió. AnAlisi de les places turístiques en funció 
de la demanda. lIla de Mallorca. Estadística de moviment 
de l'aeroport de Mallorca durant l'any 88. Ateses les entra
des, etc., etc." i passam a la pllgina 132, que diu: "Per tant, 
el to tal de persones entrad es a Mallorca durant el mes d'a
gost del 1988 va ser, per vía aeria, 1.653.482". 

Jo die que aquest Parlament no pot fer seves aquestes 
xifres i jo entene que aquest Plenari pot decidir el que cre
gui convenient, pero vostes han d'entendre que jo, com a 
membre del Govern, no puc acceptar un error tan fona
mental. Es un error massa gros perque el tramitem aquí 
dins i el transmetem a la nostra societat; crec que és de tant 
de pes que no queda més remei que aixo tomi a la Comis
sió, que rectifiquin aquesta xifra ... 

EL SR PRESIDENT: 

Sr Conseller, aixo ho deeidira la Presidencia. 

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

Sí, Senyor. 

Repetesc: Cree que l'er.ror és tan greu que aquest Par
lament no pot aprovar unes resolueions basades en aquest 
argument. La conseqMncia d'utilitzar aquesta xifra fa que 
la Comissió digui que hi ha 616.900 places il.legals, i des
prés aquí diu, llegese: "Si descomptam el nombre de places 
turístiques corresponents als allotjaments turfstics legalit
zats que representen 78.067 places, ens dóna un resultat fi
nal de 616.970 places turístiques ocupades el mes d'agost 
del 1988 a ¡'illa de Mallorca en establiments no legalitzats 
turísticament". 

Aixo és el que diu, i aquesta xifra - escolti, la pagina 
132; si m'han envíat un altre exemplar, no ho sé, jo die el 
aue ten e - diu ... 
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Sr President, "lnforme-Estudi sobre l'Orerta TurÍSli -
ca ... U 

EL SR PRESIDENT: 

El que vos te llegeix i el que jo ten e no coincideixen, 

(Murmuri general) 

Sí, 134, i diu ", 

EL SR CONSELLER DE TURISME (Jaume Cladera 
Cladera): 

Perdoni, Sr President... 

EL SR PRESIDENT: 

Sí, pero ho ha de llegir 101. 

Sr Conseller, per evitar. .. , suspenem la Sessió per quin
ze minuts i anem a aclarir-ho. 

(Remor general) 

EL SR PRESIDENT: 

Sres i Srs Diputats, recomen~ la Sessió interrompuda 
de manera una mica brusca, pero la interrupció ha valgut la 
pena. 

Fetes les averiguacions oportunes amb els serveis de la 
Cambra, aquesta Presidencia constata: 

1.- Que no s'ha enviat cap exemplar d'aquest informe 
de la Comissió a la Conselleria de Turisme ni al Govern; 
per tant, el Sr Conseller ho deu haver aconseguit per altres 
vies que no són les directes des del Parlament al Govern, 

compte els Srs Diputats que aquesta xifra que es <.l(ma a la 
pagina 134 - no la 132, Sr Conseller; d'aq uÍ que jo eoten
gués que voste i jo no teníem el mateix exemplar, perquc 
quan vostc ha comcn«at a converúsar jo ecrcava la ] 32 i la 
132 meya diu altres coses - es corregira. De manera que 
eontinuarem amb el dcbat i l'aprovació de les conclusions, i 
fins i tot a l'hora d'aprovar I'informe amb les resolueions, 
ja demanaré a la Cambra que ho faei amb la correceió deIs 
errors que el nostre Reglament preveu que es faci poste
riorment. 

Hi ha presentada una pro posta á'addició, núm, 
1147190, a la recomanació sisena de la Proposla de Resolu
ció de l'esmentada Comissió, presentada pel Grup Parla
mentari MIXT. Per fixar la seva posició respecte de la pro
posta de resolució de la Comissió esmentada i defensar la 
seva proposta d'addició, té la paraula el Diputat Sr Caries 
Ricci, per part del Grup Mixt. 

EL SR RICCI I FEBRER: 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

L'Oferta Turística no Legalitzada és el títol basic d'a
quest treball de Comissió que ha suposat molta feina per 
part de 10ts i especialment per al President de la mateixa 
Comissió, Sr Valentí Valenciano, el qual ens du finalment 
a unes conclusions que tots plegats hem volgut aportar a
quL 

La veritat és que tots els Grups han fet un vertader es
fore; per presentar unes úniques i últimes resolucions i sen-
10 tenir una petita discrepancia, la petita necessitat de de
manar que aquesta Cambra accepti aquesta proposta d'ad
dició al text que avui hem presentat, una proposta d'addi
ció al punt sise, que jo cree que val la pena que analitzem 
amb tranquil.litat i sense cap altra intenció que aquestes re
solucions finals siguin les que aquest Parlament necessita 
vertaderament dur a terme mitj an<;ant el Govern. 
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Si no posam el punt que demanam que s'afegeixi, que 
diu "a més, s'establiran els mecanismes necessaris per possi
bilitar el coneixement deis contraetes d'allotjaments turís
ties" - die allotjaments turísties, no die die altre tipus d'a
llotjaments; per tant, com ha dit molt bé el Sr Valentf Va
lenciano, tenim molt clar o almanco ha puntualitzat el que 
eren allotjaments turísties, a!eshores continuaré - per a la 
seva cessió d'ús per part de les persones físiques o jurídi
ques en determinada qüesti6". 

Si aquest punt no hi fas, la realitat és que tota la nos
tra bona voluntat de posar tots uns punts finals a aquesta 
Comissió no haunl servit de res, perque justament els que 
no són controlats podran continuar tranquil.lament. No hi 
ha ca p norma, no hi ha cap llei que els obligui a res. 

Jo demanaria als membres de la Ponencia, de la Co
missi6 i als Parlamentaris en general, vosaltres que conei
xeu el tema particularment, a veure qui s6n els qui produei
xen vertaderament la il.legalitat. S6n les agencies de viat
ges ? Si ha s6n , la Conselleria ja té la manera d'agafar-Ios. 
E l Sr Valentí Valenciano ha llegit puntualment unes pa
raules del Sr Tarragó sobre aquesta competencia deslleial 
contra la qual reclamen els hOlelers i 10ts cls professionals 
que avui treballen en agéneies de viatges o com a tour ope
radors, que reclamen tots els propietaris d'apartaments le
galitzats. Per que protesten, aquests senyors? Aquests se
nyors protesten dient: "Escolti, jo tene UTlS apartaments que 
he donat d'alta, que he legalitzat d'aeord amb unes norma
tives que vos tes m'han imposat i resulta que al costat hi uns 
altres apartaments que no sé de qui són ni ho vull saber, 
pero que que agafen els meus clients i en un moment tan 
difícil cQm aquest, perque al final hem dit una paraula dis
cutible, quan diu "un futur que sigui la eontinuaci6 d'aquest 
present", jo dic un futur que no sigui la continuació d'a
quest present i justament perque no ho sigui hem d'afegir 
aquest punt, amb el qua! almanco sabem - i no dic la fór
mula, aquí no vull posar puntualment la forma, aquí diu "a 
més s'establiran els mecanismes necessaris", jo ja deixo que 
la Conselleria estableixi els mecanismes necessaris, ells bus
caran la fórmula necess<lria, pero que tot conlracte d'apar-

Gr<lcies, Sr President. Gracies, Srs Diputats. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus de Grups que vulguin intervenir? 

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

EL SR PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

A la Comissió es va elegir el seu President, el Sr Va
lentí Valenciano, per presentar aquest informe. Per tant, jo 
no tenc massa coses a afegir ja que la presentaci6 ha estat 
exhaustiva. Només vull fer unes petites observacions de ca
raeter molt general a les Propostes de Resolució. 

Es cIar, com ha dit el Sr Valenciano, que la gran difi
cultat és la definició d'establiment turístic no legalitzat. 
S'ha donat una definici6 i també és clar que hi ha una serie 
de turistes que vénen mitjan<;ant contractes d'arrendament 
civils. Precisament per aixó la darrera recomanació diu que 
els ponents troben convenient la modificació de la L1ei 
d'Arrendaments Urbans i de la legislació civil ordin<lria, co
sa que no podem fer nosaltres, que s'ha de fer des de Ma
drid, per limitar de manera clara i concreta les distintes fi
gures que concorren en ellloguer deIs allotjaments a terri
loris de preferent ús turístico 

Aixo ve a dret fil per dir que nosaltres votarem en con
tra de la Proposta de Resoludó alternativa que presenta el 
Sr Ricci atesa la impossibilitat de dur-la a terme. Efecliva
ment, si ja no hi ha intermediaris, si no hi ha agencies de 
viatges per mig, lIavors efectivament hi pot haver una agen
cia de viatges clandestina, un senyor que faci d'agencia de 
viatges clandestina. Aixo per una part i de l'altra hi ha tot 
un estoI de petits propietaris d'un o dos apartaments que 
els lloguen des d'AngIaterra o d'on sigui a través d'un con
tracte d'arrendament civil i aquests contractes que es fan 

, TI' 1'" _ ~ ______ .... _ T 1_1.- __ .... 
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Gracies, Sr President. 

En primer lloc i alesa l'exposició Harga, clara i detalla
da que ha fet el Sr Valentf Valenciano de la presentació de 
les conclusions de l'lnforme-Estudi sobre l'Oferta Turística 
no Legalitzada, jo també intentaré ser brcu i en primer 
11oc, en nom del nostre Grup Parlamentari, manifestaré la 
nostra satisfacció pel desenvolupament deis treballs de la 
Comissió no Permanent sobre ['Oferta Turística no Lega
litzada. 

El repte d'aportar una tasca espinosa i plena d'entre
banes a causa de la dific;ultat de conceptuació jurídica del 
tema, per I'especial incidencia del tema sobre I'estructura 
económico-turística de la nostra Comunitat i per la gran 
transcendencia deIs interessos económies empresarials i la
borals que entraven en joc s'anunciava realment com una 
qüestió molt difícil, peró és veritat que hi ha hagut seriosi
tat en el plantejament, rigor en la recollida d'informació -
malgrat algun error - i el que és més important, al nostre 
entendre: un excel.lent esperit de col.laboració de tots els 
Grups Parlamentaris que ostenten la representació demo
criHica de tots els ciutadans de les Illes Balears per tal de 
lluitar contra el que és una vertadera plaga per a la nostra 
principal indústria, de conseqüencies esgarrifoses per al 
present i el futur de la nostra economia. 

Es de justfcia assenyalar l'esfoT<; de tots els membres 
de la Ponencia, que en nom del nostre Grup vull reconeixer 
i agrair, que han aconseguit tractar com pertoca un terna 
que és una qüestió d'estat per a Balears i una cosa trans
cendent que a priori resultava molt difícil, la unanimitat en 
les mesures a prendre. 

Voldria també deixar constancia del nostre reconeixe
ment al treball del President de la Comissió, el Diputat Sr 
Valentí Valenciano, que ha donat exemple amb la seva de
dicació al bon fi d'aquesta Comissió, així com també als 
serveis d'aquesta Cambra. 

ció, la primera institució representativa deIs ciutadans de 
les llJes Balears, no quedas malparada pel fet que en el 
contingut de l'informe hi llavia unes dades equivocades, 
substancials, segons el mateix Conseller, i que fins i tot po
dien modificar les conclusions, peró com hem vist per les 
diferents intervencions, fins i tot per la del mateix Presi
dent de la Cambra, no era més que un senzill error que, 
ates el gran treball que ha suposat realitzar aquests infor
mes, és realment curiós que només s'hagi produ'it aquest. 

Jo cree que fins i lOt és d'agrair el rigor amb que s'ha 
treballat i reconcixer la seriositat amb que s'han fet tots cls 
plantejaments i s'han pres totes les dades perque fins j tot 
des de la Conselleria de Turisme només s'hagi pogut detec
tar un error d'aquest caire. Nosaltres cntenem, Sr Cladera, 
que el prestigi, el bon nom j la seriositat del Parlament pas
sen perque to15 els membres d'aquesta Cambra - Diputats, 
Govern de la Comunitat Autónoma sotmes a la voluntat 
d'aquest Parlament - siguin el més respectuosos possibles 
amb la mateixa institució parlamentAria. 

A nosaltres ens costa pensar que voste ha tengut avui 
matf mateix les conclusions i l'informe que ara tractam i in
tentam d'aprovar, si pot ser per unanimitat. Realment si un 
membre del Govern, si qualsevol persona adscrita als serve
is de la Comunitat Autónoma, qualssevol siguin el seu gran 
i la seva dependencia del Govern,. de qualsevol institució, 
en un moment determinat d'una tramitació parlamentaria 
detecta qualsevol tipus d'error en els treballs que es duen a 
!.erme, nosaltres creim q'ue per preservar el prestigi, el bon 
nom i la seriositat del Parlament, el que s'ha de fer és de
tectar-ho com més aviat millar, no esperar una Sessi6 Ple
miria, on hi ha molta gent - televisi6, premsa - per intentar 
que aquesta denúncia d'un simple error, com ha queda! de
mostrat, pugui suposar tirar per terra un any i mig de feina. 

Molles gracics. 

(El Sr President s'ha absentat de la sala i la Sra Vice-
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lamentari: No som un Estat policial ni el volem, volem un 
Estat de Dret, pero un Estat de Dret ha de partir d'una ba
se, que no hi ha d'haver discriminacions, que no hi ha d'ha
ver favoritismes; en definitiva, que no hi ha d'haver un lIiu
re joc que permeti que els més espavilats de sempre conti
nUln essent-ho i els que han tingut l'honestedat d'acollir-se 
a la normativa d'una manera directa o indirecta surtin per
judicats. 

Avui, després deis treballs realitzats en Comissió i en 
Ponencia, les experiencies recollides reflecteixen la impor
tancia de la qüestió i la necessitat d'afrontar el problema 
amb la voluntat de posar-hi solucions, les solucions que pu
guem arbitrar des de les nos tres competencies. 

Certament són preocupants les dades que indiquen 
que, segons el cens de I'Institut Nacional d'Estad1'stica, la 
possib le oferta de places extrahoteleres no legalitzades es 
quantifica en 285.000 - també s'equivoquen - quan l'estudi 
del Sr Miquel Aleñar i Fusler de I'any 88 dóna una possible 
oferta no legalitzada d'unes 147.000 places, lambé s'equivo
quen. 

La qüestió que ha central aquesta Ponencia, ho hem 
de repetir, no ha estat la de quantificar el nombre d'aparta
ments no legalitzats, sinó valorar la incidencia quaJitativa 
del problema i procurar a I'Executiu solucions viables. Han 
vist, Sres i Srs Diputats, cap Proposta de Resolució que di
gui coses com "cons tatam l'existencia de 100.000, 200.000, 
300.000 places no legalitzades"? . 

Existeix un problema de competencia deslleial, fraudu
lenta, aquesta és la qüestió.i aquf coincidim tots, potser ex
cepte el Conseller: Sindica ts, Federació d'Hoteleria, Fo 
ment del Turisme, alcaldes de is diferents municipis ens tro 
bam davant un greu problema i la Administració no fa 
prou per aturar-ha, per a0 el problema persisteix, aquesta 
és la qüestió i la gran preocupació que tots hem detectat. 
Potser aqu[, ho hem de lamentar, hi hagut algun problema 
de comunicació del Govem , amb els membres del Grup 
Parlamentari que Ji dóna suport, el Grup majoritari d'a-

el seu beneficiari final, moltes vegades fins i tot fora de la 
nostra Comunitat Autonoma. 

No és cap consol, Sres i Srs Diputats, al nostre enten
dre no ha pot ser, l'extensi6 d'aquest problema fins i tot 
amb circumstancies més greus a altres Comunitats Autono
mes, com varem tenir ocasió de comprovar a través dels 
contactes mantinguts amb el Parlament i alguns Ajunta
ments d'Andalusia. Mal de molts, conhort de besties, salen 
dir, i si altres sostenen que aquest problema és diftcilment 
inresoluble, nosaltres, que sabem ben bé el que ens jugam, 
no podem romandre mans plegades davant aquesta qüestió. 

Sera vital, per tant, que sigui l'Administraci6 que asse
nyaJi la diferencia entre aquesta oferta legal, a qui obliga 
amb les seves normes molles vegades estrictes i la clandes
tina que no bliga a res, i fer- ho per la via més senzilla, pu
blicar la relació de tates les empreses i persones inscrites al 
Registre d'Empreses i Activitats Turfstiques amb una sen
zilla descripció de les seves caracterfstiques per tal de do
nar publicitat, de donar a coneixer qui esta en condicions 
d'o[ertar places turístiques i saber que per exclusió qui no 
hi figuri no pot assegurar tol el que ofereix. Es més, cercar 
la fórmula per tal que en la comissió turfstica interior i ex
terior que faci la nostra Comunitat, que faci el Govern de 
la nostra Comunitat, quedi perfectament ciar quí pot ga
rantir un nivell m[nim en els serveis que ofereix, en la qua
litat de les instal.lacions, en els prcus que marca i en les 
normes de seguretat que es compromet d'observar. 

Només aquestes, soIs les empreses que comptin amb 
aquest número de registre, tenen aquesta seguretat i hem 
d'obligar, a més, que en qualsevol documencació o factura, 
en tota la pubJicitat de les empreses turfstiques hi figuri el 
número de la signatura en el registre. Vet aquf una fórmula 
de discriminació positiva : assegurar-nos que el turista que 
s'interessa per venir a les Illes i l'agencia que actua d'inter
mediaria coneguin O puguin coneixer sense possibilitat d'e
quivocar-se que existeixen normes per assegurar la quaJitat 
del producte que el turista vol adquirir, que aquesta quaJi
tat la garanteix qui s'ha legalitzat i és inscrit en un registre i 
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la Comunitat d'aquest tipus d'oferta haura de representar, 
és ben evident per a nosaltres, una millora , si s'aprova la 
resolució núm. S que hem presentat conjuntament. Que to
tes les agencies de viatges que realitzin contractacions o'a
Ilotjaments lurístics de manera habitual per cedir-Ios a un 
tercer hagin de presentar a la Conselleria de Turisme - per 
ser visades, evidentment - una copia deis contractes en que 
intervenguin, donara noves possibilítats de control i afegira 
més dificultats a aquelles agencies que presumiblement 
operen amh apartaments no legalilzats, coneixent el que 
fan i amb una total impunitat fins avui. 

Millorar les condicions mínimes exigides als allotja
ments turfstics respecte de la composició, habitacions, sala 
de bany, sala d'estar-menjador, cuina , mObiliari, equip i 
instal.lacions de servei, personal de servei i també de les 
instal.lacions comunes per als allotjaments de 3 i 4 claus -
avui són les úniques categories possibles, permeses a la 
nostra Comunitat Autonoma - tampoc no dubtam que con
tribuiria a millorar I'oferta turística i de rebot la qualitat 
del turisme. Aquesta és la motivació de la setena recoma
nació que demana I'actualització de I'ordre de 17 de gener 
del 1967. 

La defensa deis drets de I'usuari, Sres i Srs Diputats, és 
absolutament vital en una societat avan<;ada. En aquest 
sentit, la Comunitat Economica Europea ha adoptat una 
directiva relativa als viatges combinats, les vacances combi
nades i els circuits combinats en la qual posa emfasi espe
cial a cercar la fórmula més senzilla possible per tal que els 
usuaris puguin reclamar, fer arribar les seves queixes quan 
els serveis que els presten, la qualitat del producte - en 
aquest cas, l'allotjament turfstic - no respon a les condí
cions rnfnimes exigides. El consumidor europeu esta acos
tumat a ser exigent i la defensa deIs seus drets com a usuari 
d'uns serveís són la millor promoció que podem fer, tal 
corn reclama la vuitena recomanacíó. 

La novena recomanacíó és especialment important, la 

les presentam, hauran de contribuir i no poc, si el Govern 
les posa en practica, a la contenció i erradicació d'aquest3 
activitat fraudulenta, d'aquesta competencia deslleial que 
implica greus perjudicis a qui s'acull a la lIei cada dia més 
exigent i perjudica també greument la imatge d'una oferta 
que cada dia té més problemes per pareixer temptadora, a
tractiva, amb possibilitats d'afrontar la dura competencia 
que ha d'afrontar. 

Entenc, Sres i Srs Diputats, que l'aplicació d'aquestes 
resolucions ens h::l de fer avan<;ar per aquest camí de millo
rar el sector economic amb més pes de la nostra Comuni
tat, pero també amb uns problemes que si no s'afronten de 
forma decidida poden abocar-nos a una situació de greus 
conseqüencies. 

Haver arribat a uns acords unanimes d'aquestes carac
terístiques és important, pensam nasal tres, pero no servid 
de res si no es posen en practica. Esperam el resultat i es
peram que siguin positius. Hem de dir ben clar que avui no 
acaba aquesta pel.Jícula, que ara comen<;a; el guió esta aca
bat, esta escrit, pero de la realització depen que hagi servit 
o no per posar solució a un problema Oagrant i que tin
guem un Oscar o que la nostra pel.lfcula sigui objecte d'u
na crítica ferotge per part deis espectadors, per part deIs 
usuaris de fet i he de manifestar els meus dubtes, ho he de 
fer forc;.osament, Sr Conseller. No acab d'entendre la seva 
intervenció d'avui respecte d'una feina en la qual el seu 
Grup ha participat com els altres, simplement dir a~, per
que ho yull tornar a dir: el problema que es plantejava 
aquesta Comissió no era el nombre d'apartaments iLlegals 
que hi havia aquí, per a~ n'hi hauria hagut prou a llogar 
un detectiu privat, sino que feim per acabar amb aquest 
problema, una qüestio amb la qual tots estam d'acord amb 
matisos. Ha costat arribar a aquest acord per part de tots 
els Grups, pero en principi tots estam d'acord sobre la gra
vetat del problema. O no hi estam tots, Sr Conseller? 

Gracies . 
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Avui en dia els mitjans socials, dia sí i dia no, repro
dueixen debats, declaracions, taules rodones, analisis, mani
festacions de tots els estaments socials sobre els temes tu
rístics. Les declaracions de preocupació es reprodueixen 
diariament, unes manifestant que el sector turístic es troba 
en crisi, uns altres diuen que no hi ha per tant, que no hi ha 
crisi i jo crec que almanco tots hem d'estar d'acord que el 
sector turístic passa una situació critica i que depen molt 
de les mesures que avui es prenguin, que ja s'haurien d'ha
ver pres i que es puguin prendre a partir d'ara, que aquesta 
situaciÓ crítica d'avui esdevengui una crisi absoluta per a 
totes les nos tres illes. 

No hi ha una sola causa, és evident que no té tota la 
culpa d'aquesta crisi l'oferta turística no legalitzada, són 
moltes les circumstancies que influeixen sobre la situació 
actual. Hi ha un augment de l'oferta que no va d'acord amb 
la demanda, hi ha una baixa sensible, enorme, de la quaJitat 
de la nostra oferta - sobretot, des del meu punt de vista, en 
l'oferta complementaria -, hi ha males infrastructures a 
quasi tots els indrets turístics de les nostres illes a preus 
abusius, avui un dinar o una simple cervesa costa més a les 
nos tres illes que a Alemanya, hi l'obertura de nous mercats, 
hi ha establiments vells que en la seva carrera per mante
nir-se dins el mercat provoquen un abaratiment deIs preus 
excessiu, pero també hi ha una competencia deslleial im
portant. 

Hi ha una compet~ncia deslleial no només per no sot
metre's a la normativa a la qual se satmet la majoria d'ho
telers, la majoria d'empresaris turístics, sinÓ perque aques
ta falta de submissió permet una economia submergida que 
fa que puguin oferir millors preus, tenir un control menor 
sobre la scva empresa per part deIs organismes oficials, po
der fer contractes no sotmesos a reglamentació laboral, 
desviar els ingressos que produeixi el negoci; resumint, que 
permet tot un món submergit que creim que realment be
neficia poc les nos tres illes. 

El Parlament, sensible a aquestes necessitats, ha fet 
feina d'una forma seriosa. Una feina que ha durat més d'un 
'.:lIn·" ; nllP c'h<:l TPf1p.rtif pn llTl'), dnt7pnl'), np. Prnnnctp.c DrrL 

Nosaltres creim que el Govern no hauria de frustar 
l'esperan<;a que tots els Diputats que han intervengut han 
posat en la nostra feina. Creim que són unes conclusions 
aseptiques, no són unes conclusions contra ningú i molt 
manco contra el Govern. El Grup Parlamentari que dóna 
suport al Govern les ha aprovat per unanimitat; esperam 
que aquesta unanimitat que han tengut tots els Grups de la 
Cambra serveixi perque el Govern sigui sensible a aquestes 
propostes i no ens vegem, com pass a amb els debats de tu
risme, que any darrera any les podríem reproduir. Podríem 
fer lectura del Diari de Sessions i presentar les mateixes es
menes, les mateixes proposicians, perque practicament no 
s'ha donat compJiment a cap. 

Per tant, jo no faré lectura de les Resolucions que es 
presenten. El Diputat Sr Orfila n'ha fet una exhaustiva lec
tura, creim que som pasitives, creim que milloraran no sois 
el control de l'oferta, sinó la seva qualitat, i creim que ser
viran per danar una serietat al nastre producte davant els 
mercats extcriors. Creim que seria una passa important que 
(l'aquí a poc temps el Govern pagués compareixer i dir que 
totes aquestes resolucions s'han dut endavant. 

Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Muchas gracias, Sr Nadal. 

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

EL SR JAÉN I PALACIOS: 

Muchas gracias, Sra Presidenta. Sres i Srs Diputados. 

Decía el Portavoz del Grupo SOCIALISTA al iniciar 
su intervención que los medios de comunicación reproducí
an día a dla noticias sobre el turismo yeso, evidentemente, 
no debe extra fiar en nuestra Comunidad Autónoma porque 
la importancia del turis¡no es capital. Es capital, porque es 
pl eprfnT rl'.l'l:IP r111P ClpnPT'A lln irnnnrt'Antp nnrrpnt~ip np.1 
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rio. 

Sobre otros aspectos no me detendré porque ya han si
do expuestos por el Presidente de la Comisión o tocados 
por los distintos portavoces que me han precedido en la tri
buna. Yo creo que conviene que la Cámara sepa, al menos 
los Diputados que no pertenecen al Grupo POPULAR, 
cuales son las consideraciones que nosotros nos hicimos en 
principio en esta Comisión. Partimos desde luego de una 
base y es que el Grupo POPULAR, los Diputados que for
man el Grupo POPULAR,ninguno de ellos es un converso 
en materia turística, es decir, hemos creído en el turismo 
siempre, no somos recién convertidos ni hemos hecho pin
tadas en las paredes de "Un altre turisme", sino que noso
tros siempre hemos estado a favor del turismo. 

La segunda consideración es la voluntad manifiesta de 
nuestro Grupo en colaborar en la solución del problema, lo 
hemos dicho siempre. Esto exigía como paso previo delimi
tar el problema, definirlo, después evaluarlo en sus aspec
tos cuantitativos, cosa que se ha hecho de una u otra forma 
con unos estudios, en los cualitativos también, y proponer 
las medidas que a nuestro juicio resolviesen o al menos mi
nimizasen el problema. Ese era el diseño que tenía in men
te el Grupo POPULAR y que ha aplicado en su trabajo. 

La tercera consideración es que es bien cierto que han 
existido no pocas dificultades, aquf también se han aludido 
de pasada, y la primera, a nuestro juicio, todos lo hemos 
podido comprobar, ha sido que era un tema digamos nove
doso y que aunque está presente en otras Comunidades 
Autónomas, tal vez con mayor incidencia que en la nuestra, 
nunca habla sido tratado de forma sistemática. Por tanto, 
partíamos con un handicap, cual era desconocer y aprender 
por la experiencia ajena. 

Pasaré por alto definiciones de la oferta turística lega
lizada o, mejor dicho, oferta turística regulada, que nos pa-
TPrp 1In tprmlnr. Tl'l~C' 'dnr"ni~rtf'l H pntr~rp rlPc;;:rlP hlP(J() Pn ()_ 

A pesar de todo eso, a pesar de las opiniones de los 
tour operadores también manifestadas en concreto por el 
representante de XXX, que decía textualmente que una 
oferta ilegal es un bloque de apartamentos que que se co
mercializa a través de los canales de los tour operadores o 
agencias de viajes y decía que mirándolo así y es teX1ual: "yo 
diría - afirmaba el Sr Reus - que hay muy poca oferta ile
gal". Muy poca oferta ilegal, esta opinión la reiteraba de 
nuevo el Sr PereHó, alcalde, e incluso se ha podido detectar 
en Mallorca, a través de escritos de la Federación Hotelera 
de Mallorca que la Conselleria ha corroborado, solamente 
44 presuntos apartamentos no regulados o de carácter ile
gal. 

A pesar de eso que estamos diciendo, algún Diputado 
o algún Grupo podría extraer la conclusión de que según 
nuestras palabras no existe el problema o que nosotros in
tentamos minimizarlo. Nada de eso, porque lo que preten
demos desde luego es situarlo en su justo término, en su 
justa medida, para evitar maximalismos, para evitar notí
cias sensacionalistas que lo único que hacen es perjudicar 
la imagen de nuestras islas. 

Se deduce, por tanto, que nosotros también estamos 
en una postura beligerante, como han expuesto todos los 
Portavoces, absolutamente beligerante contra esos aparta
mentos que sin ser turísticos se comercializan por la vía co
mo tales y eso lo hemos dicho y repetido porque nosotros 
también estamos a favor de la competencia reglada, de la 
competencia leal, eStamos en contra del fraude fiscal, esta
mos en contra de la precarización del empleo. Nosotros, el 
Grupo POPULAR y el Gobierno, estamos en una política 
de protección al turista, por una mejora de la oferta y por 
un mejor cOntrol de la misma. También se han dado sufi
cientes muestras, ya sea por la vía legislativa o por otros 
medios, de esto que ahora yo estoy afirmando. 

En cuanto a las resoluciones, sí que quisiera detener
mp hrp.vpmpntp. A np.~;¡r nI". P-SP. p.'mfritll de consenso. hay 
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clamación; la declaración de zonas de infrastructura insufi
ciente ya está regulada por el artfculo 14 del Decreto 60/89 
de 22 de mayo y el Plan de Ordenación de la Oferta Turísti
ca está en proceso de concluirse una vez que se adjudicó y 
está próximo a venir a este Parlamento, así también como 
el Plan de Inspección en la resolución nO 11, la décimo pri
mera, que también es una cuestión que se hace anualmente 
en la Conselleria. 

Entre aquellas otras que consideramos que son de difi
cil o de imposible materialización o bien que escapan a 
nuestro ámbito competencial, hay el caso de la modifica
ción de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que desde lue
go no nos corresponde, o incluso del thime-sharing, por el 
cual no hemos pasado ni siquiera como para crear una ley 
de multipropiedad, porque en este momento se encuentra 
en situación de alegalidad i en concreto la resolución nO 6, 
la sexta, muy discutida en la Comisión, a la que nosotros di
mos nuestro apoyo a cambio de esa unanimidad, que obliga 
al visado de los contratos de los intermediarios ante la 
Conselleria de Turismo. 

En este aspecto nosotros tenemos serias dudas y no 
pocos recelos de que pueda establecerse este requisito. He
mos consultado la legislación comparada o la normativa 
comparada y nos hubiese gustado más el Decreto de Cata
luña, donde simplemente, en su articulo 11, dice que no 
hay visado previo, sino tener a disposición de la autoridad 
administrativa - de la Conselleria de Turismo correspon
diente - el contrato. No obstante, nosotros hemos cedido 
en lo que hemos tenido que ceder, nos parecía que las pro
puestas y el consenso merecían un esfuerzo y deseamos, no 
sólo que hayamos acertado en el diagnóstico, como decía el 
Presidente, sino que estas propuestas sirvan para algo. Con 
el tiempo, y esto será pronto, veremos si sucede así. 

Muchas gracias, Sr Presidente. 

EL SR PRESIDENT: 

Acabat el debat, passam primer a la votació de la Pro-

EL SR RICC! 1 FEBRER: 

Per separat. 

EL SR PRESIDENT: 

Ha vol repetir, Sr Ricci? 

EL SR RICCI 1 FEBRER: 

Demanaría, si pot ser, que la sisena es votés per sepa-
rat. 

EL SR PRESIDENT: 

Molles grAdes, Sr Ricci. 

Passam a votar, ido, les Propostes de Resaludó prime
ra, sega na, tercera, quarta, cinquena, setena, vuitena, nove
na, desena, onzena i dotzena. 

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

Sres 1 Srs Diputats que voten en contra? 

Abstencions? 

Queden aprovades per unanimitat 'de la Cambra. 

Passam a votar la Proposta de Resolució Sisena. Sres i 
Srs D"putats que votin a favor, es valen posar drets? 

I 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 55. Vots en con
tra, 1. No hi ha abstencions. Queda aprovada la Proposta 
de Resoluci6 Sisena que acabam de sotmetre a votació. 
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IY.- DEBAT DE PRESA EN CONSlDERACIÓ DE 
LA PROPOSICIÓ DE LLEI R .G .E. NÚM. 987/90, PRE
SENTADA PER LA COMISSIÓ TECNICA INTERIN
SULAR, RELATIVA A ATRIBUCIÓ DE COMPETEN
CIES ALS CONSELLS INSULARS EN MATERIA 
D'URBANISME 1 HABITABILITAT. 

EL SR PRESlDENT: 

Passam al punt quart de I'Ordre del Dia referit al de
bat de presa en consideració de la proposta presentada per 
la Cornissió Tecnica Interinsular, relativa a atribució de 
competencies als Conse!ls Insulars en materia d'Urbanime 
i Hab'ltabilitat, registrada amb el núm. 987/90. 

Srs Portaveus que vulguin intervenir en el debat ? 

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

EL SR PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Avui tenim aquí la primera !lei desenvolupant la Llei 
de Consells Insulars que varem aprovar l'any passat, referi
da a atribució de competencies als Consells Insulars, i 
aquesta llei és precisament sobre una de les materies de 
més contingut de totes les transferencies que hi ha hagut, 
almanco de les primeres, de les que són dins l'article 148 de 
la Constitució Espanyola, de totes les materies que s'han 
transferit a la Comunitat Autónoma, la d'Urbanisme i tam
bé d'Habitabilitat. 

L'acord de la Comissió s'ha fet per unanimitat i per 
tant hi ha poques coses a dir. L'únic que s'ha de fer és res
saltar la importancia d'aquesta primera !lei que esperam 
que no sera la darrera i que suposanl la creació de les tres 
comissions insulars d 'Urbanisme, que els Consells Insulars 

. . . 

mes de recursos d'al<;ada, ens pareix de difícil compliment 
per part de les Comissions Insulars i de tates maneres pen
sam que aquesta notificació ha de ser previa a la publicació 
de l'acord de la Comissió Insular d'Urbanisme, en aquest 
cas al But!letí Oficial de la Comunitat Autonoma de les 
IlIes Balcars, perque els 15 dies que hi ha per fer el recurs 
d'al<!<'ída o el termini corresponent no sofreixi cap minva. 
En qualsevol cas aixo s'estudiaril. i pensam que sera I'única 
possible esmena que presentarem; si es justifica que es pot 
complir no en presentarem cap. 

Molles gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR TUELLS I JUAN: 

Gracias, Sr Presidente. 

Hoy es un día de satisfacción. Después de siete años 
del nacimiento, de la aprobación del Estatuto de Autono
mía y de más de un año de la ley marco, de la Ley de Con
sells Insulares, por fin, según la Exposición de Motivos de 
esta Proposición, será el primer paso que ha de significar 
sin lugar a dudas una más próxima y mejor prestación del 
servicio público. 

La verdad es que me la habeis fiado muy largo, sefiores 
del Gobierno. Han transcurrido más de siete afias para que 
podamos dar este primer paso que, sin duda alguna, dice la 
Exposición ,de Motivos, supondrá una más próxima y mejor 
prestación de servicios. A sensu contrario, aunque no sea 
quizá el momento para practicar críticas, sino al contrario, 
para manifestar - insisto - satisfacciones, uno no puede de
jar de pensar que siete afias son muchos años para no ha
ber podido dar más que un primer paso y que, sencillamen-

, • ..3 _ __ __ . :_:~ _ _ .~ \..1~ 
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EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 
D'ESQUERRES, té la paraula el Portaveu Sr López i Ca
sasnovas. 

EL SR LÓPEZ I CASASNOV AS: 

Gracies, Sr President. 

L'any 1983, just comenc;at el primer període de ses
sions del Parlament de les Illes Balears, el President de la 
Comunitat Autonoma va fer unes declaracions que van ser 
recoIlides en el Diari de Menorca - em sembla que també a 
Eivissa eren similars - on dei a que els Consells lnsulars tin
dríen les competencies que volguessin. El viatge a Haca que 
vam emprendre l'any 1983 s'esdevé molt llarg, aquí ja s'ha 
anunciat. Nosaltres no pregam que el camí sigui !larg, pero 
sí que voldríem que fos un camí pIe cJ'aventures i de conei
xences. 

La llarga tramítacíó de la Proposició de Llei del Partit 
Socialista Obrer Espanyol de transferencia de competen
cíes en materia d'Urbanisme ens ha proporcional forc;a 
possibilitats d'establir coneixences, d'aprofundir en les difi
cultats i en les virtualitats i facultats que té l'exercici de la 
competencia en materia d'Urbanisme, una de les més im
portants, volem dir-ho, de les recollides a l'articIe 39 de 
l'Estatut d' Autonomia. 

Per tant, la gestió ha de passar als Consells Insulars i el 
fet que avui donem una altra passa endavant és una bona 
notícia per a la configuració deis Consells Insulars com a 
institucions de la Comunitat Autonoma. EIs Consells lnsu
lars, óbviament, no han de ser només organismes d'Admi
nistració Local i, per tant, només en la mesura que tenguin 
competencies transferides com a propies, que n'hi ha mol
tes, i també com a delegades, seran institucions de la Co
munitat Autónoma. 

Es una proposició de llei duta de la Comissió Tecnica 

peró el nostre Grup, concordant i coherent amb la postura 
que vam adoptar respecte de l'article 13 de la Llei de Con
sells Insulars sobre l'exercici de la potestat reglamentaria 
normativa, ja anunciam que voldríem - i entenem que hau
ria de ser així - que si la competencia és transferida com a 
própia ha de comportar també la potestat reglamentaria 
normativa per als Consells Insulars. Es un debat que ara no 
vull encetar, peró que també deix formulat aquí, des d'a
questa tribuna. 

També vull manifestar un desig en nom del nostre 
Grup. Sovint s'ha dit aquí que els Consells Insulars, en 
exercici del govern que els correspon, haurien de tenir la 
possibilitat d'ordenar el seu territori insular a partir de la 
les voluntats democraticament manifestades en els comicis 
respectius i donar participació a les entitats ciutadanes. Idó 
bé, és desitjable que amb la transferencia de les competen
cies arribi el moment que no hi hagi més contenciosos poH
ties, contenciosos a vegades agres entre Consell lnsular
Govern de la Comunitat Autónoma en aquesta materia í 
deixar el cam! lliure a l'única relació possible en un sistema 
absolutament autonomista en un territori dividit en illes, 
on els Consells Insulars tenen autogovern i aquesta és la 
via del contenciós administratiu, la via jurídica. 

D'aquesta manera, repetesc, ens evitaríem declara
cions, contradeclaracions, repliques i contra repliques amb 
un exercici polític que sense obviar el control parlamentari, 
que sempre hi ha de ser, és necessari que es pugui exercir 
des de les voluntats lliurement expressades a cada Consell 
Insular. 

Gracies i esper que el viatge a Itaca de les competen
cies als Consells Insulars, repetesc, sigui pIe de coneixen
ces, pero també més curt del que hem viscut fins ara. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la 
paraula el Portaveu Sr Francesc Triay. 
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aquelles lamentables paraules del President de la Comuni
tat, fruit precipitat d'una mal dissimulada irritació i pro
nunciades en el mare solemne, quasi solemne, d'un debat 
sobre I'estat de la Comunitat. 

Tots els Grups Parlamentaris, juntament amb el Go
vern, perque junts constituiexen la Comissió Tecnica Inte
rinsular, amb el seu supon actiu a la proposta que avui ve
nim a prendre en consideració, venim a rehabilitar un pro
cés de descentralització inneeessariament agredit. No vol
dría, pero, que em considerassin poc cortes pel fet de fer 
recordatoris que poden ser desagradables per a qualcú, 
quan som davant una proposla que lothom recolza i que, 
per tant, mereix flors, violes i romani i no acides referen
cies al Diari de Sessions, perque és ben cen que si els ante
cedents s6n plens de crispació, de dilacions i de pauses, els 
fets, els resultats es presenten positius i encoratjadors. 

La proposta és bona, la materia Urbanisme s'atribueix 
íntegrament, sense deixar tuteles ni reserves, als Consells 
Insulars, reserves i tuteles que plantejades inicialment per 
la representació del Govern no van resistir leS fermes aspi
racions deIs Consells lnsulars. Si la gestió insular de qual
que materia té una plena justificaci6 és aquesta de l'urba
nisme; respon a una exigencia permament deIs ciutadans de 
les Illes, a una set d'autogovern de cada ilIa; suposa una ca
pacitat real d'incidencia sobre la reaJitat territorial i s6cio
economica i exigeix escassos recursos. Amb 67 milions, 
com podem veure a l'artiuclat de la llei i a la Memoria in
formativa que l'acompanya, 67 milions entre els tres Con
selIs Insulars, més del 70% deIs quals ja s'ha recollit al 
pressupost per al 1990, es pot fer satisfactoriament aquesta 
transferencia. .. 

Significa aix6 que destru'im la Comunitat Autonoma, 
com algunes veus de mal averany mantenen? S'esta en camf 
de crear tres Comunitats Autonomes en Uoc d'una sola or
ganitzada en Govern i Parlament i tres ConselIs lnsulars? 
Priv;;lm ;:¡mh ;;1011('.<;1;;1 inir.iMivll el Govern de la Comunital 

la Segona Legislatura. La prudencia polftica i no la bogeria 
ha conformat una posició unanime, que coincideix basica
ment amb la proposta socialista inicial, que només ens pot 
produir goig i congratulacions i dír, per últim, que només 
ens cal desitjar i demanar a tots els Grups que col.laborin a 
fer-ho possible. Que per fer-ho possible, col.laborin a la ce
leritat, a la tramitaci6 parlamentaria, que recuperin encara 
qu e només sigui en setmanes el temps perdut i permetin, 
per tant, fer reaJitat social i jurídica la voluntat de descen
tralització que el Parlament avui expressa. 

MoItes grilcics. 

'. 
EL SR PRESIDENT: 

Per pan del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el Diputat Sr loan Verger. 

EL SR VERGER 1 POCOVÍ: 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Es debat avui la presa en consideraci6 d'una llei pre
sentada per la Comissi6 Tecnica Interinsular d'atribució de 
competencies als Consells Insulars en materia d'urbanisme 
i habitabilitat i en el cas lógic que tots els Grups diguem 
que sL Dins la Comissi6, Subcomissi6 i Comissió en repre
sentació del Govern, del Consell i deis grups polítics varem 
arribar a un consens i, per tant, seria una incongruencia 
que avui no es recolzas amb un vot positiu. 

Proposició de L1ei recolzada juridicament per l'article 
39 det nostre Estatut d'Autonomia, de la L1ei de Consells 
Insulars i emmarcada també dins les competencies munici
pals i deIs Consells que els a tribueix la L1ei 7/85 de dia 2 
d'abril, reguladora de bases de regim local, als seus articles 
25 i 36, i per una altra part, amb un contingut que - em per
metran l'expressi6 - en un sentit ampli jo entenc que forma 
pan d'aixo que deim cooperació municipal, política munici-
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- el Sr Triay ha dit bageries, sup6s que aquí deim "batxe
ries", la diferencia deu ser aquesta - o si ho hem fet més 
prest arnés tard, si varem comenc;ar el 88 o acabam el 89, 
jo crec que l'important en materies tan serioses com aques
ta és que ha facem bé, no passa res si aIs Consells se'n dóna 
un mes abans o un més després, aixo no té cap importancia, 
l'important és que venguin relativament ben dotades i sa
bem l'esfon; que hem hagut de fer dins la Subcomissió i 
tom a repetir la qüestió deis costos extra que aix6 ha pro
duit i es produiran també per als Consells, pero crrec que 
valla pena que aquesta competencia tan relacionada amb 
els Consells i amb la cooperació municipal, des del punt de 
vista, sigui assumida amb la mAxima celerirat dins les possi
bilitats logiques i dins una logica normal de bon funcioa
ment de les institucians. 

Per tant, el nostre Grup votara que sí a aquesta presa 
en consideració. Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Govem, té la paraula el Vice-president Sr 
Joan Huguet. 

EL SR VICE-PRESIDENT DEL GOVERN (Joan 
Huguet i Rotger): 

Gracies, Sr President. Sres i Srs J?iputats. 

Es podra comprovar que avui era un dia en que el Vi
ce-president sortís a aquesta tribuna només per fer una pe
tita interven ció i ho votia fer des de l'escó dient . textual
ment que agraesc la co.laboració de totes les institucions, 
Consell Insular de Mallorca, Consell d'Eivissa i Formente
ra, Consell Insular de Menorca i del Govern. Perque acabés 
aquí la meya intervenció, votia afegir que gracies a la seva 
col.laboració s'ha facilitat que avui discutíssim i aprovéssim 
per unanimitat la primera passa de descentralització de la 
Comunitat Aut6noma de cara als Consells Insulars. 

No obstant aixo, no he pogut resistir la temptació de 

nar fins i tot amb un poc de pressa i per tan agraesc la seva 
col.laoració, deixant al marge la qüestió deis set anys d'Es
tatut i un de Consells Insulars, perque tal vegada aquest no 
era el tema d'avui, a pesar que indiseutiblement tots eIs Oi
putats són lliures d'expressar aquí les coses que creguin 
convenients. 

Jo només vull tornar a insistir en un punt, senyor re
presentant del COSo No és que sigui "largo me lo fiais, se
ñores del Gobierno"; jo crec que aquí és que tots ens ho 
fiam llarg, senyors del Govern i senyors deis Consells Insu
lars, pero ara no feim un debat amb els Consells Insulars, 
sinó amb el Grups Parlamentaris. Cree que ahir es van re
collir certes expressions de com funeionava la Comissió 
Tecnica Interinsular, quina era la seva representativitat i 
quines eren les dificultats que tenia, de manera que don per 
reproduldes les mateixes paraules que vam pronunciar en 
el debat d'ahir. 

Al Grup NACIONALISTA 1 O'ESQUERRES, jo ti 
he de dir que estic content de la seva intervenció i que m'ha 
de permetre - i segur que el Sr López m'ho permet - que 
certament també m'ha deixat un poc sorpres, és a dir, que 
avui ha fet una intervenció per dir que unanimitat no vol 
dir assentiment ni que el seu Grup no pugui fer unes modi
ficacions. Jo no vull entrar en aquest tema; voste sí, que va 
ser un membre actiu, que va tenir la possibilitat de partici
par en totes les subcomissions i en la Comissió Tecnica In
terinsular i potser que qüestions com les que aportat aquí 
s'haguessin pogut apuntar dins la Subcomissió. Li he de re
coneixer que una ho va ser, él tema de la capacitat regla
mentaria, aquest sí que es va apuntar dins la Subcomissió. 
Per tant, quan aixó es tramiti, tindra ocasió de fer-ho. 

Al representant del Partit Socialista jo li he de dir en 
to col.loquialles mateixes paraules que voste va pronunciar 
ahir aquí: No entenc l'agressivitat de la seva interveneió, he 
de reconeixer, aixo sí, en un tot de veu més o manco igual 
durant tota la seva intervenció, potser a causa de l'hora o 
de l'educació, aixo no ti ho nec, pero sí que hi ha hagut una 
carrega d'agressivitat al meu parer innecessaria en el tema 
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Ara bé, Sr Triay, la proposta que va presentar el Grup 
SOCIALISTA no so lamen t va ser acceptada pcls represen
tants del Govern, sinó que ahir també ja vam dir quines al
tres propos tes havien fet; es van deixar les propostes que 
havien fet amb anlcrioritat a les scves i van agafar aquesta 
d'Urbanisme, en base a un document que va presentar el 
Partit Socialista i també ho vam reconeixer ahir, peró que 
voste sap perfcctamem que to ta la tramitació que hi ha ha
gut d'aquesta proposta dins la Subeomissió s'ha fel en base 
a informes, es tudis, valoracions que majoritariament ha 
aportat el Govern de la Comunitat Autónoma perque és el 
que té la informació i és lógic i normal, peró a<;(') tampoe 
no eximeix els CoFlsells Insulars de poder- ho presentar. 

El seu document va servir de base, pero avui no ratifi
cam aquí per unanimital el seu document, ratificam aquí 
per unanimitalla transferencia d'Urbanisme que vOSles van 
propasar, pero en base a una proposta de tols els grups po
Htics i no únicament del Partit Socialista. 

]0 només volia fer aquestes puntualitzacions amb el 
benentes que com a President de la Comissió Tecnica Inte
rinsular, la qual va lrobar en tol momenl la col.laboració 
deIs tres Consells Insulars, perque cree que dins la Subco
missió, en aquesta tramilació, es va veure més la presencia 
deis tres Consells Insulars i del Govern que la deIs grups 
polftics amb interessos O visions diferents sobre el tema i jo 
vull destacar aquest fet perque no ens equivoquen. Malgrat 
el retard que jo no justificaré, perque en aquest cas no s'ha 
de justificar res, s'ha de reconeixer que amb la primera pro
posta - prest o tard, el temps ja ho jutjanl - s'ha demostrat 
que amb participació de les tres institucions insulars i del 
Govern de la Comunitat AutÓnoma, jo .he pogut compro
var - és una impressió personal i penant no té cap més va
lor que aquest - que s'ha estat més en funció deis Consells 
lnsulars que en funció deIs partits polftics represenlats. 

]0 crec que a~ó ha estat important i d'aquí aquesta 
'lTVlnlTr1;1'lt nrHePT r'lPT ~rr.. ~nllP~tA nn::.nimlf::.t np.mttn::tr a 

EL SR TRIA Y 1 LLOPIS: 

Gracies, Sr Pres ident. Sr Vice-president. 

Sr Huguet, no vegi cap agressivitat en les meves parau
les. Era un recordatori, cree que fet amb serenitat, d'unes 
qüestions no antigues, sinó recellls, de la matcixa antiguitat 
que aquesta proposició, de 18 mesos enrera. 

Jo cree que amb les seves paraules precisament ha des
dramatitzat aquelles aleshores acalorades i poe afortunades 
afirmacions del Sr Presiden1. ]0 crec que l'optimisme regna 
de bell nou en tots el Grups, peró també en el Govern i 
que, per tant, aquella premonició que el Sr CañeIlas ens fe
ia que "amb les carreteres i l'urbanisme, tots a la una, no hi 
haur~ caos administratiu, hi haur~ caos circulatori" no es 
faci reali ta 1. 

Fetes aquestes critiques, recordats aquests antece
dents, qüestió obligatoria en qualsevol discurs i en qualse
vol deba t, vull insistir en la satisfacció que nosaltres sentim 
per l'aprovació inicial d'aquesta Proposició de la Comissió 
Tecnica Interinsular en la qual hem participat no tan sois 
posant en marxa la iniciativa, que lógicament s'ha transfor
mat i perfeccionat, sinó també amb els trebaUs, cree que 
amb la maxima dedicació i entusiasme, que els represen
tants del Grup SOCIALISTA han tingut en les representa
cions deis Consells Insulars, de les quals estam molt satis
fets. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Acabat el debat, procedeix sotmetre a votació la presa 
en consideració d'aquesta proposta. 

Per tant, Sres i Srs Diputats que votin a favor de la 
mesa en consideració de la Proposta de la Comissió Tecni-
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