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SUMARI

1.- PREGUNTES:

1) RG.E. núm.1916/1992, presentada pel Diputat Sr. loan F. López i Casasnovas, del Grup Parlamentari
PSM i EEM, amb la formulació segiJent:
"És conscient el Govem de les nles Balears que en la publicitat deis actes relatius al Día de les fl/es Balears ha
incomplit les normes del Diposit Legal?"
2) RG.E. núm. 1918/1992, presentalÚl pel Diputat Sr. loan F. López i Casasnovas, del Grup Parlamentari
PSM i EEM, amb la formulació segiJent:
"En quin estat de relÚlcdó es troba l'informe museologic en relació amb el museu de Menorca, que ha de permetre coneixer les necessitats de personal i negociar-ne les noves dotacions pressuposto.ries?"
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3) R G.E. núm. 1930/1992, presentada peZ Diputat Sr. Sebastia Serra i Busquets, del Grup Parlamentan PSM i
EEM, amb la formuZació segaent:
"En quina situació es troba respecte de la seva aprovació, el Pla d'Ordenació de ['Oferta Turlstica de Mallorca?"
II.-INTERPEL·LACIÓ:
1) RG.E. núm. 1654/1992, presentada pel Grup Parlamentan PSM i EEM relativa a efectes socials a les Illes
Balears del procés de convergencia de [,Estat amb la Comunitat Europea 1992-1996.

Ill.- PROPOSICIONS NO DE LLEI:
1) RG.E. núm. 1184/1992, presentada pel Grup Parlamentan SOCIALISTA, relativa mesures a prendre per
tal d'evitar l'activitat deis anomenats "manteros".

2) R G.E. núm. 1708/1992, presentada pel Grup Parlamentan SOCIALISTA, relativa a camping en es Ca Mari de Formentera.

1.1).- PREGUNTA R.G.E. NÚM. 1916/1992, PRESENTADA PEL DIPUTAT SR. JOAN F. LÓPEZ I CASASNOVAS, DEL GRUP PARLAMENTARI PSM 1
EEM.
EL SR PRESIDENT:
Comen~m la sessió d'avui; el primer puñt de l'Ordre
del Dia són les preguntes, comen~rem per la 1916, que
formula el Diputat Sr. Joan Praneesc López i Casasnovas,
del Grup Parlamentari PSM i EEM, sobre incompliment
de les normes del Diposit Legal. Té la paraula el Diputat
Sr. López i Casasnovas.

EL SR. LÓPEZ 1 CASASNOVAS:
Gr~cies, Sr. President. Arran de la eelebració del Dia
de les Illes Balears es van realitzar un seguit d'actes culturals, entre ells un concert de I'Orquestra Simfonica de les
Illes Balears i un altre coneert de la Coral de Sant Antoni a
Menorca, tot aixo.

La publicitat d'aquests actes es va fer sense Diposit Legal i a la vista d'aquesta situació vam demanar qui era el
responsable d'aquesta publicació i tenim una resposta fefaent del Secretari T~cnic de Presid~ncia que diu que els fullets van ser repartits com a complement a la invitació feta
pel President de la Comunitat Autonoma i la responsabilitat, per tant, és estríctament del Gabinet de Relfcions PÚbliques i Protocol de la Presid~ncia del Govem balear.
La pregunta és si és conscient el Govern balear que incompleix la seva normativa respecte del Diposit Legal.
EL SR. PRESIDENT:
Gr~cies, Sr. Diputat. Té la paraula la Consellera Sra.
Munar per respondre.

LA SRA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCA-

CIÓ I ESPORTS (Maria Antonia Munar i Riutort):
Gracies, Sr. President. De cada vegada em fan les coses
i les preguntes més difícils; si el Secretari T~cnic -Sr. Vicenr; Matas- li va contestar que aixo era responsabilitat del
Gabinet de Relacions Públiques i Protocol de Presid~ncia
del Govern no entenc per qu~ em demana a mi la mateixa
pregunta, no obstant aixO li diré que no n'era conscient pero que des del moment que vost~ varen denunciar el fet en
som conscients i prendrem les mesures adients.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sra. Consellera. Vol fer ús de la paraula el Sr.
Diputat? Té la paraula.
EL SR. LÓPEZ 1 CASASNOVAS:
Si, gr~cies, Sr. President. Nosaltres, Sra. Consellera, no
li fem la pregunta a vost~, és vost~ qui surt a respondre a
aquesta pregunta, que és molt diferent. Nosaltres, el que li
volem també assenyalar és que les disposicions legals actualment vigents en la Comunitat Autonoma fan que l'exercici del Diposit Legal estigui encomanat als consells insulars, precisament aquest és el problema; haunl d'aplicar
el govern del Consell Insular de Menorca un r~gim de sancions contra el Gabinet de Protocol de la Comunitat Autonoma per incomplir els diposits legals? Jo crec que és millar donar-nos per assabentats d'aquesta situació i que no
torni a succeir mai més.
EL SR. PRESIDENT:
Gr~cies, Sr. Diputat. Vol tornar a ter ús de la paraula?
Té la parauIa.

LA SRA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCACIÓ 1 ESPORTS (Maria Antonia Munar i Riutort):
GrAcies, Sr. President. Li he

di~

gue era conscient del

DIARI DE SESSIONS I Núm. 35/ 13 de maig del 1992
fel, que pens dir-Ios les mesures adients per tal de demanar
que es compleixin les normatives del Diposit Legal en tots
els impresos de 10ts els concerlS que pugui fer la Comunital Aulonoma, que som conscient de quines són les impremtes que ¡'han incomplit en un cas i en un altre i que
sera n avisades perqu~ no tomi a passar i també als conselles insulars perqu~ vigilin aquesta circumstAncia; no obstant aixo, tant els consells insulars com la consellería abans
té unes certes dificultalS per saber si totes les publicacions
que es fan en la Comurntat Autonoma compleixen o no els
requisilS; ens podero responsabilit.zar del que passa pel Diposit Legal; ara, amb aquelles publicacions que no hi passen, realment hi ha una certa dificultat.
No obstant aixo, pel que fa a les coses del Govem balear estarem amb molta consciencia i vigilarem perqu~ aixo
no tomi a passar.
EL SR. PRESIDENT:
GrAcies, Sra. Consellera.
1.2).- PREGUNTA R.G.E. 1918/1992, PRESENTADA PEL DIPUTAT SR. JOAN F. LÓPEZ 1 CASASNOVAS, DEL GRUP PARLAMENTARI PSM 1 EEM.
Pasam a la pregunta següent, que és la 1918, que formula el Diputat Sr. Joan Francesc López i Casasnovas, sobre informe museologic en relació amb el Museu de Menorca. Té la paraula el Diputat Sr.López.
EL SR. LÓPEZ 1 CASASNOVAS:
Gn\cies, Sr. President. La pregunta és clara, en quin
estat de redacció es troba I'informe museologic en relació
amb el Museu de Menorca, que ha de permetre coneixer
les necessitalS de personal i negociar-ne les noves dotacions pressupostAríes?
EL SR. PRESIDENT:
GrAcies, Sr. Diputat. Té la paraula la Consellera Sra.
Munar per respondre.
LA SRA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS (Maria Antonia Munar i Riutort):
GrAcies, Sr. President. Cree, Sr. López i Casasnovas
que, la pregunta, seria molt millor que la fes al Ministeri de
Cultura, que és el responsable de fer-lo.
EL SR. PRESIDENT:
GrAcies, Sra. Consellera. Vol fer ús de la paraula, Sr.
López? Té la paraula.
EL SR. LÓPEZ I CASASNOVAS:
Sí, anam de sorpresa en sorpresa, perque en una resposta que signa la mateixa Consellera de Cultura, Educació
i Esports en relació amb les condicions en que es troba el
Museu de Menorca, es diu que finalitzat el Projecte Muse-
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ologic amb coHaboració amb el Ministeri de Cultura, la
Conselleria de Cultura tendra els elemenlS necessaris per
poder coneixer les necessilats de personal i podrA procedir
a dOlar pressupostAriament la nova plantilla de per onal;
ac;6 esta signat dia 16 de gener del 1991 pero nosaltres lenim aquí aJtres respostes sobre aquesl mateix lema que daten de més esLOna. daten del 3 de novembre del 1990, concretament, i diuen el mateix.
Llavors, com que tenim consciencia que s'ha redactat
més d'un projeete museologic, nosaltres el que volem saber
és si la consellería té encomanada la gestió del museu i si
l'informe museologic, com a mfnim, s'ha realitzat una o
dues vegades; té o no té coneixement, la conselleria, independentment que el museu depengui del Ministeri de Cultura, que el Ministeri de Cultura hagi assumit o no aquest
informe.
EL SR. PRESIDENT:
GrAcies, Sr. Diputat. Vol tornar afer ús de la paraula
la Consellera? Té la paraula.
LA SRA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCACIÓ 1 ESPORTS (María Antonia Munar i Riutort):
Gracies, Sr. President. Li vaig dir dia 16 de gener del
1991 i li repetesc avui, em reafirm que quan estigui finalitzat l'informe museologic de Menorca, se'ns hagi lliurat pels
serveis tecnics del Minis.teri de Cultura, que a hores d'ara
no I'han lliurat en la Consellería de Cultura, Educació i EsporlS. finaJitzades -supos- les obres de restauració i adaptació, serA quan estigui redactat el projeete definitiu, també
per pan del Ministeri; serA el moment en que la Consellería tcndra els elements necessaris per poder coneixer les
necessitats de personal i negociar-ne les futures dotacions
pressupostaríes.
Li repetesc. Sr. López i Casasnovas, que no és un tema
que depen de nosaltres, depen del ministerio és verítat que
en el 1990 treballllvem en aquest tema, que en el 1991 continuam treballant en aquest tema i que en el 1992 encara
no se'ns ha lliurat aquest projeete; pero supos que el Ministeri de Cultura, igual que la meya conselleria, apart d'aquest tema té altres temes també i supos que aixo és el que
ha motivat que no ens l'hagin lliurat.

D'altra banda cree que encara continuen amb obres i
que no esta definitivament acabat, aquesta pot ser una altra
de les motivacions; no obstant aixo hem reclamat en diferenlS ocasions, per part del Director General de Cultura,
aquest tema i tenim tant interes o més que voste que ens el
lliurin ja.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sra. Consellera.
1.3).- PREGUNTA R.G.E. NÚM. 1930/1992, PRESENTADA PEL DrpUTAT SR. SEBASTIÁ SERRA 1
BUSQUETS, DEL GRUP PARLAMENTARI PSM 1
EEM.
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Passam a la pregunta següenl, que és la 1930, que formula el Diputat Sr. SebastiA Serra i Busquets, sobre Pla
d'Ordenació de rOferta Turlstica. Té la paraula el Diputat
Sr. Serra.
EL SR. SERRA 1 BUSQUETS:
Gracies, Sr. President. Demanam al Govem que ens
respongui amb molta concreció en quina situació es troba
la possible o no aprovació del Pla d'Ordenadó de rOferta
Turística i no ens contestin -el membre del Govem que faei
ús de la paraula- ni amb evasives ni tampoe amb a110 que
coneixem, que hi ha una comissió que s'ha de reunir dia
primer i que tothom ha de fer propostes; ens contestin la
veritat, aquest Pla va endavant, no va endavant i per qu~.
EL SR. PRESIDENT:

treballs de t~nics, aquesta és una qüesti6 que nosaltrcs
creim que és positiva pero que quan estaro en una situació
coro aquesta en que un sector tan important es troba amb
una critica frontal com és el sector de I'ho teleria i, per altra banda, ens trobam que el Govem pareix que dubta del
seu Pla, aleshores la impressi6 és que aquí fa falta que el
Govern governi; és a dir, que el Govern es decideixi a dur
endavant el Pla o no dur-Io endavanl, oberl evidentment al
debat social i oben a rectificacions pero ens ternem que estam d.a vant una situació d'impasse i per tanl nosaltTes el
que desitjam és que el Govem es decideixi d'una vegada
per totes a governar en aquesl tema coro en quaJsevOI altre.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Serra. Vol tornar afer ús de la paraula el
Sr. Cladera.

Gracies, Sr. Serra. Té la paraula el Conseller Sr. Cladera per respondre.

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

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Jau me Ciad era
i Cladera):

sr, Sr. President. Sr. Serra, aquesta discussió ja no seria
tal vegada propia d'una pregunta pero jo de qualque mane·
ra li he de contestar; jo crec que el que fa el Govem és una
polfLica moderna que sol fer poca gent ¡que és donar participaci6 a la socieml en els temes trascendentals i en un tema tan importa m com és el Pla d'Ordenació de l'Ofena
Turística. No seria lagic, i endemés
ho diu La Llei d'Ordenació Territorial, que no es tenguessin en compte tates
les suggerendes que puguin venir deIs panits poHtics o de
les representaeions empresarials en un tema tan transcendetal.

Sr. President. Sr. Serra, jo li agrairia que quan em fad
una pregunta em donAs l'oportunitat de poder contestar
perqu~ quasi quasi no me la dóna i que fes un esfor~ per
creure el que ti diré.
El President de la Comunitat Autónoma va convocar
una reunió a final d'abril, a11a on hi havia representats els
parti15 polítics amb representació parlamentAria, la federació empresarial CAEB, la PIMEM i els sindicats; es va fer
un Pla amb dades concretes perque dia 18 d'aquest mes
to15 els representan15 havien de fer arribar les seves sugger~ncies de contingut de la filosofia del Pla i el que pensaven
d'a11a on hauria d'arribar, amb les determinacions particulars del Pla.
A continuació, de dia 18 a día 1 de juny s'han de tenir
unes negociacions per part del Govem amb to15 els representants d'aquesta reunió í una vegada acabades, aquestes
reunions, a partir de dia 1 de juny, s'han de ratificar en a110
que decideixin els representants d'aquesta comissió amb
una representaciÓ de teenics de cada una de les representacions que hi ha en aquesta comissió; no esta fixat el termini
deIs t~enics, quin temps tendran per dur a terme la seva feina pero supos que dia 1 de juny es determinara quin termini es donarA als t~nics perqu~ el tenguin elaborat. Aixo,
realment, és el que hi ha quant al Pla d'Ordenació. $
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Cladera. Vol fer ús de la paraula el Sr.
Serra?
EL SR. SERRA 1 BUSQUETS:
Sr. Cladera, aixo ja ho sabíem, és molt correcte pero
continuam amb l'interrogant de fons; en primer lloc, aquest
Pla té cap futur?, té. cap viabilitat o no la té? Perque és evident i és bo que en tot debat, en tot intent de consens, en

aro

Una vegada elaborada aquesta feina, el que sí li puc dir
és que el Govern durA endavant el Pla d'Ordenació que resulti com a conseqü~ncia d'aquestes converses i supos que
dia 1 de juny s'intentaran posar unes files determinades en
tant que aquest Pla hauría de sortir a informació pública.
Grades, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Cladera.
TI.l).- INTERPEL·LACIÓ R.G.E. NÚM. 1654/92.
PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARl PSM 1
EEM, RELATIVA A EFEerES SOClALS A LES ILLES
BALEARS DEL PROCÉS DE CONVERGENCIA DE
L'ESTAT AMB LA COMUNITAT EUROPEA 1992-1996.
Passam al punt següent que és la lnterpel·lació número
1654, presentada pel Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a efectes socials a les lIles Balears del procés de convergencia de ¡'Estal amb la Comunilal E uropea. Té la parauLa, pel grup interpeHant, e l Diputal Sr. Sena.
EL SR. SERRA 1 BUSQUETS:
Gracies. Sr. President Comem;arem la intervenciÓ
agafant la darrera posiciÓ del Govern, que l' hem e ntida
públicament i que és que el Govern de Balears, amb els temes lranscendentals, és un govern modern, deroocriHic.

,.,
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rogressiu i que vol donar participació als seClors socials j
olftics per lal que discuteixin. facin propostes i, en defini¡va, resolguem els problemes transcendentals d'aquesla
erra.
A partir d'aquesta expressió que ha fel un membre del
}overn fa menys u'un minuL, bo és que plantegem amb el
nateix esperit, amb la mateixa filosofia, el tema que ens
)cupa i que és els efecles a Balears d'aquest Pla de Conver~encia amb la Comunitat Europea i que, de fet, per una
)anda existeix: -com tots sabem perfectamenr- un Pla aprotat fa poques llores en el Congrés de Diputats de convergencia pero que aquest maleix Pla de Convergencia va junt
amI> una primera mesura o amb un conjullt de primeres
mesures que s'apliquen des de día 8 d'abril, és a dir, abans
de I'aprovació del Pia de Convergencia, que és el Decrel
LLei 1/1992, de 3 d'abril.
Aquesla filosofia, aquest esperil, ens duu a fer-IOs, a
tots vost~, un conjrrnl de reflexions, fugínt de desqualificacions, fugint o almenys intentar fugir de desqualificacions
negalives i, a la vegada, de possibles manipulacions estadfstiques, elc.; anem al bessó, una mica, de la qüestiÓ, els efecles a Balears del Pla de Convergencia i la iniciativa que té
el Govern de les Balears al respecte; la iniciativa, la respoD sabilitat, les mesures, I'actuació concreta en aquest sentil.
El nostre grup parlamentari, des de fa anys, -i mesas
més en.concret, ha vengut insistinl en aquesl Parlament en
la necessitat de posar en manca tot u-n procés de debal social on lti participassin patronais, sindicats, grups poUtics,
perO al mateix temps posar en manca un conjunt de mesures concretes davant el que tots sablem que arribaría i que
era un procés de converg~ncia determinat i CODcret que,
evidentment, no s'acaba amb el Decret Llei 1/19,92, de 3
d'abril, sÍDó que en teoria -suposam- vendrA acompanyal de
mol tes altres mesures.
De fet, aquest Parlament aprovava al comen~ment de
una moció del nostre grup que deja que el Govern
presentarA al Parlamenl el programa o pla sobre el model
d'integració a Europa que propugna j l'estral~gia que pensa posar en prActica per aconseguir-la.
mar~

De fet, parlam de la segoDa setmana del mes de mare;,
eslam en aquests moments en el mes de maig, ja Lambé en
la segona setmana, la veritat és que pensa.vem que tenint en
compte que el Pla de Convergencia anava al Congrés de
Dipulats, teninr en compte que hi ha un debat obert sobre
l'Europa de les regions i nacionaliLats, tenint en compte els
efectes sociais d'aquest Pla de Converg~ncia ja consLatats a
partir de dia 8 d'abril, ens pensAvem que el Govern hauria
accelerat el seu prajecte, el seu programa, l'bauria dut a debat i es donaria curs no només al debat parlamentari sinó
al debat social, no ha esta! aM, no sabem quan fa comples
fer-ho el Govern, no sabem si fa comptes fer-ha i la. verilat
és que, aix:f com en el Congrés de Diputats ha hagu! posicions diferents de distintes minories parlamentAries a favor,
en contra o d'abstenció també hern de recalcar que s'han
fet propostes, pero sobre Balears, en el Congrés de Diputats, no s'ha fet cap proposta.
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Per tant, els mecanisrnes que entenem de debat, els
mecanismes de possiblitats que ofereix una societat democratica, per ara no s'han utilitzat gaire pel Govern de Balears respecte del gran debat de convergencia que s'ha produit en I'Estat i ara veurem si es produeix o no i de quina
manera, de tot el conjunt de problemes concrets i puntuals,
pero que són problemes molt profunds, els socials, derivats
de I'aplicació del Decret 1/1992.
De totes maneres bo sera, en aquests moments, constatar que des del Govern s'han fel un parell de preses de po-

sició públiques; nosalLIes creim que el fel que en el Parlament lu hagi una pon~ncia que parla del Pla de Converg~n
cía és una cosa positiva pero, eviden lment, lIarga, evidentment sense una eficacia en el moment en qué el debat s'ha
prodult o quan ja es comen¡;a a aplicar el primer Decret
L1ei al respecte i, evidentment, amb una nuHa o prActicament nuHa trascendéncia social davant els sectors economics o socials amb problemes.
Pero també és veritat que, en el Govern, hi ha hagut
una presa de posició del Conseller d'Economia amb un article a la premsa local que ens va semblar important i interessant, parlava sobre que no es pot desqualificar globalment el Pla de Convergencia, cosa que ens pareix una actitud racional i a la vegada parlava sobre que creu que hi ha
un problema amb una profunditat, que és el de l'atur; compartim absolutament aquesta presa de posició del Conseller d'Economia i en conseqüencia ens agradaria veure, ens
agradaria saber cap on canalitzanl aquestes actuacions el
Govern.
Posteriorrnent, el President de la nostra comunitat va
fer també una presa de posició pública, interessant, sorprenent, parlava d'un acte reivindicatiu de masses politico-sindical i parlava o acusava els sindicats de falta d'imaginació
o de falta de propostes imaginalives; bé, no qualificarem
massa perqu~ no vArem entendre, el contingut de I'acte de
masses, en que consistia, apan que pareixia que volia substituir una convocatoria de vaga que convocaven les centrals
sindicals; no sabem amb precisió que volia dir ni en quin
sentit s'ha orientat o s'orienLa el Presidenl de les Illes Balears respecte de tata aquesta problemAtica.
Per tant, nosaltres, en aquests moments, pensam que
s'han de donar respostes, i per a aixo és una interpeHaciÓ,
a tot un conjunt de problemes i sobretot respostes que duguín unes mesures prActiques; a nosaltres en primer lloc
ens preocupa moltíssim l'aplicació que es fa del Decret Llei
1/1992, com hem dit abans, des de dia 8 d'abril s'aplica, s'aplica i ja ha significat uns retalls molt importants de tot un
conjun! de prestacions socials a uns sectors en els quals,
potser que hl hagi individus -dones i homes d'aquests sectors- que a vegades se'n beneficiIn indegudament pero certamenl hem de dir que basicament afecta els sectors més
populars i bAsicament afecta els sectors treballadors, en definitiva.
Per tant, aquesta aplicació ens preocupa pel que fa als
aspectes no només de la reducció del subsidi de desocupació sinó també ens preocupa molt per les rebaixes cap a les
prestacions per jubilació, i ens preocupa moltíssim pel que
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fa aIs primers contractes, contractes de gent jove, aIs con-

tractes en formació i, obviament i sobretot, al conjunt de
persones de les Illes Balears que tenen una contractació
eventual, perqu~ pensam que seria fal~ centrar només el
debat, com de vegades ha semblat que se centraria en el
Congrés de Diputats, en eIs fixos discontinus, nosaltres creim que eIs fixos discontinus són un coHectiu molt important, per ventura arriba a més deIs que es diuen, per ventura podríem parlar d'uns 50.000 aproximadament, pero la
veritat, ens preocupa el conjunt de contractes eventuals, el
conjunt de contractes no fixos, no definitius i les nos tres
dades ens duen a 160.000 persones amb contractacions
eventuals.
Per tant, en aquests moments es tracta de saber que és
el que cal fer, per on ha de caminar el Govem de la Comunitat i per on ha de completar la seva actuació, perqu~ és
més que evident que eIs beneficis de les grans empreses
augmenten i són substanciaIs, sobretot de les grans cadenes, és més que evident que el Producte Interior Brut a Balears estll per damunt de la mitjana estatal amb bastant difer~ncia, és més que evident que les inversions estrangeres
funcionen pero, a la vegada, és també més que evident que
estam davant unes contractacions indefinides que, de cada
vegada, són menys; l'any passat, segons les dades estadfstiques de qu~ disposam, només 1'1'2% deIs contractes que
s'han fet a Balears de treball són indefinits, només 1'1'2%.

que va dir el Consell de Govem sobre crear una comissió
de tres conselleries i que vagi cap a pro postes molt concretes i, sobretot, a actuacions molt puntuals.
Nosaltres creim, en definitiva, que des de Balears s'ha
de demanar negociació, s'ha de demanar racionalitat, s'ha
de demanar que aquests 7.000 o 7.500 milions menys que es
pensen enviar a Balears per a prestacions socials -nos al tres
hem avaulat els cllcuIs i són entre 6.000 i 8.000, els situarem entom al 7.000 o 7.500, que és el que ens pareixeria realista- es recuperin per altres vies, perque obviament estarÍem davant un nou retall del que és el finan~ment per a actuacions sociaIs en el si de les Illes Balears.
Nosaltres, en definitiva, senyors del Govern, el que volem són propostes, actuacions i anar cap a aquell objectiu
logic que tots volem -pensam- que és el del benestar social
pero ens pareix que tal com s'aplica, tal com es negocia, tal
com es té l'esperit expressat en aquest Decret Llei l/1992 i
amb altres aspectes del Pla de Convergencia, no anam precisament cap a un horitzó de millorar i, de fet, Balears, que
per divises, per Producte Interior Brut, estll molt per damunt de la mitjana de l'Estat es veu en el cul de sac, en el
conjunt d'unes mesures que fan -com tothom sap- que l'Estat espanyol sigui el tercer estat per la coa d'Europa en
prestacions socials. Grllcies.
EL SR. PRESIDENT:

Per altra banda, el nostre dubte, el nostre repte, continua sent exactament el mateix, quants -contractes es faran,
com a mfnim d'un any de durada, a partir de les mesures
del Pla de Converg~ncia i del Decret? Ens temem que molt
poes; quants contractes es faran indefinits o fixos el 1992 a
partir d'aquestes mesures? Ens sembla que molt poes. Per
altra banda, ens trobam amb uns problemes de formació
professional greus, que no es resolen, no hi ha indicis que
la formació ocupacional, d'alguna manera, hagi de millorar
i preparar la nostra societat per aIs reptes d'aquest Pla de
Converg~ncia, com tampoc no ens pareix que hi hagi unes
poUtiques actives d'ocupació concreta dins la nostra societato
Respecte de la institució Institut Nacional d'Ocupació,
que gestiona totes aquestes mesures, nosaltres hem constatat avui al matí que ahir encara es rectificaven normes d'aplicació del Decret Llei de 3 d'abril; és a dir, que s'aplica
un Decret Llei que afecta el bessó de la problemlltica de
més de 160.000 persones a Balears, s'aplica des de dia 8 d'abril i resulta que ahir encara es rectifiquen les normes d'aplica ció, de tal manera que existeix un desconcert molt gros.
EL SR. PRESIDENT:

S

Li prec que acabi, Sr. Serra.

EL SR. SERRA BUSQUETS:
GrAcies, Sr. President. A la vegada pensam que existeix
una preocupació ciutadana que va més enllll de si hi ha picaresques, de si hi ha abusos, etc. Nosaltres pensam, en definitiva, que el govem hauria de tenir una polftica activa sobre aquest tema, una polftica que vagi molt més enllll d'allo

Grllcies, Sr. Serra. En representació del Govem té la
paraula el Conseller Sr. Forcades.
EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA 1 HISENDA
(Alexandre Forcades i Juan):
Sr. President, em permeti la llicencia de donar la benvinguda a la diputada nova perqu~ no la vaig poder saludar
i desitjar-li que estigui a l'altura deIs. seus companys de partit, del Sr. Serra, perque si tots eIs al tres estiguéssim a la seva altura possiblement aixo seria ja un /ander dins la Constitució Espanyola.
El Govem s'ha aproximat al tema, senyor interpeHant,
amb una gran preocupació i li agraesc que reconegui que
precisament hem pres una posició; és a dir, que vllrem voler rllpidament, dia 12 d'abril, dia 2 de maig, en la televisió,
prendre una posició constructiva, diferencial, fins i tot amb
la precisió de dir que faríem nosaltres si governAssim.
Aquesta preocupació ja ve d'enfora perque abans del
problema que tractam, les dades dins el regne d'Espanya
s6n altament preocupants, si voste compara el mes de febrer del 1992 -parlo del mes de febrer, no de mar~- amb el
del 1991, el nombre de vagues ha augmentat un 61 %, les
plantilles afectades per les vagues, un 33%, els treballadors
implicats un 87% i les hores de feina perdudes, un 27%.
Dins aquest conjunt, jo no li puc contestar amb la seva contundencia, perque sí que, realment, tenim embastats aquests índexs sinteties, aquests índexs socials; jo crec que voste
avui -i a vegades qualque altre diputat- amb un afany de superació criticam, endurim, la situació social de Balears, que
té moltes coses a millorar, no_<?bstant aixo les meves dades
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no coincideixen perque realment, dins aquesta conflictivitat
social, eIs números de la nostra comunitat s'aproximen a
un 10%.
Tot aixo dins un entorn que, a més a més de ser desfavorable, perque ens atracam, efectivament, a aquests problemes de convergencia i si parlam de despesa nacional
anam malament, si parla m de balan~ o de l'equilibri exterior, anam malament i empitjora, si parlam de cost laboral
unitari a efectes competitius, anam malament, si parlam de
tipus d'interes, anam malament; és a dir, tenim un problema greu, un problema que jo crec que ens afecta a tots els
ciutadans del regne d'Espanya, a tots, i és un problema que
hem heredat d'un regne, d'un estat, on hi va haver qualcú
que va confondre el nivell d'aspiració amb el nivell d'expectació, i des de joves ens han educat en el pensament que
podem arribar all~ on sigui i la nostra expectació, és a dir,
aqueixa possiblitat, és baixa.
Davant aquesta situació, el Govern, que va fer? En primer Uoc va nomenar els d'aquesta comissió, és a dir, que el
primer dia va nomenar els de la comissió; formada, integrada, pel Conseller de Treball i Transports, pel Conseller de
Turisme i pel Conseller d'Economia; ens va encomanar que
féssim una an~lisi integral del decret i em cenyiré a ell ja
que voste em parla deis aspectes sociaIs, i varem arribar a
un document amb unes conclusions, amb unes conclusions
que, fonamentalment, varen afectar eIs fixos discontinus,
aIs quaIs defensam com a país, Sr. ~erra.
Si nosaltres no estiguéssim en la Comunitat balear jo
tendria eIs meus dubtes per adoptar una posició tan contundent que crec que, endemés, comparteix tota la Cambra,
pero estam en un país que també és insular i creim que el
tema deis fixos discontinus acompanyat del tema de la pluriocupació, etc., és un tema importantíssim, i aixo va concloure -apart d'aquesta comissió que esta en mans del Parlament- amb dos escrits, un signat pel President del Govem
al Ministre d'Indústria, (oo.) Turisme i amb un meu al Ministre de Treball fet amb tota la mA esquerra possible, amb
tota la negociació, perque jo sere ingenu fins a la meya
mort, i aleshores li vArem plantejar que creiem que dins el
mateix decret hi havia diverses sortides per resoldre eIs
problemes de Balears i que si no hi eren n'hi havia unes altres, i nos al tres v~rem defensar contundentment el tema
deis fixos discontinus, crec que tota la Cambra no té cap
dubte en aquest sentit.
A nivell nacional, a nivell de regne d'Espanya, és a dir,
que jo form part d'un partit, hem fet també conclusions,
hem presentat un programa de convergencia alternatiu i
hem atacat el tema del decret, en concret, proposant distintes solucions amb vista a l'INEM, com a organisme, que
més que organisme pagador ha de ser un organisme cercador d'ocupació; és a dir, creim que en aquest moments si
llegim quaIsevolllibre de relacions industrials veurem que
el principal problema estructural que hi ha en el regne
d'Espanya és que hi ha una barrera, una barrera que no es
romp entre qui demana ocupació i qui la dóna, i aquí aprotit per dir a tots aquelIs que em diuen intervencionista, que
no m'ho consider, que cree que un govem liberal ha de fer
el possible per rompre aquestes barreres i hem fet propos-
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tes concretes i a través del Parlament s'han fet suggerencies.
Aquest tema sociallliga amb unes xifres que voste ha
donat que són importantíssimes, és a dir que aquest retall
de prestacions que, logicament, afecta fonamentalment la
situació familiar de determinats treballadors, 50.000 o
60.000 treballadors, que afecta l'economia de les Balears
quant que, logicament, dins els cllculs que hem fet, nosaltres hem vist eIs problemes que hi ha, tal vegada, justament
eIs treballadors amb farniliars, tal vegada, estan més desfavorits que els que no tenen clrregues familiars, que aquells
treballadors -i Deu m'alliberi en aquest moment de no pensar en la gent de baix- que formen el teixit d'aquesta indústria turística que voste ha esmentat, no parlo de gerents, no
parlo d'eventuaIs, pos els d'enrnig, perque hi ha un problema gros per recobrar la professionalitat i aixo suposar~, naturalment, que en els convenis coHectius hi haur~ d'haver
un enduriment, tal com s'ha produ1t.

És a dir, que en aquests moments ens trobam amb la
gran paradoxa que el Govern central, en un moment determinat, parla de millorar, empitjorar, facilitar, la mobilitat
funcional i la mobilitat geografica, i aquí ens trobam amb
la falta d'un gran debat, un debat del qual tots som culpables. Quan varem arribar a la democr~cia, dones, v~rem estar a punt de donar una passar que per a mi hauria estat
colossal, és a dir, que hi va haver un sindicat que amb una
visió de futur impressionant -un sindicat democratic- va in- tentar apropiar-se del sindicat vertical, és a dir, que en un
moment detemiinat, vá dir tota la cosa bona són avantatges
socials, la cosa dolenta son residus dictatorials.
Davant aquesta institució s'hauria d'haver produH un
gran debat fa deu anys, és a dir, en una epoca de corporativisme empresarial, en una epoca de salaris baixos, en una
epoca en que no hi havia cobertura per a la jubilació ni per a l'atur, era normal que la legislació espanyola, damunt el
paper i comparada amb la OIT, era la més avan~da d'Europa, que tot aixo no es complia, que eren normals unes situacions que encara tenen els treballadors, en el moment
en que varem cobrir situacions de jubilacions, situacions
d'atur, era el moment en que s'havia d'haver fet la balan~ i
haver fet les comparances i, per alguna cosa, I'hem retardada.
I ara ens falta el gran debat, un debat on es dígui vols
fer el favor de comparar la situació de comiadament a tota
Europa, jo he d'afirmar en aquest moment que nosaltres,
que v~rem copiar l'Estatut dels Treballadors deis italians,
que va venir aquí el professor Negri, no ens vArem atrevír a
adoptar determinades mesures que a Italia, per comiadar
un treballador d'una empresa de cinc, de deu, de quinze, de
vint-i-cinc treballadors, no costa res, esta tirat, si en té cinecents, allA voste, el sindicat no li deixara passar.
Dones, ara ens trobam amb una situació de desinformació; aquí ha faltat el gran debat, un debat per al qual realment, dins el regne d'Espanya, hi ha autenties especialistes; com est~ la cobertura d'atur en el regne d'Espanya?
Com esta en la resta d'Europa? Com estA la protecció de
l'acomiadament? Comencem afer comparances; davant
aquesta situació jo ignor, la veritat és que jo no vaig seguir,
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vaig estudiar el Pla de Competitivitat i d'aquell moment no
puc ( ... ) la capacitat de düUeg que va tenir en aquell moment el Ministre d'Hisenda amb els sindicats, el que veig
aquí és l'absencia d'un gran debat i que en aquest moment
surt perdent l'economia i surt perdent l'economía de la Comunitat perque d'aquests 6.300 rnilions de pessetes que deixarem de percebre, amb l'índex de proporció de consum, jo
a voste li faig una afirmació, aquestes pessetes, les continuarem pagant i d'on vendran? i aquestes pessetes, tendran
una repercussió de més de 9.300 milions de pessetes sobre
el nostre Producte Interior Brut i jo li vaticin a voste que,
en aquests moments, si les coses no o si ( ... ) el Producte Interior Brut tendra un impacte d'un 0'5% a causa d'aquestes
mesures.
En aquests moments, fins avui -per no esgotar el tema
parlamentari-, li diré que confiam que, almenys, el tema
deis fixos discontinus es resolgui i confiam que hi hagi un
gran debat amb els sindicats per veure les repercussions
que hi haunl sobre la jubilació. Gracies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Forcades. Per fixar la posició, pel Grup
Parlamentari MIXT, té la paraula el Sr. Peralta.
EL SR. PERALTA 1 APARICIO:
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. És una
llastima que encara estiguem a nivell d'interpeHació perque només podem fixar la posició, perque evidentmet s'han
dit en aquesta tribuna arguments més que suficients per tenir un debat amb profunditat, pero crec que tendrem temps
de fer-Io en el seu moment, quan s'esdevingui el que s'ha
d'esdevenir d'aquesta interpe¡'¡ació. Interpe¡'¡ació que ha
vengut per procediment d'urgencia a aquesta Cambra, no
amb tata la rapidesa que hauria d'haver venguda pero la tenim aquí.

La nostra posició sobre aquest tema ve fonamentalment donada per una qüestió molt preocupant que avui es
dóna aquí, que avui es debateixi en aquest Parlament
aquesta interpeHació que afecta de forma molt important
el tema del Programa de Convergencia, els agents sociaIs,
especialment eIs treballadors de la nostra comunitat i que
avui no estigui present aquí, avui, per escoltar aquest debat
ni un sol representant deIs sindicats, no sé, tal vegada m'equivoc pero a mi em sembla que no hi ha representació
deis sindicats per escoltar aquest debat, crec que a0 ens
tendria que fer reflexionar, a aquesta Cambra, i ens tendria
que preocupar que a0 ni sigui aoo; la nostra posició, en
aquest sentit, esta fonamentalment a donar co~ptes d'aquesta preacupació.
Crec, Sres. i Srs. Diputats, que el debat que hi va haver
en aquesta Cambra qua n es va debatre per segona o tercera
vegada -sembla que per segona o per tercera vegada, no
n'estíc segur- la qüestió del Consell Economic i Social, de
la seva creació a nivell de la Comunitat Autonoma, va produir un efecte absolutament negatiu en els representants
-ens agradi aixo o no- deIs treballadors, representants deIs
sindicats majoritaris que varen assistir a aquell debat, í avui

tenim les conseqüencies amb la no presencia i la seva manca d'atenció a aquesta qüestió. I die que a0 és preocupant
perque a0 vol dir que amb tot el que afecti la qüestió de
mobilització entorn d'aquest Programa de Convergencia,
els sindicats d'aquesta comunitat autonoma, n'estic segur,
que aniran per aquí mentre el Govern de la Comunitat i
fins i tot m'atrevesc a dir aquest Parlament, aniran per aBa,
i a0 és preocupant perque a0 no ajuda a res a establir el
dialeg que seria necessari que hi hagués davant aquesta
qüestió importantíssima i fonamental.
És cert que el Programa de Convergencia parla de
molts temes, parla de moltes qüestions, no únicament i exclusivament de les relacionades amb el mercat de treball o
amb l'apartat que dedica a les mesures en relació amb la
mobilitat funcional i geognlfica de la ma d'obra, que és un
terna que afecta també molt directament els treballadors;
evidentment es parla de molts ternes, hi ha temes, i estic
content que per part del grup que avui presenta aquesta interpeHació s'hi hagi insistit i aixo al final avui es debati, i
també -per que no dir-ho- que s'hagin pres una serie de
mesures des del Govern, encara que són mesures que em
sembla que seran totalment insuficients, només es pretén
fer un seguiment i intentar-lo, i aixo ha hem debatut altres
vegades, quan es va parlar de tot el tema va sOftir en aquesta tribuna el tema deIs Acords de Maastricht, etc., que sí,
que anirem a remole de les circumstancies i diffcilment es
podran prendre mesures d'altre tipus que són les que serien
necessaries.
És necessari primerament i principalment que s'estableixi aquest diAleg amb els agents socials, especialment i
concretament amb els sindicats pero hi ha ternes preocupants aquí, en el Programa de Convergencia i que no han
sortit en aquesta tribuna i que s'han de posar damunt la
taula, concretament quan es parla de fomentar la seva aplicació en tot el territori de la legislació urbanística vigent, es
parla que s'ha d'avan~r a nivell de comunitats autonomes i
d'ajuntaments per desenvolupar a efectes d'incrementar 1'0ferta de sol urbanitzable a baix costo

A0 pot tenir moltes interpretacions i és un tema que
incidira directament -acap, Sr. President- en el mercat de
treball, directament en l'activitat economica de la nostra
comunitat i nosaltres, el Grup MIXT, avui el que volem
deixar dalt d'aquesta tribuna són eIs dubtes que se'ns plantegen, per una banda que les mesures que s'han preses siguin suficients, creim que són totalment insuficients, que
s'hauria d'anar per davant els esdeveniments, no per darrere com s'hi anirA, s'hauria d'anar més enlla i volem deixar
patent aquesta preocupació, aquest dubte i, en segon !loe,
que s'haurien de prendre rapidament i urgentment mesures
perque s'agilitlas i es reabrís aquest dialeg que tímidament,
sembla, que va comen~r amb els sindicats i que no el veiem per cap banda.
Només per acabar ja hauría de dir dues coses molt curtes; se n'ha parlat molt i ha sortit avui aquí molt de passada
el tema de la picaresca deIs treballadors, que s'ha dit per
part deis qui defensen determinades mesures que es deriven del Pla de Convergencia, se n'ha parlat molt de passada
pero n'hi ha que ha han dit de forma molt insistent i n'han _
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parlat, aquest és el mateix debat que vam tenir ahir sobre el
tema de Cabrera, encara que no vengui al cas; és a dir, perque hi hagi treballadors que hagin practicat aquesta picaresca no vol dir que tots els treballadors que estan en l'atur
SÓn uns desvergonyits que viuen a costa de l'atur, jo cree
que aquests sÓn una minoria totalment i absolutament, no
dic que ningú no ho hagi dit aquí en aquest sentit, pero n'hi
ha hagut que en declaracions públiques, defensant aquestes
mesures, l'han plantejat i cree que a«Ó s'hauria de tenir en
compte.
(L 'Honorable Sr. Vicepresident Segon substitueix el Molt
Honorable Sr. President en la direcció del debat).

EL SR. PRESIDENT:
Sr. Peralta.
EL SR. PERALTA 1 APARICIO:
En fi, ja acap, Sr. President. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la paraula el
Diputat Sr. Moragues.
EL SR. MORAGUES 1 GOMILA:
Gn\cies, Sr. President. Sres. ·Diputades, Srs. Diputats.
El Grup SOCIALISTA no esta d'acord ni amb el plantejament ni amb les conclusions a les quals ha arribat el grup
interpeHant, supos que a«Ó no els semblara cap novetat i,
per tant, tractaré d'esbrinar breument els motius i els raonaments pels quals el nostre grup dónª suport al contingut
del Reial Decret Llei 1/1992, de Mesures Urgents sobre
Foment d'Ocupació i Protecció de la Desocupació, que ha
estat objecte del debat que ha presentat el PSM i EEM,
perque del Pla de Convergencia que es va aprovar ahir poques coses podem dir perque encara no s'ha publicat ni el
text i, per tant, el desconeixem. El portaveu, practicament,
només ha fet esment de les qüestions derivad es de l'aplicació del Reial Decret al qual he fet referencia hara.
Assumesc, aixi mateix, com ja ho han fet avinent altres
portaveus, tant del meu grup com del meu partit, les greus
preocupacions que la incidencia d'aquest decret té per a
distints importants coHectius de treballadors de la nostra
comunitat; en aquest sentit vull recordar que el nostre partit ja ha elaborat una serie de propostes que seran estudiades i debatudes en el si del Grup Parlamentari SOCIALISTA en les Corts Generals de les quals i de les aportacions
que puguin fer altres grups esperam que puguin sonir canvis positius per al coHectiu d'afectats.
Vull recordar també que el Parlament, precisament a
petició del grup SOCIALISTA, ha constituU una ponencia
per avaluar l'impacte que per a l'economia de les Illes tendra el Pla de Convergencia recentment aprovat; estan en el
seu dret de presentar una interpel-lació, Srs. del PSM i
EEM, pero sembla logic que no presentin moció subsegüent fins que la ponencia, allA on també vostes. ~tan re-
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presentants, hagi arribat a conclusions estudiades i debatudes, si no fem la feina per via doble.
1 d'a«Ó passaré a l'analisi del decret, perque moltes vegades em fa la sensació que es parla d'aquest sense un coneixement profund i rigorós sinó més bé per coneixement
de titulars de mitjans de comunicació. Quines finalitats
persegueix aquest decret? Com diu el seu títol, dues coses
que estan íntimament lligades, per una banda potenciar 1'0cupaci6 i per l'altra banda consolidar la protecci6 deIs afectats per l'atur; dues preocupacions que conformen un deIs
eixos fonamentals de la polftica socialista d'enc,;a l'any 1982.
És pot dir d'a~o, que és dolent per als treballadors? Jo
crec que no i, per tant, des del primer moment, volem rebutjar de laJorma més contundent possible que la promulgació del Decret Llei s'hagi produH de forma lesiva en contra deIs treballadors; és possible que el grup interpel·lant o
els altres grups de la Cambra l'haurien fet de distinta manera, sera seguramente discutible la forma com s'ha fet, com
són discutibles totes les actuacions de govern, pero l'esperit
que anima aquesta norma és el de la voluntat i el del compromís que tenim els socialistes perque en el nostre país es
pugui comptar amb un sistema de protecció deIs afectats
per l'atur que sigui solidari, efica~ i que es consolidi de manera definitiva.
1 aquest compromís que tenim per tal de consolidar
l'estat del benestar social ens obliga també a introduir les
modificacions pertinents per poder fer front amb millors
condicions a la necessitat de protegir els drets del treballadorso La situació del mercat de trebal! que havia viscut un
perfode que va des de l'any 1987 fins a l'any 1990, de creixement desconegut, ha entrat en una etapa diferent, i d'aquena situació de creixement s'ha passat a una situació d'estancament, d'estabilitat de la població ocupada i a«Ó obliga a
prendre mesures per tal de defensar l'interes comú. Sense
ocupaci6 no hi ha prosperitat, sense ocupació no hi ha distribució de la riquesa, sense ocupació no tenim instruments
per corregir les diferéncies socials i economiques, no tenim
capacitat de lluitar contra les desigualtats i la marginació
que genera la societat en que vivim; l'ocupació és l'única
font de finan~ment addicional a la política social.
Son coneguts en aquest sentit els esfor~s que s'han fet
per tal d'arribar a un pacte social que afrontas aquesta problematica i el seu futur en el marc i en el context de la convergencia amb els altres paIsos de la Comunitat Europea;
tothom coneix, també, que aquest pacte no ha estat possible encara pero part del seu contingut impregna la filosofia
del decret que ens ocupa.
Mesures per incentivar l'ocupació indefinida i de jornada completa, mesures que tenen a veure amb el sistema
de protecció deIs aturats, mesures de formació professional, mesures que modifiquen l'estructura de les modalitats
contractuals.
Es tracta, Sres. i Srs. Diputats, de reordenar en la mesura del possible els instruments i els recursos financers
que en aquest moment estan a l'abast de l'empresariat que,
no ho oblidem, són els qui contracten, per tal d'incentivar
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la generació de Uoes de feina, recursos incentius que s'han
de dirigir a beneficiar un conjunt de coHectius que, a hores
d'ara, pateixen més fortament l'estancament del mercat laboral i que són joves menors de vint-i-cinc anys, joves majors de vint-i-cinc anys i menors de trenta que hagin treballat determinats pedo des de temps, dones, tant augmentant
les contractacions a noves incorporacions com possibilitant
la tornada a Uoes de feina de dones que hagin estat absents
durant un interval inferior a cinc anys, moltes vegades com
a conseqü~ncia de responsabilitats familiars, i els treballadors majors de quaranta cinc anys que són normalment els
que sofreixen les majors conseqüéncies de l'atur de llarga
durada.
És clar, si la contractació, que és la que financia el sistema, no creix, no es pot mantenir un sistema de cobertura
com el que estA establert i, per a0, s'ha d'intentar reajustar
la rotació del mercat de treball que possibilitava l'anterior
llei i adequar-la a una nova situació, i dins aquest context
s'han d'entendre les mesures de (... ), el període mfnim de
cotització per tenir dret a prestació contributiva, de sis a
dotze mesas i que s'hagin elevat de sis a dotze mesas els perlodes m(nims dels contractes de foment de l'ocupació.
Aquest Decret Llei, que ha merescut tot tipus de qualificatius i d'improperis, fins i lOt se l'ha titllat de regressiu;
jo em deman si és progressista pagar salaris individuals
amb imposts o pagar amb imposts prestacions que substitueixen el salari i que es calculen ~n percentatge sobre salaris i en la fixació dels quals no intervé l'Administració; si
aquestes prestacions fossin iguals per a tothom estaríem
d'acord que és progressista pero les prestacions contributives estan en relació directa amb el salari real deIs treballadors, en canvi, al nostre entendre, sí que és progressista satisfer subsidis que facin falta als aturats dins els límits racionals de les disponibilitats pressupostAries, ningú no queda desprotegit amb el nou sistema, així per exemple, els
efectes negatius de l'ampliació del període mínim de cotització requerit per cobrar la prestació contributiva s'eviten
en concedir dret al subsidi a qui no tengui els dotze mesas
cotitzats i n'hagi cotitzat sis, i a0 és, endemés de progressista, solidario
Per tant, també s'ha d'entendre dins el procés racionalitzador de la despesa i del d~ficit públic al que ens obliga
la converg~ncia amb Europa. Les conseqüéncies economiques que aquesta disposició comporta en relació amb els fixos discontinus o en relació amb la repercussió que poden
tenir sobre el consumo
(El Molt Honorable Sr. President repren la direlCw del
debat).

EL SR. PRESIDENT:
Li prec que acabi, Sr. Moragues.

EL SR. MORAGUES 1 GOMILA:
Tot d'una acap, Sr. President. Com deia, les conseqtiencies que poden tenir en relació amb el consum, amb la
inversió, també les compartim nosaltr~ des deIs escons so- .

cialistes i, per a0, com he dit al principi, els socialistes de
les Illes Balears ja hem fet feina per tal de prevenir-les en
la mesura del possible.
L'estat del benestar no depén tan soIs del nivell que té
en un determinat moment com de la seguretat que aquest
sistema proporciona als ciutadans, que tindra una pervivencia en el temps, és a dir, quina és la seva solides a i les bases
sobre les quals se sustenta el sistema, i les bases són bases
financeres, i si aquestes no són solides, muntar un sistema
de pa per a avui i fam per adema, i perque a0 no sigui així
creim que valla pena estalonar les mesures que contempla
el decret Uei perqu~ els socialistes tenim el convenciment
que així possibilitam la viabilitat i el futur d'un sistema que
permetra continuar protegint situacions de necessitat dins
la societat espanyola. Moltes gracies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari PP-UM,
té la paraula el Sr. Martínez i Palentinos.
EL SR. MARTfNEZ I POLENTINOS:
Sr. Presidente, Sras. y Sres. Diputados. Intervendré
muy brevemente para apoyar con mis palabras lo dicho por
el Conseller de Economía y Hacienda en su intervención,
asi como para. matizar una serie de puntos que creo importantes.
El Grupo Parlamentario PP-UM, es consciente del deterioro social que va a producir en nuestra comunidad autónoma la aplicación del programa de convergencia económica, no sólo referido al Real Decreto Ley 1/1992, de Medidas Urgentes sobre Fomento del Empleo y Protección
por Desempleo, que es el que ha suscitado mayores críticas
por parte de todos los sectores de la sociedad, sino también
por toda una serie de medidas que han quedado sólo parcialmente desarrolladas.
Como indiqué antes, una de las medidas se ha cifrado
en el citado real decreto ley -el "decretazo"- que es el que
va a influir más negativamente en la economía balear; pensemos, por ejemplo, que el principal motor de nuestra economía está cifrado en el turismo y que, hoy por hoy, está
sujeto a un sistema de estacionalidad, va a influir de tal manera que en Baleares van a dejar de ingresarse, dentro 'de
las economías domésticas, por razón de prestación de desempleo, una cifra superior a los 5 ó 6.000 millones de pesetas anuales.
El Plan de Convergencia influirá también, y por ese
motivo, negativamente en el ahorro, influirá también negativamente en la adquisición de viviendas, influirá también
en sanidad, en fin, influírá también en todos aquellos sectores que estén sometidos a la competencia exterior -agricultura y medio rural, industria, etc.- sin contar con otros efectos que tendrá sobre la economía del Estado -déficit público, aumento de inflación, aumento de la presión fiscal,
etc.-, efectos todos que repercutirán en nuestra comunidad;
menos mal que se incluye un nuevo propósito, la reducción
del número de organismos públicos y para empezar y para
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dar ejemplo se crea uno nuevo en este Programa de Convergencia, la Agencia de Evolución Tecnológica del INSALUD, por algo empezamos; hemos de tener en cuenta también que no ha habido consenso posible, razones de urgencia, dice el Gobierno central; pienso, al contrario, que es
porque no ha interesado, entre éste -el Gobierno central-,
la patronal y los sindicatos.
Visto todo esto creemos que es necesario un estudio
en profundidad de la incidencia social del Plan, pero ha de
serlo a varias bandas, donde estén implicados varios sectores, además se ha creado una ponencia -ya sabe usted- específica dentro de la Comisión de Hacienda y Presupuestos
para que estudie la problemática social a la luz del pensamiento de dichos sectores, de ella saldrán unas conclusiones y propuestas que serán debatidas en su momento en este Parlamento. Muchas gracias.
EL SR. PRESIDENT:
GrAcies, Sr. Martínez i Polen tinos. Pel tom de
té la paraula el Sr. Sena.

r~pJica ,

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS:
GrAcies, Sr. President. Nosaltres creim que en aquests
moments hi ha un parell de coses que, és clar, és evident
que s'han de comentar i, per ventura, clarificar; una, Sr.
Peralta, és que nosaltres hem volgut fugir de tot tipus de
qüestions de picaresca perqu~ sabem que~hi ha gent que en
fa, en farA, etc., i és mínima, la del trebaIlador normal és
mínima i bé, ja sé que vost~ no ha dit que ha hem dit nosaltres, obviament, pero com que és un tema de qu~ cada dia
es parla, bo era parlar del tema també ara, avui i aquí des
d'una pespectiva t~cnica, política i obviament ~tica.
Nosaltres creim que, evidentment, el ConseIl Economie i Social és imprescindible, creim que la via negociadora
i la participació sindical, política i empresarial, com és natural, amb tots eIs temes, és imprescindible i creim que vost~ ha apuntat coses que nosaltres no hem dit per deu minuts que hi havia i coses que, evidentment, ens pareix que
és per on s'ha de caminar.
Sr. Forcades, nasal tres volem del Govem no només
uns estudis, és a dir, no només aquesta amUisi o aquestes
propostes a Madrid que vost~ han fet, sinó que volem que
aquesta comissió creada per vost~, interna, on hi ha Turisme, Treball i Transports i Economia, recicli un programa
complet i nosaltres, ja en aquests moments, no sabem si el
programa concret haura de passar cap a a110 que deim, a
vegades, salari social o com es vulgui dir perqu~, certament
-o li diguin renda mínima de reinserció- són fórmules europees diferents per dir-ho, pero certament, el que no sabem
és el nombre exacte de gent que queda molt despenjada pero certament queda bastant gent en aquests moments amb
problemes, amb l'aplicació del decret llei que existeix.
Per altra banda, de la mobilitat geogrAfica i funcional a
la qual vost~ fa refer~ncia a nosaltres, aquest tema, ens pareix absolutament precipitat tal com esta en el Pla de Converg~ncia i en el Decret, ens pareix que sense haver fet tot
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un conjunt de mesures i tot un conjunt de debats socials j
economies, plan tejar mobilitats geogrMiques i funcionals,
pot pareixer només anar cap a un acomiadament més barat,
en definitiva, sense haver augmentat el que són les prestacions socials que un estat ha de donar al ciutadA, i nosaltres
en aquest moment, el que sí veiem i que és evident, és que
I'Estat espanyol només estA per davant de Portugal, Gr~ia
i ItAlia a nivell de doblers per persona a mb problema tica
laboral, aquestes són les estadístiques que hem consultat i
que creim que són perfectament vAlides i conegudes, estA
només per damunt d'aquests tres estats, parlam d'estats,
obviament aixo ens pareix absolutament preocupant.
En aquest sentit, el que sí ens pareix, en primer lloc, i
ja com a plantejament gen~ric d'estat, és que aquest decret,
en lloc d'aplicar-se i llavors negociar-se -que és el que diu
el Govem de I'Estat que farA- s'hauria de fer absolutament
al contrari, primer la negociació política i sindical i llavors
l'aplicació; ens pareix absolutament demencial que s'apliqui des de dia 8 d'abril, quan encara ahir mateix no quedaven aclarides quines eren les normes d'aplicació; lú ha tal
nexe en la mateixa Administració de I'Estat que no ha saben; en segon lloc, ens pareix cIar que l'Institut Nacional
d'Ocupació, sense tenir participació en els seus organismes
rectors del Govern de Balears, sense estar desburocratitzat,
sense tenir una reforma en profunditat de la formació ocupacional, certament, ens pareix que continuam fent aigua
en totes les mesures exposades.
Per altra banda, el nostre repte i és el repte que treim
als sindicalistes, Sr. Moragues, és molt dificil el que ha fel
vos te avui, sap que ho és, de dificil, per a un ha me que ha
estat sindicalista fins fa molt poc, és molt dificil, jo l'admir
pel que ens ha llegil aquí, jo el conee, a vos(~, fa anys i
m'he quedat absolutament espantat de quina manera hem
anat, Sr. Moragues, i nosaltres no voHem cap debat, ni demagogic ni res ü'aixó, peró, Srs. del PSOE , en l'any que hi
ha I'Expo ...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Serra, Ji vull recordar que dins una interpel·lació, el
tom deis altres grups és de fixació de posicions; vos te, en
aquest moment, fa una replica a la intervenció inicial del
Sr. Forcades, els allres grups només s/ han limitat a fixar la
posició.
EL SR. SERRA 1 BUSQUETS:
Sí, Sr. President. Té vost~ la raó, i continuaré amb el
membre del Govern que ha intervengut pero, la ventat és
que en l'any de dilapidació mAxima de I'Estat, entrar amb
aquestes mesures, la veritat, ens pareix absolutament inconvenient.
Nosaltres, en definitiva, continuam insistint, d'aquestes
mesures, quants lloes de treball fixos es crearan a Balears?
Quants lloes de treball pass aran de contraetes eventuals de
sis mesos, set, tres, a un any? A nosaltres ens pareix que
cap, aquesta és la veritat.
EL SR. PRESIDENT:
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Gracies, Sr. Serra. Pel torn de contra replica té la paraula el Conseller Sr. Forcades.
EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA 1 HISENDA
(Alexandre Forcades i Juan):
Sr. Serra, jo li insistesc que han fet una interpel·lació
d'aspectes socials, crec que voste ha centrat perfectament la
interpeHació i jo ti contest, ha de quedar ben ciar que hem
parlal de temes socials; li concord la seva interpeHació i
també m'he d'excusar per si he parlat de mobilitat geogrMica o funcional amb l'interpeHant, n'he parlat de passada
perque ho estic, d'acord, amb vostes.
És a dir, crec que discreparíem amb un tema que seria
eljust variandi, és a dir, en la meya posició ideológica hi ha
un tema que és eljust variandi, és un tema fonamental dins
el fet laboral en el qual voste estaria en un costat i jo en

l'altre i ens costaría aproximar-nos, peró no hi ha dubte
que si la mobilitat geografica és un acomiadament encobert
i no és un problema d'habitatge, és un problema que avui
en dia esta aro, esta en les ordenances i em fa molta gracia
que el Govern vulgui en aquest moment parlar de reials Ofdenances qua n permet una pressi6 social molt forta davant
les patronals perque dins els convenis coHectius, com és el
cas de turisme, es mantenguin les ordenances; de manera
que li concord la seva intervenci6 i li resumesc.
Mesures locals; quant al tema d'actuació davant el Govern central, vía turisme, via laboral, actuar amb la maxima
mil esquerra possible, via partit, proposar es menes; dema
em reunesc amb els sindicats, els convít, no sé que aconseguiré, és a dir, he tengut una serie de reunions, jo no parlo
del que parlam, ells en parlen, a mi m'agradaria arribar
molt enfora, jo sé concretament quina és la postura del
meu Govern pel que fa al Consell Economic i Social i, no
obstant aixo, no em pareixeria malament en qualque moment saber quin hauria de ser el Consell Economie i Social,
perque a mi m'ha fet grllcia i m'ha sabut greu no poder estar present en els debats perque quan aquí, qualque partit,
per exemple un que no hi esta present, el CDS, propasa un
Consell Económic i Social per intervenir la Llei de Pressuposts, dóna arguments suficients per dir que no, perque no
hi ha cap país d'Europa on el Consell Economic i Social
posi un entrebanc a la Llei de Pressuposts.
De manera que els convít demll a les cinc amb els sindicats, em poden demanar qualsevol cosa, em poden demanar per exemple un acte parlamentari, em poden enviar a
porgar fum, etc., pero jo els escoltaré, parlaré, intentaré
comprendre el seu problema, etc.
,
Des del punt de vista eeonomic és preocupant, aquests
6.300 milions de pessetes tendran una repercussió tremenda sobre el nostre Producte Interior Brut i jo, Sr. Serra, li
promet que a vegades m'empagaesc jo mateix d'allo que arrip a negociar, pero som esceptie i jo voldria haver comen~t aquesta intervenció no per parlar que tenc un embaixadar a Madrid, sinó per parlar que respecto la Constitució
peró que ningú que viu a Madrid creu en les autonomies,
aquest és un tema de psicoanalisi i l'hem de defensar.

En aquest moment crec que el que faré, al Govern, serll propasar-los que d'aquí a final d'any es crein dos imposts nous, és a dir, encara que siguin en buit, sense que li costi res al poble, crec que el camí de la independencia, aquest
nacionalisme economic que demanam, aquest nacionalisme
de sobirania que demanam, si no és pagant, no I'aconseguirem, i quins imposts s'haurien de crear? Primerament, per
exemple, convencer també al nostre poble, perque qualsevol idea que surt d'aquí, que surt d'aquest país, com que no
és de Madrid és un poti-poti i en aquest moment, el principal argumenl quan s'impugna, per exemple, un impost del
Govern -i que consti que tenc el suport de la majoria de la
Carnbra- es porque era un bodrio quan realment és un plantejament que s'ha impugnat per altres motius i que endemés el misser de I'Estat que ha signat el recurs ni tan soIs
ha copiat els plantejaments que es varen fer de mala forma
en la taula del Parlamento
Quins imposts crearia, per exemple? Crearia un impost sobre la matriculació, el Govern central esta a punt de
llevar I'IVA, esta a punt de llevar I'IV A sobre els cotxes
perque I'obliguen pero automMicament creara un impost
sobre matriculació, i aleshores, el que hauríem de fer és
crear un impost de matriculació en buit perque quan el Govern central ens llevi l'IVA, nosaltres poder crear aquest
impost i que aquests doblers quedin aquÍ, perque aquests
6.300 milions que van cap a Madrid de l'atur no tornaran, i
crearia un impost sobre el patrimoni de les societats, per
que? Perque fos nostre i pet:. poder tenir independ~ncia i
poder prendre les decisions que fossin possibles.
Li die aixó perque el camí de fer aquestes mesures socials és un camí d'alternatives, perque arribara un moment
en que a la millor podríem estar d'acord amb un salari social, jo he parlal amb els sindicats, els sindicats estan molt
negociadors, i jo parlo aqu{ dins, per exemple, podem arribar a un momenL.., menys mal que el PSM em dóna suport...
(Rial/es).

El salari social és un tema on realment, hi ha moltes
coses peró a la millor podrfem estudiar un alari ocial que,
a canvi d'una percepció molt limitada, moll concreta, d'un
coHectiu molt reduH, tengués com a contrapartida que els
treballadors civils, les assistencies socials, poguessin seguir
aquesta gent amb problemes de droga, amb problemes' de
delinqüencia etc.; podríem arribar a la conclusió de dir veiam quin ConseH Economic i Social farfero i Ilavors Cer alternatives; jo concret.amenl, en aquell moment, si. lengués
un duro per gastar m'agradaria personalment augmentar el
cos d'inspectors abans del Consell Económic ¡Social perque tenc un problema de finan¡;ament.
En resum, concordar la seva intervenció, enumerar les
actuacions del Govern a nivelllocal, gran preocupació económica, negociació fins el fons per al nostre país pero, em
cregui, mentre no aconseguim la independencia económica,
mentre no aprenguem a estar orgullosos de la nostra terra i
saber que hi pot haver mallorquins, menorquins, eivissencs,
formenterers més llests que la gent de fora d'aquí, no anam
enlloco
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EL SR PRESIDENT:
Gracies, Sr. Forcades.
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cíal per a la nostra economia, per a la nostra imatge turística, la que volem donar, i que per tot aixo ( .. .) el Govern
prengui totes aquelles mesures adients per fer que no es
doni aquesta activitat.

UI.1).- PROPOSICIÓ NO DE LLEl RG.E. NÚM.
1184/1992, PRESE NTADA PEL GR UP PARLAME NTARI SOCIALISTA, RELATIVA A ME SURES A PRENDRE PER TAL D'EVITAR L'ACTTVITAT DELS ANOMENATS "MANTEROS".

Per tant, oblidar-se un poe de cercar totes aquelles mesures legals que intentin fer o legalitzar part de l'aetivitat o
la seva totalitat; posar, més bé, tots els entrebanes que dificultin aquesta realització.

Passam al punt següent de ('Ordre del dia, que és el
corresponenl a proposicions no de llei, i comen93Iem per
la 1184, presentada pel G rup Parlamentad SOCIALISTA,
relativa a mesures a prendre per lal d'evitar l'acLivitat deIs
anomenatS "manteros". Té la parauia pel grup pro posan! el
Diputat Sr. Obrador.

Vull aclarir aquest tema perque estam davant una activitat que a moltS eis pot pareixer anecdotica pero que és
una de les activitats que, tal volta, més perjudica l'activitat
comercial de les nos tres illes, especialment en els moments
més dificiis, que és a l'hivern i que, sobretot, perjudica també aquesta imatge necessaria de turisme que volem donar.

Vol fer lectura, Sr. Triay, del text de la proposta, d'alló
que s'ha de sotmetre a votacíó?

A vegades, dins aquesta llibertat de comer~, de la qual
es parla o llibertat d'aetuació dins els sectors turisties, apareixen productes turisties que, evidentment, tots hem rebutjat i hem intentat que no es donassin; recorda rem que fa
anys hi va haver aquella activilat de la qual un lour-operator
escandinau deia de PaLma a la ciudad del pecado, ¡ aques ta
es redu"ia a passejar pel nostre barri xines a tots aquells turistes que, com una novetat, els interessava coneixer aquest
aspecte insolit de la nostra illa.

EL SR VICEPRESIDENT SEGON:
El Parlament de les IlIes Balears acorda:
U, la Conselleria de l' In terior coordinara les aCLivitals
municipals de publicitaLde la via pública, poUcies loca ls i,
si cal, es coordinara la Delegació del Govern per tal d'eviLar la captacio del clienl per vJa de publicitat no reglada.
Dos, la ConseIleria de TrebálJ i Transports articulara
les mesures legislatives i execuLives per tal d'evitar el lranspOrt irregular d'aquest tipus, aro com amb coHaboració
amb la Delegació de TrebalI de la Jegalitat deis treballadors
que hi participen.
Tres, la ConselJeria d'Indústna i Comer9 coordinara
amb els ajuntaments les mesures a prendre en lOtes aquelles aclivitals comercials de venda que actuen dins el clrcuit
deis "manteros", dins les seves pro pies compet~ncies O amb
coHaboració amb aitres institucions públiques com pot ser
la Delegació d'Hisenda.
Quatre, manifestar el seu rebuig que aquest tipus d'activitat económica iHegal es doni a les nos tres illes i insta el
G vern de la Comunitat AUlonoma que dins les seves competencies i amb coordinació amb l'Adminislració central,
consells insulars i ajumaments, i d'acord amb la legislaci6
vigent, s'eradiqui l'activitat deis "manteros".
EL SR PRESIDENT:
Té la parauIa el Sr. Obrador.
EL SR OBRADOR 1 MORATINOS:
Molles gracies, Sr. Presidenl. Sres. ¡Srs. Diputats. M'agradaria comencrar pel que hauria de ser el final de la meya
exposició, que és marcar que aquest Parlament faci una manifesLació clara de rebuig a tota aquesta activilat comercial,
tant anomenada amb aquesta paraula castellana peró que
així s'ha conegut coro I'activitat deis "manteros"; consideram, per tant, que és una activitat no conve!l~ent i perjudi-

Cree que, de veritat, aquestes activitats han perjudicat
la nostra imatge o perjudiquen la nostra imatge i tots, des
dellloe on ens ha tocat, hem intentat eradicar aquest tipus
d'aetivitat, pero ens trobam davant una de les activitats comereiais de la qual explicaríem unes paraules d'un professionaJ que eserivia a un diari de les nostres illes que deia
"que quizá la dimensión del problema se desconozca y, por
oscuros intereses, nadie quiera tirar realmente de esa manta
que, además de poseer propiedades maravillosas que benefician al cuerpo, cada vez quema más a las administraciones
implicadas".
Aixó ho deia perque precísament és una aetivitat que a
vegades hem volgut sectodalitzar com si fos un problema
només de transports i per aixo, el nostre President de la
Comunitat -el Sr. cañellas- deia o apareixia en un titular
de la premsa on es deia "Cañellas dice que antes o después
se legalizará a los "manteros", i explicava per que.
Jo cree que precisament ha estat una activitat de les
més denunciad es per tots eis seetors eco no mies i socials de
la nostra illa, i per aixo tenim infinitat de denúncies, des de
patronals de comer\(, d'agencies de vialge, de transports, de
transports regulars, de taxistes, tenim denúncies d'assoeiacions de guies turísties, d'associaeions sindicals í organitzacions sindicais que han denuciat aquesta activitat com una
aetivitat perillosa i perniciosa per a les nos tres ilIes. Aquestes denúncies igual que preguntes que també s'han fet en
aquest Parlament, mai no han estat suficientment contestades i hem vist com hi ha hagut una tolerancia especial per a
aquesta aetivitat.
Per aixo voldríem primer centrar que és el tema deis
"manteros", per no crear confusions i precisament per poder aclarir que és l'activitat que creim nosaltres que s'ha
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d'eradicar d'aquesta comunitat.
L'activitat deIs "manteros" és una activitat de la qual ja
s'hi parlava fa més de quinze anys i es caracteritzava per
una serie d'elemen18, solien ser empreses alemanes, venien
als hoteIs, preferentment, venien unes mantes amb propieta18 miraculoses que normalment se centraven en un lliurament a domici1i; aquesta activitat que va ser perseguida en
el seu moment va desapareixer deis hoteIs, primerament
per la propia irregularitat de l'activitat, peIs problemes que
els productes generaven quant a la seva qualitat, per les
queixes, per tant, deIs mateixos clien18 a causa del tema
preu-qualitat, per la mala imatge que donava de l'establiment allA on s'havia realitzat aquesta transacció comercial
i, sobretot, pels problemes d'hisenda que generaven entre
l'activitat que es feia aquí i que llavors es pagaya en ellloc
d'origen, a Alemanya.
Pero aquesta activitat, que era una activitat limitada,
va desapareixer deIs hotels i va passar, concretament, al
mig deis carrers i aquí és alla on ja s'estén, a partir sobretot
de fa quatre cinc anys i arriba a situacions realment importan18. En primer lloc, és una activitat que no es dedica a activitat turística sinó que es dedica especialment a l'activitat
de regular tota aquesta transacció comercial i aixo ho fa en
tres aspectes: primer, intenta captar els clien18, ofereixen
uns tique18 que són meravelIosos quant a la seva redacció,
to18 ells anonirns -i aquí en tenim quantitat, to18 anoniros-,
sense especificar el nom de l'empresa que organitza aixo, ni
tan sois duen peu d'impremta eIs impresos que reparteixen
i que pretenen, a través d'oferir un "cofibrei" o una excursió
turística o uns premis especiaIs o un viatge gratuIto
Per tant, es tracta d'una activitat de publieitat moltes
vegades no regulada, on el transport es fa realment amb
aturades estranyes, en lloes estranys, moHes vegades s'ha
constatat -i hi ha denúncies fetes- que es fan amb treballadors en atur, per tant amb empreses no reglades, que hi van
sense guies oficiaIs i que, evidentment, moltes vegades hi
ha una total irresponsabilitat de l'empresa que duu el elient
que puja a l'autobús. És molt normal, i ha passat sovint que
a vegades a aquell turista que li havien oferit un "cotibrei"
no sé on per vendre-li mantes acabava per comprar sobrassada de pore mallorquf en una finca de l'interior de Mallorca.
EIs centres allA on eIs duien, mol18 eren centres que
només obrien i tancaven per a l'aetivitat, tant a Santa Pon~ com a Magaluf, com a la Platja de Palma, com a sa Pobla, com a campanet, i aixo difieultava, evidentment, que
qui havia fet la compra pogués anar a reclamar perque no
era capa~, llavors, de localitzar el local on havia fet la compra.
Per tant, vull aclarir que, amb el tema deis "manteros",
no ens referim a aquelles aetivita18 tradieionaIs, comereiaIs
i historiques que han anat vineulades a l'activitat d'una excursió turística com era la venda del vidre, de les perles, de
la pell, de les sabates, de l'olivera, que moltes vegades anaven amb activita18 de tipus artesanal o industrial de les nostres illes i que, dins el projeete d'anar a una excursió a coves o a altres Uoes s'aturaven en aquesta aetivitat comer-

cial; no ana m a aquestes aetivita18, si bé entenem que s'hauria d'ampliar el decret de la Conselleria de TrebaU i Transpor18 amb vista als despla~men18 turfsties i afegir-hi un
punt més, que si aquestes excursions contemplen aquest tipus d'activitat es marcas en el mateix decret l'exigencia que
dins el paquet de l'excursió turística també s'assignassin i
s'assenyalassin eIs Uoes i les aturades que ha de fer i el
temps que hi es taTA, a ti que el client, a fi que el turista,
quan pujas a aquesta excursió, sapigués perfectament de
quina manera sera tractat en aquella excursió i que se li
oferira.
Per tant, vull aclarir que no ens referim a aquest tipus
d'activitat que, com si que l'empresa que la fa, és una empresa d'activitat clarament turfstica que els duu a visitar
lloes importants, interessants turfsticament, deIs nostres indre18 i que, arnés, els passeja per coneixer uns productes
-insistesc- generalment artesanals o fabricats en les nostres
illes i que els ofereix la possibilitat de comprar -los i coneixer-los.
Per tant ens referim, i aquí ens volem basar legalment
en el tema perque entenem que hi ha d'haver una voluntat
expressa d'aquest Parlament de rebutjar aquesta activitat i
entenem que hi ha una carrega legal perque el Govern actUl en conseqüencia, especialment en base a una llei que és
la Llei de 1,9 de gener del 1991, de Competencia Deslleial ;
la mateixa llei, en el preambul, assenyala els abusos que s'han de corregir dins aquesta llei, dins un canvi de mentalitat que s'ha prodult dins les legislacions pertinen18 a regu- .
lar la lliure competencia, que han canviat de ser Beis que
van evitar el conflicte entre les diferen18 empreses que incideixen dins el mercat, van molt més a protegir el consumidor, sigui individual o sigui coHectiu; ha hagut un canvi important de tilosofia dins la mentalitat d'aquesta necessaria
-i que to18 defensam- llibertat de comer~ pero que a més es
basa, sobretot, en la protecció del consumidor.
Jo simplement repetiria a110 que hi ha en el preambul
que diu de ello se deriva, para eL Legislador ordinario, la obligación de estabLecer los mecanismos precisos para impedir
que tal principio pueda haberse falseado, eL principio de Libertad de empresa, pueda haberse falseado por prácticas desLeaLes susceptibLes, eventualmente, de perturbar eL funcionamiento concurrencial del mercado, i assenyala esta exigencia constitucional se complementa y refuerza por la derivada del principio de protección al consumidor; i en els articles concretament -i només els apuntaria- 5, 6 i 8 s'assenyala perfectament el que hi cap, dins aquesta activitat, que hem anomenat aetivitat de "manteros".
Assenyalaria altres temes que s'han abordat com és la
mateixa Llei de 8 de gener del 1990, de la Generalitat de
Catalunya on la disciplina de mercat i consum assenyala
com s'ha d'actuar dins aquestes activita18, les quals queden
perfeetament enquadrades en allo que deia abans, en una
activitat classica deis "manteros", el mateix podrfem parlar
d'una proposta del Consell Economic i Social de la Comunitat Economica Europea que assenyala, per a aquesta necesitat de defensa del consumidor, l'obligació que tenen
to18 eIs governs de regular i d'incidir especialment dins el
que és la protecció del.consumidor, i jo no parlaria de sen-
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tencies del Tribunal Suprem, que aixi també ha ha assenyalato
Pero voldría dir quanl a aquesl tema, per la seva importAncia, que valdría donar una sede de xifres breument i
telegraticament perque cree que és important tenir-les; hi
havia una revista, la revista Stem. concretament la de novembre del 1989, assenyalava que només un grup d'empreses, perque ens n'adonem del volum que significa aquesta
activitat comercial, assenyalava que un grup d'empreses
alemanes movien anualment 400 milions de mares.
És a dir. 26.000 m.ilions de pessetes. gran part d'aquespreeisamenl a MaUorca i que a través d'aquesta venda
que ells qualifiquen claramenl de fraudulenta i amb les xifrcs que dóna la mateixa revista. per exemple parla de paquets de joes de manles valorats aquí i venuts per 1.478
mares, que en el mercal, el maleix paquet, dins les leudes
d'A1emanya, val de 176 a 300 mares. Parlam d'activilats,
com venda de bales de bany, que es venen aquí a 298 mares
i a Alemanya valen 25 mares, perque preeisament i aixf assenyala, precisament, la classica manta, que estA valorada
en 600 mares aq u1, la venen més o manco per 600 mares,
per tant, per unes 36.000 pessetes, i a Alemanya es ven als
majoristes a 100 mares i en els magatzerns es venen a 170
mares.
15,

És a dir, aíxó és perque ens n'adonem de les diferencies de preu que hi ha i, evidentment, assenyalen que no salen ser els produetes que es venen als clients,.volen dir que
són mantes d'alpaca i no ha són, tals mantes, sinó que Uavors es descubreix que no són d'aquesta qualitat, i quan a l'hora de reclamar, el turista que I'ha comprada aquI, es
troba que no pot protestar perque moltes vegades els contractes estan signats -diuen- per legislació espanyola i no
tenen on aferrar-se; evidentment. les contractacions són
mínimes.

Jo voldria assenyalar tots aquests temes, primer per retre'ls compte -í perdoni, Sr. Presideut, acap tot d'una- perque cree que és un tema pIOU important perque manifestem clarament que és una activitat que en,s desprestigia. i
ens desprestigia perque és una activitat, en si, dolenta, perque no hi ha garantia per al consumidor i tota la legislaci6
moderna que hi ha sobre aquest tema manifesta clarament
la protecció del consumidor i la mauifesta en exigir -i insistiIfem amb totes les direclives i amb les propostes a la Comunitat Economica Europea- als governants que prenguin
mesures que garanteixin que al consumidor indívidualment
i col-lectivament se ti garanteixi el producte que se li ven, i
nosaltres no tenim cap tipus de garantia sobre aquest producte.
Per tant, vulI insistir perque es un tema que no es basa
només en un problema de transports, es basa en UD tema
d'activitat que té tres moments i que hem de perseguir-lo
legalmenl en els tres ltloments, aoo com cree qu.e tota
aquesta cambra ho estaria, totalment d'acord, que aquell
producte amb el qual he comenc;al, que presentava una
agencia escandinava -Palma, la ciudad del pecado- no és
convenient ni adienl per a la nostra reaJitat turística, i es
venia com a tal, i coro a tal lambé des de les autoritats d'a-
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quí, des deis 1I0es on esteu, es va intentar eradicar. Jo diria
que aquesta activital no es pot basar mai en la lIibertal de
mercat perque -insistesc- la [libertat de mercat ha de lenir
una nova reJació amb una paraula que molt sovint sentim
dir en els mares europeus, amb un códig de conducta. i a
aquest cüdig de conducta s'ha de sotmetre tothom, i aquest
cüdig de conducta ha de garantir que tot ciutadA, fins a una
lransacció comercial. el preu que paga és pel producte que
ti donen i que no se sent obtigal o vinculat a través d'obj ectes i aixf bo marca la mateixa Llei. de la Competencia, que
en oferir coses estranyes al mateix producte se ti obligui o
se li incentivi a comprar-lo. Gnlcies.
EL SR. PRESIDENT:
GrAdes, Sr. Obrador. A aquesta proposició no de Ilei
s'lü han presentat. per pan del Grup PP-UM, diverses esmenes de supressi6 del punt primer i tercer j substitució
del punl segoD i quart. Aquestes esmenes van agrupades en
l'escrit 2.160, i per fer-ne la defensa té la paraula, en llom
del Grup Parlamentari PP-UM. el Sr. CarIes CafieUas i
Fans.
EL SR. OBRADOR 1 MORATINOS:
Perdó, hi ha un error en la proposla que diu Conselleria d'Interior i hauria de ser Conselleria Adjunta a la Presidencia.
EL SR. PRE$IDENT:
Prendrem nota de la modificació. grAcies.
EL SR. CAÑELLAS I FONS (carIes):
GrAcies. Sr. President. Sres. ¡Srs. Diputats. ~r. Obrador, d'entrada Ji vull dir que qua n aquest representant del
Grup PP-UM va llegir la seva proposiciÓ no de llei va reconeixer que quant a la seva exposició de motius podem dir
que prActicament ha estam, d'acord; companim amb vos te
la inquietud que produeix una activitat com la que vos te
diu que en res ens beneficia, encara que després -i com
moit bé voste o el Presidenl ha dil- hem presental una esmena on procuram compaginar el seu criteri amb el nostre,
que ara Ji vuLl exposar breument perque si bé és cert que
-com he dil- l'exposició de mOlius de la proposiciÓ no de
llei ens pareix formidable i plenament acceptable per al
nostre grup, quan un pass a a lIegir la concreció de la seva
proposiciÓ no de lIei, la veritat és que quan vaig arribar al
final em va produir aBo que diria la joventut un "alucine".
Realment em va recordar un poe una superproducció
d'aquestes americanes de cinema de batalles, del tipus día
D, hora H, on tenim el vuite exercil nordamerica, la RAF
anglesa, les trapes franceses i les polaques amb els seus legendaris herois Eisenhower, Monlgomery, Pauon. Leclerc,
vos te. amb aquesta proposiciÓ no de llei. ha fel una convocatoria i una concentració de la flor i nata de les forces d'aquesta comunitat autonoma.
Ens convoca a la Conselleria de l'lnterior que, com
molt bé acaba de dir voste avui, es diu Adjunta a la Presi-
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d~ncia pero és igual, no és qüestió de noms, ens convoca
també a la de Treball i Transports, la d'Indústria i Comer~
i, per si faltava poc, el Govero de la Comunitat al completo,
pero després d'aixo encara no li basta, aquest nombrós i
qualitatiu ex~rcit no és suficient i llavors sol·licita la col· laboració en ternes de coordinació, tema que ens agradaria
que ens explicls, la coHaboració de la Delegació del GoYero, de la Delegació de Treball -crec que avui es diu Direceió Provincial de Treball- i la Delegació d'Hisenda; ja
tenim un magnific exercit, un formidable exercit, i just ens
falta veure qui és l'enemic.

Pero l'enemic, Sr. Obrador, no són els nazis, ni el III
Reich, ni el imperio del Sol naciente, son els "manteros"; i qui
són aquests "manteros"? Dones, voste ho ha dit bastant bé,
és una activitat molt mala de concretar, i tant és així que
vos te, després d'explicar aquesta activitat reconeix textualment que ni tan sois han trobat el nom adequat per a tal
activitat, la qual cosa vol dir que aquest tema no esta molt
ciar.
Jo coincidesc amb voste que "mantero" o almenys la
premsa es refereix quasi sempre als "manteros" com aquells
comerciants que recullen -segons uns- o segresten -el terme
no és molt exacte pero és significatiu, segons uns altres- els
clients d'una zona i els transporten a un comer~ on els venen mantes. Si haguéssim d'aplicar la normalització lingüística, haudem de dir flassades i llavors als "manteros", "flassaders", pero també prescindirem del nom, aixo podria ser
el "mantero", no és així? Doncs, ho deixarem pels tecnics de
la lingüística.
En canvi, fixi's voste que el mateix senyor, aquest mateix comerciant, qua n ell agafa les seves mantes o flassades
i se'n va a un hotel i vos te ha reconegut que existía aquest
terna, encara que pareix ser que voste és partidari que s'ha
prescindit ja d'aquest sistema, que el "mantero" va a un hotel a vendre; jo li recoman que vagi a qualque hotel, jo ti
puc donar noms i llinatges d'on cada quinze dies, com a
mAxim, hi ha una venda de flassades, aleshores, aquest senyor no és tan "mantero" perque és un senyor comerciant
que va a un local acreditat, paga o estipula un preu i ven
unes flassades.

"Mantero", i voste no s'ha referit a aquest i la premsa sí
que s'hi ha referit sovint, és el comerciant de pell que recapta clients als hotels i els transporta a un saló, on després
d'una desfilada de modes, com és logic de peces de pell, i
una convidada a xampany es procura vendre'ls les peces, aixo és normal perque és el seu negoci; aquests, pel que es
veu i segons les manifestacions de la premsa, aquests senyors també sÓn "manteros", per fixi's per on, aq!est mateix
senyor "mantero" que té aquest saló agafa les seves models i
agafa les seves peces de vestir i se'n va a un hotel i fa la desfilada i ven peces de vestir, llavors, en aquest cas, normalment no se li diu "mantero" i no obstant aixo és la mateixa
activitat i si vol és el mateix comerciant, li puc donar noms
i llinatges, Sr. Obrador.
Amb tot aixo no vull desmentir que la seva postura
també sigui acceptada per nasal tres , ti he dit des del comenc;ament que en principi i en general coincidim amb vos-

te, pero supos que amb aquests dos exemples he volgut
que, tots vos tes , Sres. i Srs. Diputats, coincideixín que la
definició de "mantero" no és tan facil i que es tracta, més
bé, d'una qüestió de matisos.
El "mantero" no sol fer publicitat, és veritat que reparteix tiquets pero no publicitat, des del moment en que no
fa publicitat és dificil regular-lo a través de la publicitat. El
"mantero" té normalment legalitzat el seu comer~, pOl ser
que qui ven sobrassades no pero qui ven peces de pell sí,
Sr. Obrador, puc donar noms i llinatges; solen tenir un establiment bastant gran perque -pensi- no tan soIs venen sinó que també fabriquen, se'n pot anar al polfgon, aquests
senyors ten en llicencia d'apertura o d'activitat municipal,
normalment estan donats d'alta de l'IAE, tenen un NIF,
paguen l'IVA i paguen els beneficis i la renda com paguen
tots els espanyols, la qual cosa no vol dir que la paguin al
cent per cent, pero bé; quant al personal, normalment, el
tenen donat d'alta, aixo no vol dir que no tenguin qualcú
sense assegurar.
Jo li puc dir, Sr. Obrador, que personalment he estat
assegut en una taula de negociacions d'un conveni laboral
amb el personal i en aquesta taula, casualment, hi havia dos
senyors "manteros", un per la patronal, que era el director
gerent d'una empresa i la part de l'UGT estava representada pel cap de personal d'aquesta mateixa empresa, ara pensi, pensi si aquest senyor esta il-legalitzat, aquest senyor tenia la fabrica com Déu mana i amb totes les bendicions
perque ja pagaya, fins i tot, un cap de personal: Per aixo, Sr. Obrador, creim que tanta concentració de
tropes és innecessaria; quant a la intervenció de la Delegació d'Hisenda i de la Direcció Provincial de Treball nosaltres creim que aquestes institucions tenen els seus inspectors, fan una feina correcta, digna i fan complir a tots
els ciutadans; jo crec que aíxo és suficíent, sobretot quan
voste diu -i jo ha anava a dir- que existeix la possibilitat
d'una denúncia; la patronal, el comerciant que se senti perjudicat que posi una denúncia, que vagi a l'inspector i que
miri a veure si els té donats d'alta.
Amb el que ho estam, plenament d'acord, Sr. Obrador,
és amb el taló d'AquiJ.les deis "manteros", que esta en el
transport, aquí és on hi ha la fallada, la fallada més colossal, perqué jo no vull dir que un senyor determinat no pagui beneficis, llavors que l'encalci !'inspector.
La Llei d'Ordenació del Transport no permet cert tipus de transport i per aixo el seu incompliment és el que
pot produir la irregularitat o la il'legalitat d'aquesta activitat en un cas concret, i per aixo acceptam, el Grup PP-UM,
el punt segon de la seva proposició no de llei, encara que la
modificam mínimament, no la volem limitar als "manteros",
els "manteros" fan una activitat que ha d'estar perseguida,
amb aixo ho estam, d'acord, pero no just aquesta sinó tot
aquell transport irregular que es produeixi o tota aquella
activitat irregular o il'legal que es produeixi, i per aixo hem
fet la modificació en el seu punt dos, en el sentit redactat
en l'esmena, la Conselleria de Treball i Transports articulara les mesures legislatives, si escau, perque si ja existeíxen
no són necessaries, pero si en fan falta més que les. do ni i
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proseguiran les actuacions executives per tal d'evitar el
transport irregular, no d'aquest tipus de "mantero" sinó de
tot.
Després, encara que hem dit que hi sobrava pero com
que vost~ ha tenia dins aquesta esmena ha mantenim, mantindn\ a l'hora la coHaboració amb la Direcció Provincial
de TrebalI, hem fet el canvi d'acord amb la termino logia
que vost~ ara també ha apuntat, a l'efecte de la compet~n
cia laboral que pugui deduir-se de l'exercici d'aquestes activitats i endemés hi afegim que prosseguin\ amb les seves
actuacions a través de la seva inspecció amb el concurs de
la Guardia Civil de Transit i amb coJ.laboració amb les policies locals, la qual cosa demostra clarament la nostra voluntat de perseguir una activitat n·legal.
Quant al punt quatre de la seva proposició no de llei,
per la mateixa raó que vost~ ha dit, que no és possible que
un govern que se senti raonable pugui en cap moment defensar una activitat iJ.legal, no ens molesta acceptar el punt
quatre que vost~ diu, també retocat mínimament, perqu~
nosaltres deim manifestar el seu rebuig a tot tipus d'activitat economica il·legal que es doni en les nostres illes; practicamente és el mateix que vost~ diu pero sense dir els
"manteros" sin6 tots i insta el Govern de la Comunitat,
l' Administraci6 central, els consells insulars i eIs ajuntaments -tal com vost~ diu- que dins les-seves compet~ncies i
d'acord amb la legisla ció vigent-eradiquin aquestes activitats; quant als punts u i tres de la seva proposició no de llei,
exclusivament, a11a on fa refer~ncia a l'actuació de la Conselleria de l'Interior -avui és l'Adjunta a la Presid~ncia- i la
d'Indústria i Comer~ amb coJ.!aboració amb el Delegat del
Govern i amb la Delegació d'Hisenda, cre'im que és inoperant i, per tant, demanam la seva supressió; pel que fa a
all0 altre donam suport a tota la seva petició i volem que
quedi bIen clara la nostra volunt'at, voste I'ha demanada, la
voluntat expressa del Grup PP-UM i del Govern en contra
d'una activitat que crei'm que pugui ser n·legal. Gracies, Sr.
President.
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vistes serioses, conegudes a Alemanya, que s'han ficat amb
el tema i que molt possiblement, si no s'atura aquesta activitat, acabarA amb un escandol que pegara un cop molt fort
a la imatge de Mallorca perqu~ és agradable o no és agradable per a un turista que ve a Mallorca, si és veritat aixo
que ha dit el Sr. Obrador sobre que li fan comprar una
manta per 600 mares, quan a Alemanya en val 170, aquesta
és una cosa que gairebé no es pot fer, aixo ja ho varem dir,
ja n'hem parlat moltes vegades, per tant no hi hem d'insistir més.
Per tant, el problema d'aquestes activitats no és que no
puguin fer-se vendes en les excursions, és que no es poden
fer vendes fraudulentes amb publicitat enganyosa, a través
de mitjans psicologics que estan fora deIs cursos normals
de venda, o sigui, amb coacció encobena o sense encobrir i,
per tant, ~repetesc- no es tracta que no es vengui res en les
excursions, perque fa mo)[s anys qu e es venen pertes i altres productes i no passa res, es tracta q ue aquestes vendes
es facin a preu de mercal, es tracta que aquestes vendes es
facin amb un procedjment de venda que sigui compatible
amb la LLei de Protecció del Consumidor.
En aquella moció que varem presentar ens referíem a
la Llei del Consumidor i ens varem referir també a la legislació de publicitat, i n saltres i.ns lavem el Govem balear
perqu~ fes les gestions oponunes perque s'acomplíssin les
lleis del consumidor, de defensa deIs consumidor, aquesta
llei parla deIs interessos eco no mies del consumidor, que
són uns interessos legftims i respectables í que, per tant,
s'han de protegir i també la Llei de Publicitat parla que no
hi pot haver publicitat enganyosa.
Per tant, a pesar que els establiments puguin estar legalitzats el que no esta legalitzat és vendre per tres vegades
el que val una cosa amb procediments de tipus coactiu, i
aquest és el problema.

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Aquests quatre
punts de la proposició no de llei del Grup Parlamentari
SOCIALISTA van en la mateixa direcció que uns punts
que va presentar el Grup Parlamentari MIXT dia 15 de
man; i que es varen debatJe día 15 de mar~ en aquesta
Cambra quan parlAvem d'una moció de comer~. Per consegüent, abans de res, anuneiam que amb acceplació o no acceplació de les esmenes que presenta el Grup Parlamentari
PP-UM, donarem supon als qualre punts d'aquesta proposició no de llei.

Per tant, vaig cap a la cosa concreta de la proposició
no de llei i de les seves esmenes, jo comen~ré pel final, i
diré que la redaeció del Grup Parlamentari PP-UM respecte del punt quatre, el qual parla de manifestar el rebuig a
tOl tipus d'activital económica iHegal, em pareix bé, em parebe millor -en aquest cas- la del PP-UM que la del Grup
Parlamentar! SOCIALISTA perqne es pOl interpretar
aquest punt quatre que ha presentat el Grup Parlamentari
SOCIALISTA de manera que qualsevol venda de mantes
pOl ser iHegal i aixó no és aixf, o sigui, si es venen les manles amb uns procediments correctes s'han de poder vendre
manles i dic que aixf es pot imerpretar malgral que jo recomani al Grup Parlamentan. SOCIALISTA l'acceptaeió de
)'esmena del Grup Parlamentari PP-UM, com que die que
pOl ser una interpretació peró també es pOl interpretar de
manera contraria, COm el rebuig a una activitat económica
de tipus iJ.legal, que és el que vol dir el Grup Parlamentari
SOCIALISTA, Ji donarem suport, passa que -repetesc- volem recomanar que s'accepti el punt quatre del Grup Parlamentari PP-UM.

El fet més preocupant del tema conegut com a "mante"manters" és una cosa que en darrer terme ha dit el
Sr. Obrador i que és que ja ha hagut revistes com Stem, re-

Respecte del punt dos, la Conselleria de Treball i
Transports, efectivament, ha comen~l a fer coses després,
primer amb una resistencia pero després, sigui per les ra-

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Cañe11as. Passam al torn deIs grups que no
han presentat esmenes; pel Grup Parlamentari MIXT, té la
paraula el Sr. Pascual.
EL SR. PASCUAL I AMORÓS:

ros"

O
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ons que sigui, deixem-les córrer, perqu~ el sector comer~,
perqu~ el sector de guies turísties, perqu~ el sector de
transports regulars, perque eIs sectors que sigui han fet una
pressió suficient i aquell ha compres que no havia de treure
el Oecret de Transport Comercial i que s'ha de complir el
Decret de Transport Turístic.
Per les raons que sigui ha hagut un canvi dins la Conselleria de Treball i Transports i dins el Govern, canvi que
els (... ) i que per consegüent es pot acceptar es pot acceptar
aixo que diu la Consellería de Treball i Transports, prosseguiran les actuacions; es dóna per bo que les han comenc;ades. Jo li vaig demanar sobre les multes l'altre dia, al conseller, i em va contestar que la quantitat cobrada és de
200.000 pessetes sobre 100 milions pero se'n cobraran més,
se suposa que quan s'acabin els expedients que han interposat els mateixos multats.
Respecte deIs punts u idos, efectivament, aquestes no
són compet~ncies propies del Govern pero un govern autonomic amb vocació de defensar eIs interessos de la nostra
terra no pot abdicar de res que la pugui perjudiéar, i com
que els dos punts diuen les conselleries, en un cas d'Interior i en l'altre d'Indústria i Comer~, coordinaran els ajuntaments, la delegació d'Hisenda, etc., jo pens que no esta
de més votar aixó perqu~ pot fer-ho, pot coordinar, sabem
que les competencies no són del Govern pero el Govern no
té per que despreocupar-se, si eIs altres no ha valen fer,
perque el problema de la publicitat en la via pública existeix, a Ca'n Pastilla hi ha-.llocs on qualcú diu d'aquí surt un
autobús -publicitat iHegal-, aixó existeix i aquest Govern
ha d'intentar que no passi, i ha ha de fer amb coordinació,
ha ha de fer a través de l'Ajuntament de Palma? Sí, pero el
Govern ha de dir qualque cosa a l'Ajuntament de Palma
perque sapiga que aquest Parlament, que és l'expressió sobirana del nostre poble, ha vol.
Per tant, votarem que sí aIs punts u i tres.

produeix també un deteriorament de la imatge turística de
les Balears, una imatge que es deteriora pel pitjor deIs mitjans, el "boca-orella" del turista que se sent estafat i que ho
explica profusament.
Mantes que a Alemanya -ho han explicat fa un moment els oradors que m'han precedit en l'ús de la paraulacosten 150 mares i que aquí es venen a 600, a~ sí, són curatives, medicinals, com si les haguessin rentades abans
amb aigua de Lourdes, pero fora bromes, el problema és real, existeix, i el Govern ha actuat de forma poc decidida per
fer-li front i així ha demostra el petit percentatge de les
multes cobrades, d'aquests 100 milions que ens deia fa un
moment el Sr. Pascual en contestar a una pregunta que havia fet la setmana pass ada al Conseller de Transports, el taló d'AquiHes, deia el Sr. Cañellas fa un moment i deIs
quals només se n'han cobrades 294.000 pessetes -crec recordar-; realment s'ha comenc;at tard a afrontar aquest problema des de Transports i, per tant, s'ha atacat de forma
poc virulenta, poc decidida el taló d'AquiHes d'aquest problema, amb una actitud, que nosaltres hem de considerar
més bé passiva, de la conselleria i que avui mateix, per altres qüestions era criticada des d'ASTRANME -Associació
del Transport de l'illa de Menorca- a algun mitja de comunicació.
És per a~ que el nostre grup donarA suport a la proposició no de llei del Grup SOCIALISTA, encara que hem
de reconeixer que la seva redacció no ens va omplir d'entussiasme, hi ha alguns problemes de redacció, com hem
comentat o vam comentar ahir amb el portaveu del Grup
SOCIALISTA pero crec que avui, amb la interven ció oral
que ha fet aquí, davant del plenari, ha estat prou convincent; esta clar que és una activitat que es produeix en tres
moments i que s'ha d'actuar sobre eIs tres, en el moment
en que es capta el client, en el moment en qu~ se'l transporta i en el moment en qu~ aquest rep pressions de tal
manera que, com a consumidor, es pot sentir estafat, es pot
sentir enganyat o indegudament pressionat.

EL SR. PRESIDENT:
Grlkies, Sr. Pascual. Pel Grup PSM i EEM, té la paraula el Sr. Orfila.
EL SR. ORFILA I PONS:
GrAcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. És evident
que estam davant un problema -eIs "flassaders", "manteros"que afecta diferents qüestions.
Pot ser una publicitat poc clara, que pot transgredir
normes en materia de publicitat i que pot induir ~ engany
al consumidor pel fet de la forma com s'indueix o com es
produeix la seva captació, és el problema d'un transpon
que pot representar una competencia deslleial cap al transport regular, és un problema d'una competencia deslleial
també i que afecta negativament el sector del comer~, que
ja té prou problemes, i finalment perque és una actitud que
pot representar un frau aIs consumidors, i per acabar de rematar-lo un frau especialment dirigit als estrangers, aIs turistes, com a principals receptors de les pressions d'aquests
anomenats "manteros" o "flass!lders" amb la qual ~sa es

És cert que els "flassaders" no són equiparables al III
Reích, com deia fa un moment el Sr. Cañellas, ni tampoc

als dolentíssims sovieties contra qui dirigir una guerra activa pero són un problema ben real, que perjudica comerciants, que perjudica transportistes i que perjudica els mateixos consumidors que, en alguns casos -com dei a abanssón fortament pressionats i surten amb l'experi~ncia, freqüentment amb una sensació d'estafa, d'haver estat enganyats; em creguin, aquesta imatge, aquesta imatge que se'n
duen de les nos tres illes no és positiva per a ningú. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
GrAcies, Sr. Ortila. Té la paraula el Sr. Obrador per fixar la seva posició i acceptar o rebutjar les esmenes.
EL SR. OBRADOR I MORATINOS:
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Primer, voldria que
s'entengués que nosaltres rebutjam les esmenes no perque
no tenguin aspectes que la podrien millorar, algun d'ells, sinó perqu~ crec que no estan dins la filosofia que jo he ex-
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plicat aqur dins, i em pennentran que passi d'un tema concret, que a qualcú li pareixerA anecdOtic pero que no ho éso
Un deis principaIs "manters" és Tralworld S.A, histbricament, a través d'altres ag~ncies, d'altres noms i en el mateix 1I0c; aquesta empresa, i ara només veuré per qué afecta
no muntar un exércit sinó que tates les conselleries que
hem assenlayat han de tenir aquesta sensiblitat, perqué és a
un únic govem a qu~ ens referim i que, per tant, davant
aquest problema, si considera que és greu, hem d'aetuar des
de tots els fronts.
Aquesta empresa, que es va constituir dia 15 de gener
davant notari, que es va enregistrar dia 12 de man;, aquesta
empresa, casualment, es constitueix en un moment en qué
es traetava del transport comercial; aquesta empresa que es
constituY dia 15 de gener del 1992 tenia la llirencia o el permis de la Cansellería de Turisme de dia 20 de febrer, exaetament; dia 20 de febrer ja estava constituIda, ja li havien
donat l'autorít:zació, i una cosa grandiosa de l'Administració és que el mateix dia que se signava l'autorit:zació, és a
dir, quan se li donava la llireneia, el mateix dia ja tenia registre de sortida de la mateixa consellería.
Aquesta mateixa empresa, dia -i perdonin que els digui
la data exaeta- 15 de febrer exaetament, presenta tata una
quantitat d'exeursions que, prAeticament, copa tot el territori de l'ilIa per traslladar els elierits (... ) i casualment, els
tres accionistes principals d'aquest~ empresa són dos d~ nacionalitat alemana, amb 144 accions cada un d'elIs, i un de
nacionalitat espanyola que de llinatge és Lang i de nom
Herda, que té tres accions¡ aquesta empresa, rApidament, es
legalit:za d'acord amb alió que es preveYa dins l'esborrany
que dia 10 de febrer es remetía a tates les instAncies per tal
que considerassin el possible decret comercial.
Qué vol dir, aixo? Que aquesta gent estA molt ben implantada i coneix perfectament com funciona I'Administració i va per davant la legalit:zació, a posta vull significar, davant un Govem, que hem de ser clars, aquí tene un caramull de denúncies presentades, deis 100 milions de qué
parlava el Sr. Paseuall'altre dia i que no han estat contestades mai, prAeticament no han estat contestades.
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pero n'hi ha que estaran en el grau vint; per aixb lIegia la
Llei de Campeténcia Deslleial, concretament assenayalava
en el seu article que, precisament, s'ha d'evitar a través
d'un cbdig de conducta -i aquesta és l'obligaeió, formularIo en cada aetivitat- al qual tothom se sotmeti i, per tant,
tothom s'hi vegi obligat. Jo no parlava ni de crear un gran
organisme ni fer grans exéreits ni coses d'aquestes, simplement li deia, a aquest Govem únie de la nostra comunitat,
que té diferents conselleries, li insinuava una quantitat
d'aetivitats que ereim que poden fer amb vista a aquest
front i n'hi poden afegir totes les que vulguin pero que garanteixin una voluntat clara que aquest tipus d'actívitat no
és convenient per a la nostra economia i no és convenient
per motius economics, perqué perjudiquen sectors interessats com són comerciants, petits empresaris, etc., pero tampoe no és convenient perqué la imatge que nosaltres volem
donar del sector turfstic que veiem, no és l'adequada i no és
la que volem donar, insistesc perqué precisament he parlat
de la historia d'una empresa, aquí tene tots els documents a
l'abast de qui els vulgui, amb dades i dates on veuríem que
pareix que funcionen meravellosament les institueions, cosa que desitjaríem, pero que no sol ser aoo i al manco perqué en tenc una altra, coneretament de la mateixa consellería, que tracta d'un senyor, d'una empresa, un tal Pedro
Veny, de l'agéncia de viatges Noris S.A, que va estar set o
vuit mesOS perqu~ se li intentAs reconéixer el mateix, que es
va cansar i va haver de desistir i, en canvi, aquests senyors l'han tengut prAeticament des de la funda ció de l'empresa,
el 15 de gener, escassament un mes per legalit:zar-Ia, tenir
tota l'empreSa cciñstÍtuIdai amb el permís sigñat i lliurat:
Aixo és el que ens estranya, perqu~ sabem i perque
hem sofert amb altres instAncies les pressions d'aquests senyors, entenem que és precís que des de tot el Govem, des
de totes les conselleries i des de tates les instancies que hi
puguin intervenir, entenem que aquesta aetivitat no s'hi ha
de donar. GrAcies.
EL SR. PRESIDENT:
GrAcies, Sr. Obrador. Dins el tom de contrareplica, Sr.
Cafiellas, té la paraula.
EL SR. CAÑELLAS 1 FONS (Caries):

Per aixb volia dir, Sr. Cañellas, Caries Cañellas, en
aquest sentit, que nosaltres definim i hem volgut dir en
aquest Parlament si estam d'acord o no ho estam amb
aquesta activitat¡ si no ho estam, d'acord -i crec que aoo ho
ha dit- evidentment -com deia vosté- aquesta activitat, la
qual jo he volgut explicar en el sentit pur deis tres peus, s'efectua de diferents maneres dins aquesta comunitat i té
moltes combinaeions possibles, no només les mantes -que
és perfectament legítim anomenarles aoo-, la venda d'aquestes mantes, sinó que té multiplicitat d'aetivitats que
fan refer~ncia a aquest mateix tipus d'acció, on no hi ha garantia per al consumidor, per al turiste, per al senyor que
traslladen, garantia que el que se li ven és l'adequat, i a
més, inelouen dins un sector comercial una irregularit:zació
de qué, de cap manera, cree que, nosaltres, ens haguem d'aprofitar en aquest moment.
1 aixo va per graus, n'hi ha que estaran en el grau cent

GrAcies, Sr. President. Just valía manifestar aquí que,
desgraciadament, tots parlam del mateix, tots estam d'acord
amb rebutjar aquesta aetivitat per irregular i per iHegal;
parlam del mateix tema, no obstant aixo, nosaltres havfem
proposat acceptar-ne dues amb petites modificacions, no és
una gran esmena, supos que el Sr. Obrador, i com ha dit el
Sr. Pascual, també reconeix que no hi ha una gran modificació, pero, desgraciadament, nosaltres ara no podem votar
a favor deis punts dos i quatre en el sentit que o hem d'aprovar tata la seva esmena o no l'acceptam.
Desgraciadanient, participam plenament amb vostés
que aquesta activitat no afavoreix Mallorca, no afavoreix la
imatge turística de Mallorca i no obstant aixO el procediment se'ns fa impossible d'acceptar i, per tant, la nostra
postura sera de rebutjar la proposició no de llei malgrat la
nostra veluntat d'atacar aquest gravamen. Gnleies, Sr. Pr~~
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sident.
EL SR. PRESIDENT:
Canelos el debat, passarem a la votació. Votarem per
separat els punts primer i tercer i el segon i quart.
EL SR. CAÑELLAS 1 FONS (Carles):
Sr. President?
EL SR. PRESIDENT?
Sí, Sr. Cañellas?
EL SR. CAÑELLAS 1 FONS (Carles):
Per part del nostre grup es poden votar els quatre
junts.
EL SR. PRESIDENT:
Es pot votar...?
EL SR. CAÑELLAS 1 FONS (Caries):
EIs quatre punts al mismo tiempo.
EL SR. PRESIDENT:
Votarem conjuntament tata la proposició.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor del text de la
proposició no de llei, es valen posar drets, per favor? Gnicies, es poden asseure.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen posar drets, per favor? Gracies, es poden asseure.
Abstencions? No n'hi ha.
25 vots a favor, 29 en contra; queda rebutjada la Proposició no de Llei 1184.
III.2).- PROPOSICIÓ NO DE LLEI R.G.E. NÚM.
1708/1992, PRESENTADAPEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA, RELATIVA A CAMPING EN ES CA
MARíDEFORMENTERA
Passam a la següent proposició no de llei, que és la
1708, presentada pel Grup Parlamentari SOCIPJ.ISTA, relativa a camping en es Ca Mari de Formentera. Pel grup
proposant té la paraula el Diputat Sr. Tur i Ferrer.

Com tots sabem, i així ha hem pogut constatar a través
deIs mitjans de comunicació i, fins i tot, directament, hi ha
un rebuig unanime del poble i de totes les forces polítiques
que el representen a la concessió d'autorització per a la instal-lació d'un complex destinat a hosteleria amb una capacitat de 1.000 places.
Aquest expedient, després de la constant denegació de
llicencia i d'haver passat tota una serie de tramits judicials,
avui s'obliga l'institució municipal de Formentera a donar,
obligat per sentencia, la seva autorizació quan no hi ha cap
voluntat de donar-la.
Estam, Sres. i Srs. Diputats, davant un cas molt peculiar que voldria que fas per a tots ben conegut; és per a aixo
necesssari remuntar-nos a l'any 1986 quan la Conselleria
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori sol· licita informe a l'Ajuntament de Formentera sobre la instal-lació dins
el seu municipi d'un camping de primera categoria.
Aquest informe emes pels serveis tecnics municipals és
negatiu i així ha acorda i trasllada la comissió de govern de
l'Ajuntament a la Conselleria d'Obres públiques. També el
mateix es va fer en resposta a la sol· licitud d'opinió feta per
la Conselleria de Turisme.
Tan en un com en l'altre informe i en els acords presos
per la comissió de govern municipal ja es feia referencia
que no es considerava ni prudent ni logic, i arnés contravenia les normes subsidiaries de planejamen~ llavors en tnlmit, la declara ció d'utilitat pública d'interes social que es
pretenia donar a aquestes instaHacions.
Així i tot amb aquestes negatives de l'Ajuntament de
Formentera, la Camissió Provincial d'Urbanisme -sector
d'Eivissa i Formentera- en sessió celebrada el 3 de febrer
de l'any 1987, va autoritzar i declarar d'interes social l'esmentada instaHació, assabentada de l'oposició de l'Ajuntament de Formentera i amb l'informe desfavorable de la
Canselleria de Turisme; aixo es va fer amb l'únic fonament,
segons consta en el preambul de la comunicació que es va
passar a l'ajuntament i amb la consideració segona que la
ponencia técnica propone su autorización por considerar de
interés social las presentes instalaciones y punto.
És a partir d'aquf que l'Ajuntament de Formentera recorre davant el Cansell de Govern de la Camunitat Autonoma de les Illes Balears, i aquest mateix Cansell de Govero desestima el recurs interposat, a continuació i fins ara,
es produeixen tata una serie de recursos i sentencies que
són tates desfavorables a l'Ajuntament de Formentera i
que es basen en la deelaració d'interes social; aixo provoca
que, per sentencia, s'obliga l'ajuntament a donar aquesta
preceptiva llicencia d'obres.

EL SR. TUR 1 FERRER:
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Aquesta
proposició no de llei que avui presentam i que esperam que
tengui el suport unanime d'aquesta Cambra, esta motivada
per la necessitat d'aconseguir que la mrudma institució de
les nos tres illes do ni suport a la voluntat manifesta del poble de l'illa de Formentera.

Aixo és, Sres. i Srs. Diputats, el que ens ha dut avui a
presentar aquesta proposició no de llei; no volem, de cap
de les maneres, fer ara llenya de l'arbre caigut pero sí que
volem la solidaritat d'aquesta Cambra amb els grups polftics que formen l'Ajuntament de Formentera i que, en gran
part, són els mateixos que ara estam aquí.
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Jaque hem de ser conscients que per cap motiu no podem endinsar-nos dins el que podriem dir una ingerencia
contra l'autonomia municipal, tal i com esta establerta en
la Constitució Espanyola. és a dir, ningú no pot obligar un
murucipi en cont ra de la voluntat de la seva corporació, democralicamenl co nstituida, a acceptar criteris que són decisió exclusiva de la corporacló; entre aques tes decisions hi
ha 11-\ de definir qu i.n tipus d'urbanisme es desitja donar al
seu ambit territorial; per aixó, la possibilita t de poder urbanilza r o no sol per a usos turlslics o per a al tres qualssevol
és una facultat única deIs municipis que, mitj an~ nt, alguna
figura de planejament municipal, de les establertes en la legislació urbanlstica, fa possible la implantació o no de qualsevol assentament.
En el cas que avui ens ocupa, crec que tots som conscients que una instaHació d'aquest tipus i, sobretot, d'aquesta capacitat, potser que per a qualsevol altra illa no
significaria més que un augment d'un tant per cent insignificant de la seva capacitat pero en el cas de Formentera, i
donades les seves peculiars caracterlstiques, representa un
salt desmesurat en el seu creixement i que ningú, ara per
ara, no vol assumir.
Crec que en el temps que estam, economicament i turlsticament parlant, sabem ja ben clar cap on ens hem de
dirigir. Dins aquesta Cambra ja se n'ha parlat amb prou
freqüencia i perque és ben "Segur que tots el tenim ben assumit.
És per aixo necessari que cadascú assumeixi les responsabilitats pertinents i que aquesta Cambra es comprometi en to18 els seus termes a donar suport a aquesta proposició no de llei que avui presentam; el fet contrari seria
deixar dins la cuneta tot uft poble i tata una illa, allA on els
mateixos representants legftims, elegits democnHicament
veurien com es passava per damunt d'ells en un tema sense
retro res i tan delicat com urbanisme on, és segur, van enganxades d'una manera o de 1'altra tates les altres activitas
que conformen l'ambit de l'economia de tata 1'ilIa.

No podem, des d'aquest Parlament, romandre impassius davant la construcció d'unes instal-lacions que estan en
una zona afectada per la Llei d'Espais Na lurals que va
aprovar aquest mateix Parlament. Avui necessitam, Sres. j
Srs. Diputats, unanimitat de criteris i que es refl ecteixi
aqu[, dins aquesta CambIa, en donar supon a la volunlat de
to tun poble, feta a través de tots i de cadascun deIs eu representants. GrAcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Tur. Per a aquesta proposició no de llei
s'hi ha presentat una esmena de substitució per part del
Grup Parlamentari PP-UM; per fer la defensa de l'esmena,
pel grup esmenant, té la paraula la Diputada Sra. Cava de
Llano.
LA SRA CA VA DE LLANO I CARRIÓ:
Sr. Presidente, Sras. y Sres. Diputados. Antes de comenzar mi intervención querrfa pop~r de manifiesto que
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existe en la enmienda de sustitución presentada un error
mecanográfico en la cuarta Hnea, donde dice la obligación
de otra parte debe decir la obligación de otorgarla, ruego
Sr. Presidente que se tome nota de este error.
El Grupo Parlamentario PP-UM ha presentado una
enmienda de sustitución a la proposición no de ley del
Grupo SOCIALISTA. y usledes se pregu ntaran por qué;
pues porque ni la parte es positiva ni los acuerdos a adoptar se corresponden COn la realidad de lo acaecido, si leen
ustedes el texto de la proposición no de ley del Grup Parlamentario SOCIALISTA observarán como de forma machacona se insiste en q ue la prob lemá tica que ha generado el
camping de Formentera l'adica en la declaración de in terés
social por parte de la extinta Comisión Provincial de Urbanismo.
Leo, dice así la proposición no de ley presentada: "ante
la notoria problemática a que ha cond ucido la declaración
de interés social por un camping en es Ca Mari de Formentera", esto es el primer párrafo; el segundo párrafo "el Parlamento de las Islas Baleares manifiesta que la construcción de un camping en es Ca Mari de Formentera por declaraciÓn de interés social de la Comisión Provincial de Urbanismo" y en el tercer párrafo dice "el Parlamento de las
Islas Baleares insta al Gobierno de la Comunidad a agotar
todas las posibilidades, tanto de confrontación jurfdica como de libre avenencia, para que la construcción de las instalaciones inherentes a la declaración de interés social no
se lleve a término".
Como ustedes han podido comprobar, en los tres párrafos consta lo mismo, es decir, se deja caer insistentemente que el problema que ha generado todo esto es la declaración de interés social.
No tengo más remedio, dada la complejidad del terna
que nos ocupa, y para mayor comprensión del mismo, que
hacer un breve resumen de cómo se han desarrollado los
hechos en el tiempo, que ha sido efectuado por el diputado
representante del Grupo SOCIALISTA pero quizá de una
forma muy breve y creo que -insisto- dada la complejidad
del tema hay que hacerlo de una forma más completa.
La entidad Formentera Club adquirió un terreno para
la instalación de un camping en una zona denominada es
Ca Mari de Formentera, al estar clasificado el suelo como
no urbanizable se vió obligada a promover el expediente
regulado en el artfculo 85 de la Ley del Suelo con el fin de
obtener de la Comisión Provincial de Urbanismo la pertinente autorización para la instalación de un camping mediante la declaración de interés social del mismo.
La Conselleria de Obras Públicas solicitó del Ayuntamiento que informara sobre la petición de Formentera
Club, cosa que hizo la comisión de gobierno, informando
-efectivamente- desfavorablemente en base a un informe
emitido por el arquitecto municipal en el que consideraba
que los campings no se diferencian del resto de tipologías o
asentamientos tur[sticos ya que necesitan servicios de infraestructura, tales como alcantarillado, alumbrado, accesos,
etc., y que, en consecuencia, era imposible instalarlos en
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suelo no urbanizable debiendo hacerlo en suelo apto para
la urbanización.
El 3 de febrero de 1987 la Comisión Provincial de Urbanismo, en base al cumplimiento por parte de la entidad
promotora de todos los trámites a que se refiere el artículo
44 del Reglamento de Gestión Urbanística y en base también a la propuesta de la ponencia técnica, adopta el acuerdo de autorizar la instalación del camping sin perjuicio -escúchenme bien- de la licencia municipal de obras y otras
autorizaciones procedentes; ¿qué hace entonces el Ayuntamiento de Formentera? En primer lugar recurre la alzada
del Consejo de Gobierno de la Comisión de Gobierno y la
Comunidad Autónoma desestima el recurso, posteriormente interpone recurso contencioso administrativo ante la antigua Audiencia Territorial de Palma, que falla en contra
del ayuntamiento declarando ajustado a derecho el acuerdo
de la Comisión Provincial de Urbanismo.
El ayuntamiento, a la vista de la sentencia emitida por
la antigua Audiencia Territorial de Baleares apela la sentencia ante el Supremo pero, ¿qué hace? No se persona y
mediante auto de 31 de octubre de 1991 el Supremo declara desierto el recurso deviniendo firme la anterior sentencia en la que se consideraba conforme y ajustada a derecho
la declaración de interés social; pero el tema se complica
porque, ¿qué había ocurrido en el ínterin? Habían ocurrido
dos hechos trascendentales; primero, la solicitud de licencia por parte de Formentera Club al ayuntamiento y segundo, la entrada en vigor de la Ley de Costas y la Ley de Espacios Naturales afectando ambas a la zona donde se pretendía instalar el camping.
Como digo, Formentera Club solicitó la licencia al
ayuntamiento, que se la denegó por lo que después de interponer el recursO de reposición ante el ayuntamiento
aquél entabló un recurso contencioso administrativo contra
el ayuntamiento, fallando la sala en el sentido de que el
ayuntamiento debía otorgar la licencia; el ayuntamiento,
disconforme con la sentencia recaída, apela ante el Supremo, el cual confirma la sentencia anterior obligando al
ayuntamiento a otorgar la licencia; este contencioso se halla ahora en fase de ejecución.
Para clarificar el tema, ante el mare mágnum de sentencias habidas, resumo; dos contenciosos, uno instado por
el Ayuntamiento de Formentera contra el Gobierno balear
por la declaración de interés social y otro instado por Formentera Club contra el Ayuntamiento de Formentera por
la denegación de la licencia de obras; el resultado de las
sentencias es el siguiente: la Comisión Provincial ~e Urbanismo autorizó, como correspondía, la instalaciÓn de un
camping en base a la correcta declaración de interés social
del mismo y, por otro lado, se obliga al Ayuntamiento de
formentera a otorgar la licencia de obras.
Ahora quizas empezarán ustedes a entender el por qué
de nuestra enmienda de sustitución; no ha sido la declaración de interés social la que nos ha conducido a este callejón sin salida sino la denegación de la licencia y la obligación actual de concederla. No olviden, además, otra circunstancia importanHsima, la-Comisión Provincial de Ur-

banismo autorizó la instalación del camping por la declaración social del mismo sin perjuicio -atención- de la necesidad de la obtención de la licencia municipal, porque no olvidemos que la consecución de la autorización por parte de
la Comisión Provincial de Urbanismo es sólo uno de los varios requisitos exigidos para el otorgamiento de la licencia,
es decir, es un acto de trámite, es un acto preliminar para
obtener después la licencia de obras como acto definitivo.
Para construir en suelo no urbanizable se precisa la
autorización de la Comisión Provincial de Urbanismo y la
licencia municipal, en un claro ejemplo de lo que jurídicamente se conoce como competencias concurrentes, no
viéndose el ayuntamiento vinculado a pron unciamiento del
órgano autonómico, por la sencilla razón q ue el campo de
visión del mismo, es decir, de la Comisión Provincial de
Urbanismo, se limita a un solo punto de los varios que la
licencia puede plantear; y esto, Sras. y Sres. Diputados, no
lo digo yo sino que lo dice la sentencia de este asunto dictada por el Tribunal Supremo, en la que dice "esta calificación -refiriéndose a la de interés social- es sólo uno de los
requisitos o presupuestos para que el ayuntamiento pueda
conceder la licencia, el ayuntamiento no se ve en absoluto
vinculado al pronunciamiento del organismo autonóm ico
por la sencilla razÓn de que el campo de visió n de mismo se
limita a un solo punto de los varios que la licencia pueda
plantear".
Ustedes pueden preguntarse, sí, pero, ¿por qué la Comisión Provincial de Urbanismo acordó la declaración de
interés social de un camping? Pues porque debía hacerlo,
existe el llamado ius edificandi que es el derecho que tiene
el propietario de un terreno a edificar en él siempre y cuando la ley no se lo impida; F ormemera Club cumpHa con los
requisitos exigidos en el an ículo 44 del Reglamento de
Gestión Urbanística y con el artículo 85 de la Ley del Suelo, por lo que la Comisión Provincial no podía denegar la
autorización.
¿y qué es esto del interés social?, ¿cómo se define el
interés social? Pues no existe definición legal alguna y, en
consecuencia, la Comisión Provincial del Urbanismo debe
examinar los casos concretos que se le plantean; al no haber -como digo- ley que lo defina deben acudir en cada uno
de los casos que se le plantean a ver qué opina el Tribunal
Su premo en todos estos casos, luego les comentaré la senlencias que declaran el interés social de las instalaciones de
camping.
El an[culo 85 sí que hace menció n al interés social
aunque no lo define, y concre tamente el anículo 85 dice
"no se pueden realizar o tras construcciones que las destinadas a explotaciones -refiriéndose a suelo no urbanizable- agrtcolas que guardan relación con la natura leza y destino
de la finca y se ajusten en su caso a los planes o no rmas del
Ministerio de Agrkultura así como cons trucciones o ins talaciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicio de las obras públicas, sin embargo sí podrán autorizarse, siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 43,
edificios e instalaciones de utilidad pública o interés social
-no lo define, lo cita- que hayan de emplazarse en el medio
rural, así como _~dificios aislados, etc. ti; de la lectura de este
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precepto se desprende que debe cumplirse un doble requisito, la utilidad pública o interés social y la necesidad de
emplazamiento en un medio rural; analicémoslo, ¿se da en
el ca mping el denominado interés acial? Pues bien, el Tribunal Supremo, en sentencia de 16 de julio de 1984, publicada en el Aranzadi, número 4.233, declara que procede declarar el interés social de este tipo de instalaciones por los
siguientes motivos: primero, porque se crean puestos de
trabajo; segundo, porque fomentan la vida al aire libre en
contacto con la naturaleza; tercero, porque diversifican la
oferta turística y cuarto porque se abaratan los costes en
relación a otro tipo de alojamientos turísticos.
Segundo requisito del arlfculo 85, la necesidad de emplazarlo en el medio rural o lo que es 10 mismo, en suelo
no urbanizable; ¿qué implica esto? Pues que debe existir
una vinculación funcional entre la construcción y Su emplazamiento. A pesar de que el Ayuntamiento de Formentera
argumentaba en los contenciosos habidos en este tema que
denegaba la licencia en base a que a su entender el camping
no se diferencia de otro tipo de asentamientos jurídicos, el
Tribunal Supremo dice lo siguiente en la sentencia recaída
en este asunto "es muy sintomático que la alusión del ayuntamiento apelante efectúa del principal motivo por el que
se ha servido dicha corporación para denegar la licencia, la
inadecuación del uso de las instalaciones solicitadas en
atención a que la parcela pertenece a terrenos no urbanizabIes; el apartamiento de ese motivo.no puede estar más justificado puesto que no se conoce ningún camping instalado
en el casco urbano de pOblación-alguna porque, de no ser
así, habrfa que empezar por cambiar su nombre y por olvidar que la existencia de este tipo de instalación obedece favorecer la vida al aire libre".
Con todo ello quiero decir que debía declararse el interés social porque se daban todos los requisitos exigidos
por la ley y reconocidos por el Tribunal Supremo.
¿Se podía haber evitado la construcción del camping?
Sí, Sres. Diputados, se podría haber evitado, ¿cómo? Prohibiéndolo en el planeamiento urbanístico; los planes de ordenación desarrollan la Ley del Suelo particularizandola en
supuestos espaciales concretos que demandan medidas singulares para cada territorio en razón de sus caracterfsticas;
el Ayunta miento de Formentera hubiera podido regular a
tiempo, restringir, incluso impedir la instalación de los
campings en su planeamiento urbanfstico pero al no existir
se regían en aquel momento por el Plan Provincial de Baleares que no lo prohibía.

1483

La situación es que el ayuntamiento está obligado a
otrogar la licencia y que la finca en donde se pretende instalar el camping está afectada por la Ley de Costas y por la
Ley de Espacios Naturales. Esta situación tiene salida, modestamente opino que pudiera tenerla quiza aplicando lo
que preceptúa el artículo 107 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa o quizá el artículo 16 de Reglamento de Se.rv1cios Locales; pero posiblemente esta salida comportará UDa indemnización y ahí creo -y perdonen
que sea tan clara- ver el mo tivo de la proposición no de ley
presentada por el Grupo Pa rlame ntario SOCIALISTA Sepan una cosa, nuestro grupo no quiere la instalaciÓn de un
camping en Formemera, uo la queremos y no nos callamos
por esto, hemos hecho es ta observación ante los medios de
co mu nicación, ahora bien, queremos que en justicia cada
palo debe aguantar su vela.
Lo que me parece intolerable es que se pretende involucrar al Parlamento pretendie,ndo que voten en contra de
las sentencias dictadas en este caso, en las que -insisto- se
dice que la declaración del interés social es correcta y que,
por lo tanto, La pro blemática no se debe a eso, como dice la
proposició n no de ley sino a la denegación de la licencia.
Si quieren buscar ayuda me parece muy bien, nosotros
también la buscamos para salir de este atolladero; el pueblo de Formentera no quiere el camping, nosotros tampoco
10 queremos pero, cuidado, hay que acudir a procedimientos dignos y a procedimientos no como el que .;.
EL SR. PRESIDENT:
Acabi, Sra. Cava de Llano.
LA SRA CAVA DE LLANO 1 CARRIÓ:
Sí, Sr. Presidente. Buscar cabezas de turoo, en este caso la del Gobierno balear, por si las cosas vienen mal y hay
que indemnizar. Creo, sinceramente, que han utilizado un
método equivocado, me habría parecido mejor táctica exponer la situación planteada asumiendo cada uno sus responsabilidades y solicitar la ayuda necesaria, sin demagogias, sin buscar chivos expiatorios.
Les ruego, por tanto, Sras. y Sres. Diputados, que
acepten la enmienda porque con ella, creo que lo que vamos a hacer es hacer justicia, dad al César lo que es del César ya Dios lo que es de Dios. Gracias, Sr. Presidente.
EL SR. PRESIDENTE:

He intentado explicarles a lo largo de estas posiciones
el por qué, por parte de mi grupo, de la enmienda de substitución, que no tiene más objetivo que poner las cosas en
su sitio y aclarar que lo que nos ha llevado a esta dificil situación no ha sido la declaración de interés social del camping en cuestion sino la denegación de la licencia y la obligación de otorgarla ahora por mandato del Tribunal Supremo, cuando habrfa podido estar justificada su denegación si
el ayuntamiento hubiera tenido planeamiento urbanístico o
hubiera argumentado motivos de más peso y no tan débiles
como indica la sentencia.

GrAcies, Sra. Diputada. Pel que fa als grups que no han
presentat esmenes, pel Grup Parlamentari MIXT, té la paraula el Sr. Vidal i Juan.
EL SR. VIDAL 1 JUAN:
GrAcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. He d'intervenir precisament avui, aquí, per un fet que, si ens hem de
regir pel que diu i com ha fet notar adequadament la portaveu del Grup Parlamentari PP-UM, sobre un tema en que a
la millar vaig tenir qualque cosa a veure i es dóna la coinci-
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d~ncia -i aro ho hem comentat- que era Alcalde de Formentera en aquell temps el diputat que ha intervengut en
defensa d'aquesta proposició no de llei i qui els parla era,
com a President del Consell Insular de les Pitiüses, el febrer del 1987, vicepresident de la secció insular de la Comisió d'Urbanisme.

Jo podria dir ara, aprofitant la intervenció que m'ha
precedit, pel que fa a I'esmena que ha presentat el grup majoritari en aquesta Cambra, que m'havia llevat un pes de
damunt amb allo que ha dit i que, d'alguna manera, la responsabiliat no era deis qui varem participar -per qu~ no
dir-ho- encara que es considen)s d'inter~ social o es declaras d'inter~ social per la Comissió Provincial d'Urbanisme
la instal·lació d'aquest camping.
No obstant aixo, jo crec que -com ha dit molt bé- cada
pal ha d'aguantar la seva vela pero que no és el moment,
per ventura, de buscar culpables, i torn a repetir que jo vulI
assumir la part de responsabilitat que pugui tenir, i veure si
aixo ha vengut per aquesta declaració d'inter~ social, com
es diu en la proposició no de llei, o per neglig~ncia o si volen per desídia o per desconeixement o per falta d'assessorament, el que li vulguin dir, o per un mal assessorament
per part de I'Ajuntament de Formentera, responsable per
ventura per aquest motiu, aro com la Comissió Provincial
d'Urbanisme.
El fet cert és que ens trobam davant una cosa molt dificil de resoldre i que, si lIavors divergia, jo he de confessar,
perqu~ tenc un poc de memoria historica, que jo en aquell
temps pensava -i ho dic honradament- que a Formentera li
convenia controlar l'acampada que es feia d'una manera
que produ'ia i que m'imagin que continua produ'int problemes en aquella illa, una acampada -no sé si ha dic bé- indiscriminada o com es vulgui dir o a su aire i que era millar
controlar-la amb un camping.
No obstant aixo jo diria que -i torn a dir que no és
l'hora de buscar culpables- per ventura el fet que una declaració d'inter~ social pugui dur a aquestes situacions, tal vegada la figura, tal vegada aquesta declaració d'inter~ social, que ens la trobarem moltes vegades en camps de golf,
en campings, etc., per ventura -com han dit molt bé abans
aquí- ni tan soIs esta definida i, per tant, el fet cert i segur
és que hi ha aquesta declaració d'inter~ social que llavors,
per alguna causa, l'Ajuntament no s'hi ha personat, etc., no
farem historia d'aixo, pero el que és evident és que inter~
social hauria de ser inter~ de l'ambit social alIa on es fa
una instal-lació o qualsevol altra cosa i és evident que Formentera rebutja que sigui d'inter~ social, i quan dic Formentera dic tata l'illa de Formentera, tots els paftits poHties, els col-lectius, la gent de Formentera, Formentera en
suma rebutja aquest inter~s social no que s'hagi concedit o
no sinó que aquest camping pugui suposar un inter~ social
per a Formentera.
Per tant, qu~ ens toca fer aquí a tots? Dones ajudar
Formentera i ajudar la institució que representa Formentera, i contemplar també des d'aquesta perspectiva el que és
Formentera, que no és un municipi, senzillament un municipi sinó una illa; i amb aixo abundar més en alIo que signi-

fica el fet insular i agrenar un poc cap a casa el que representa el convenciment del que pot significar per avui i
sobretot per al futur, l'insularisme.
Per tant, arribat aquí i sense valer fer demagogia al
respecte crec que el que hem de fer és, senzillament, buscar
una sortida, ajudar I'Ajuntament de Formentera com el fet
representatiu, que fins i tot esta contemplat en l'Estatut
d'Autonomia, de la insularitat de Formentera, com el fet
representatiu d'aquesta illa i, per tant, senzillament buscar
no uns, i per aixo un, de vegades, esta content d'estar on esta, i no em referesc només a estar en aquesta tribuna sinó a
ocupar el 1l0C que ocupa en aquesta Cambra, que uns vulguin tirar la pilota, com han dit, o ter cabeza de turco, per
dir-ho com s'ha dit i és aquesta l'expressió, del Govern i els
altres a I'ajuntament.
Jo crec que hem de ser practies; si la sortida pot ser
anar a l'ajuntament i que l'ajuntament demani o qualsevol
altra cosa, dones, que s'accepti l'esmena que es proposa,
per ser practies, pero no obstant aixo jo voldria fer una observació al fil de la tecnica de dissertació que ha fet la portaveu del Grup PP-UM, crec que tampoc, i francament, li
hem de donar la raó -ella i sobretot tots els grups-, el Parlament de les Illes Balears no ha d'instar un ajuntament.
Jo aquí demanaria, si és que ho admet el grup proposant, que es parlas de recomanar a I'Ajuntament de Formentera, de recomanar que s'esgotassin totes les possibilitats pero empla<;ar -i aixo sí que ho pot fen:~l Parlament de
les Illes Balears i endemés estic segur que el Govern de la
Comunitat Autonoma ho ha d'admetre-, instar, aquí sí, el
Govern que presti tota l'ajuda possible a l'Ajuntament de
Formentera, i quan die aixo no parlo tan soIs de l'ajuda
economica, segurament si l'Ajuntament de Formentera hagués tengut l'assessorament, i aquí si que he dir que si l'hagués demanat estic segur -perdoni Sr. President, pero no
mirava els llums, acap de seguida- que I'Ajuntament de
Formentera l'hagués tengut, per part del Govern, pero
-torn a dir- facem tiibula rasa del que ha passat i que el
Govern de la Comunitat Autonoma presti aquesta ajuda,
aquest assessorament perqu~ Formentera pugui veure satisfeta aquesta aspiració que té, que no se li imposi aquest
camping que, dit sigui de passada, i si, segons les informacions que jo tenc són certes, no es tracta només d'acampar
o d'un camping sinó que hi ha inclosos en el projecte més
de 3.000 metres quadrats d'obra civil.
Per tant, crec que amb totes aquestes consideracions,
si els qui poden assessorar i saben assessorar ho poden fer,
ajudem tots Formentera, ajudem tots d'una forma o altra
que surti d'aquest entrebanc una illa que es mereix el suport de tots i nosaltres podem dir, en nom del Grup MIXT,
que tant si s'accepta l'esmena que presenta el Grup PP-UM
com si es va a la votació de la proposició inicial, nosaltres
els donarem suport. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Vidal i Juan. Pel Grup Parlamentari PSM
i EEM, té la paraula el Sr. López i Casasnovas.
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EL SR. LÓPEZ I CASASNOVAS:
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Jo crec que cap deis
grups poHtics parlamentaris estam en contra de donar una
ma d'ajuda si estigués en les nos tres mans per salvaguardar
un territori, un territori feble, a més a més, un terrítori insular. El Sr. Pascual es refería fa una estona, en una in tervenció seva, que un Govern autonomic amb vocació de defensar la nostra terra no pot abdicar de la seva responsabilita! davant res que la pugui perjudicar ¡ esta m davant un
tema, obviament, que si s'arriba a construir aquesl camping
de 73.000 metres quadrats de terreny no urbanitzable, 3.500
deis quals han de ser edificables per a 1.000 places, farem
un greu LOrI, un greu problema a aquest eco-sistema insular
tan feble.
Llavors, el que és ben necessari és delimitar responsabilitats, analitzar la situació perque, Sr. Mari, nosaltres si
que volem la solidaritat d'aquesta Cambra amb Formentera.
Passa que la situació, tal com s'ha descrit aquí amb la
seva intervenció i amb la de la portaveu del Grup PP-UM,
Sra. Cava de Llano, la situació -repetesc- és complicada.
Hem d'analitzar, hem de sospesar dues actituds, la del
Govern de les lLles Balears que, en el seu dia, contra un informe de l'ajuntament, de la comissió de govcm de l'ajunlament, per cert, que no. del plenari, perque és de comissió
de govern només, tanmaleix la Camissió Provincial d'Urbanisme, secció d'Eivissa i Formenlera, día 3 de febrer del
1987, declara l'inter~ social i hem de destriar també molt
clarament el que és l'artícle 44 del Reglamem de Gestió
UrbanJstica, que simplement es refereix a la no possibilitat
d'exist~ncia de nuclis de població, que és un tema marginal
en aquest assumpte, i l'article 85 de la Llei del SOl.
És cert que de llavors en~ han sortit legislacions noves pero, d'alguna manera, ens poden donar llum sobre qu~
opina la legislació actual en relació amb la fundó social de
la propietat i amb les construccions i inslaHacions autoritzables en aquesla classe de sol -sol no urbanitzable-.
En qualsevol cas, sempre ha de quedar ciar que s'hauria de posar pan davant aItres consideracions les qlle indiquen que la Ulilització del sol, i en especial la seva urbanÍlzació i edificació, s'haur~ de produir en la forma i amb les
Hrnitacions que la legislacíó d'ordenació territorial i urba nística planteja.
És evident que les nonnes subsidülries o el planejament general de Formentera no deien, no prohibien taxativament I'existencia d'un camping, pen) també és cert que hi
ha la Llei d'Ordenaci6 Territorial, hi ha una Llei d'Espais
Naturals, que priva, que impossibilita actualment que es
pugui fer una afectació tan greu dios aquesta zona, dins es
Ca Mari.
Llavors, per quin motiu -i aquesta és la pregunta- el
Govern de les Illes Balears considera, dia 3 de febrer del
1987, que se li ha donar I'inter~ social? lnter~ social per
part d.e qui? Nosaltres hem denunciat sempre en aquesta
Cambra, d'en~ que hi som presents, com a grup parlamen-
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tari, la necessitat de comptar amb uos criteris als quals s'ha
d'acollir la declaració d'inter~ social, i a la fi vam aconseguir que sortís el Decret 75/1989, de 6 juliol, on entre aItres
qüestions s'indicava que per donar l'interes social havien de
ser edificis, instaJ.lacions o usos que, en virtud d'una real
demanda social, quina demanda real social hi ha darrere la
petició quan la mateixa conselleria o Conseller de Turisme
no van informar favorablement el camping?
Que els usos serveixin per a una millora de 1'0ferta turística o representin una oferta complementaria d'esbargiment de residents a les nostres illes la qual no resulti possible gaudir-ne dins el medi urba; M, pero, realment el poble
de Formentera, representat per qui l'Estatut d'Autonomia
diu que el representa, el mateix ajuntament, s'ha posicionat
a favor? No, s'ha posicionat en contra sempre, la qual cosa
fa encara més mal d'entendre la no personaci6 davant el
Tribunal Suprem quan aquest tema hi arriba, a~ és un altre deIs aspectes que nosaltres no acabam d'entendre, i tot
plegat, davant un cúmul de desproposits; nosaItres no podem acceptar de cap manera que l'inter~ social derivi en
formulacions com lloes de treball, foment de la vida a ¡'aire
Iliure, diversificació de l'oferta turistica i abaratiment de
costs, al contrari, també podríem posar els problemes de
1.000 persones en una illa que ja té problemes gravíssims
de provelment d'aigua potable, la destrucció deIs espais naturals, etc.
Tots són aspectes que s'han de sospesar. Nosaltres faríem una proposta, ja sé que no és reglamentaria pero si formalment no és viable, almenys com una prova de seny d'aquesta Cambra, si és que tots ho estam, d'acord, i seria que
la instancia del Parlament la féssim, obviament, al Govern,
que és a qui el Parlament pot dirigir-se directament i que
recomanassim també a l' Ajuntament de Formentera d'assumir les seves responsabilitats representatives i del passat
perqu~, conjuntament, Govern de les Illes Balears, Cansell
Insular d'Eivissa i Forrnentera i ajuntament arribin a una
coordinació d'esfor~s, de voluntats perque, si jurídicament
no es pot fer més, almenys hi hagi la possibilitat de frenar
per aItres vies aquest despropósito
Vull acabar aquesta intervenció dient que, en quaIsevol cas, si és cert el que publica una revista -El Temps d'aquesta setmana-, que posa en boca del President de Formentera Club S.A l'opinió que li mereix tota aquest aspecte, cree que també ens hauria de fer reflexionar molt; no sé
que fer -diu-, posat entre cometes, perque n'estic cansat,
només puc esperar la llirencia i després vendre-la a alguna
empresa interessada; a0 no té altre nom que especulació i
davant l'especulació el Parlament de les mes Balears ha de
ser ciar, ha de dir no a tot a0 i ha d'ajudar el poble de Formentera, el qual no té cap culpa deis desproposits que en
els seus dies, el 1987 i abans, es van produir des d'administracions -repetesc- municipals pero tamM autonomiques.
Moltes gracies.

(L 'Honorable Sr. Vicepresident Segon substitueix el Molt
Honorable Sr. President en la direcció del debat).
Moltes gracies, Sr. López i Casasnovas. Pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la paraula el Diputat Sr. Tur i
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Ferrer.
EL SR TUR 1 FERRER:
GrAcies, Sr. President. Srs. i Srs. Diputats. Vull agrair
primerament el suport manifestat pels grups MIXT i PSM i
EEM, i Srs. i Sres. Diputats del Grup Parlamentari PPUM, Sra Cava de Llano, voste, amb la seva intervenció,
m'ha deixat quasi quasi mig aHucinat perque paleix:ia com
si estiguéssim en una freqüencia diferent, surt per die que
la nostra proposició no de Uei no és real, si aquesta proposició no de llei no és real, que baixi Déu i se la miri; entra
vos te, també, amb una quantitat de oontradiccions molt
grossa.
Primerament, es veu que no s'ha mirat prou a fans
l'expedient perque diu que en primera instAncia la propietAria era Formentera Club SA, jo li vull dir que aixÓ no és
cert, era Camarí S.A, després li explicaré per que. Diu que
la promotora compleix tots els requisits perque sigui declarat d'interes social, se suposa que si, aixó faltarla, que endemés d'haver-se declarat d'interes social no hagués complit
tots els requisits, aixó seria el súmmum ja.
Pen'l no m'ha dit per que el Govem de la Comunitat
Autónoma havia desestimat el recurs contra aquesta declaració; també ha dit en un moment de la seva intervenCÍó
que cada un pot ter amb el seu terreny el que vulgui si la
llei no ho prohibeix, és cIar, i quan la llei ho prohibeix llavors es declara d'imeres social pel Govem, és aoo, no?
Diu que s'hagués pogut evitar, que s'hagués pogut estalviar, tot aquest problema que hi ha ara si la normativa
urbanística de Forrnentera hagués prohibit la instaHació de
cAmpings, jo Ji vull dir, Sra. Cava de Llano, que aquesta legislació urbanístca per a l'illa de Formentera estava en trAmit, per tanl, la legislació que hi havia era el Pla Provincial;
per tant, per ter-se aquest cAmping es necessitava, de totes
tormes, la declaració d'interes social.
Respecte d'aquest interes social que es va declarar l'Ajuntament de Formentera sempre s'havia manifestat en
contra i sabent aixó, la Comissió Provincial d'Urbanisme,
secció d'Eivissa i Formentera, dóna l'interes social, sabent
que tothom ha estava, en contra, dóna l'interes social; fins i
tot l'ajuntament es persona davant el Govem per tal de recórrer-Io, el Govern de la Comunitat AutÓnoma desestima
aquest recurs i totes, fins ara, totes les sentencies que ha
emes qualsevol tribunal a que s'ha recorregut, totes les sentencies han estat sempre desestimades, sempre contrAries a
l'Ajuntament de Formentera i sempre tan referencia que hi
havia per damunt una declaració d'interes social;Wper tant,
el que ha motivat tal el procés que ara discutim aquí és una
declaració d'interes social i jo, a alIó que em remet, és per
que es declara d'interes social? Interes social de qui? Interes social del Govern? Per a qui és d'interes social? No és
per a la gent de Formentera, no és per al poble de Formentera l'interes social, serA d'interes social per als socis d'aquesta empresa que el volien fer, peró no per al poble de
Formentera.
Diu que complien 10ts els requisits, també, perque es

declara d'interes social; Ji vull dir que la declaració d'interes social és discrecional, i no sempre que es compleixen
tots els requisits s'ha de donar, vull dir que hi havia una voluntat política per donar aquesta declaració d'interes social.
Qui va fer aquesta declaració d'interes social, em pregunt jo? Aquesta declaració d'interes social, pel que veig,
esta signada pel Conseller d'Obres Públiques i Ordenadó
del Territori, el mateix que hi havia l'any 1987, el mateix
que hi ha ara; quan es presenta el recurs i el Govern de la
nostra comunitat no l'accepta, per tant, en aquelI mateix
moment, qui es fa responsable d'aquesta decIaració d'interes sodal?El President de la nostra comunitat, Sres. i Srs.
Diputats, el responsable d'aquesta declaració d'interes social és, ni més ni menys, que el Govern de la nostra comunitat i no n'hi ha d'altre.
És més, és molt interessant veure coro es pensa vendre
aixó, aquesta postura que adopten vostes aquí, pel que he
vist fins ara, com poden vendre aixó dins l'illa de Formentera, als sens mateixos companys de partit que estan en l'Ajuntament de Formentera i que signaren la moció que I'Ajuntament de Formentera va aprovar junt amb tots els altres partits i que se'ls va remetre, a vos tes, per demanar que
es fessin responsables de quasevol derivació que hi pogués
haver i de tot el que pogués arribar sobre aquest procés
que es va iniciar -repetesc- a causa d'una declaració d'inte- res social.

Jo, Sra. Cava de Llano, Sres. i Srs. Diputats, he vengut
aquí per intentar i dir que no volíem fer llenya deis arbres
caiguts, crec que he explicat prou bé que el que volíem era
unanimitat de criteris i portar tot el procés aquest endavant, que s'assumissin responsabilitats, voste també ho ha
demanat aqu1, crec que si, que s'han d'assumir responsabili- tats i crec que cada un ha de ser responsable, per tant el
Govern de la nostra comunitat ha de ser el primer responsable perque va ser eH qui va declarar l'interes social, és
responsable de la declaració d'interes social que ha donat
peu a tot el procés que ha vengut darrere.
Hi ha una cosa amb la qual no ho puc estar, d'acord,
mai, i és quan diu que votarem en contra de les sentencies
aquí; Déu nos en guard de votar en contra de cap sentencia
d'un tribunal, Déu nos en lliuri, jo no discutesc temes jurfdics, voste m'ha fet una gran explicació de temes jurídics,
pareixía que estAvem dins un tribunal, jo no vaig entraren
temes jurídics, no som qui, a més, no som jurista ni em fa
falta per a aixo; aquí discutim una qüestió política, eminentment política, es tracta de la insta Ha ció dins l'illa de
Formentera, la qual té una capacitat d'uns 20.000 a 25.000
habitants, de 1.000 places més de cop i aixó, deis que hi ha
aqu1, no ha vol ningú; per tant, com que no ho vol ningú, si
el Govern n'és responsable té que acceptar la seva responsabilitat i ha de ter el possible perque aixo no es dugi endavant, perque el Govern de la nostra comunitat és el govern
de tots, don per suposat.
Jo crec que, Sres. i Srs. Diputats, no puc acceptar, de
cap de les maneres, l'esmena que el Grup PP-UM vol introduir perqu~ aquesta esmena d'aquí, que és una cOpia quasi
quasi liter~l de la nostra proposició no de lIei, l'única cosa
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que canvia és que diu que l'Ajuntament de Formentera és
el culpable de tOl; jo vull deixar ben ciar que l'Ajuntament
de Formentera no és el culpable de res, l'Ajuntament de
Formentera sempre ha va estar, en desacord, per tant, no
pOl ser ara, sense haver-bo estal mai, d'acord, en "pagarini"
de tot el que es produeoo, aix() és impossible i endemés no
és justo
El que sí voldria deixar ben ciar és que quí tenia la
possibilitat d'arreglar-ho era el ConseU de Govern de la
nostra comunitat, tenia la possibilitat d'haver-Io dut endarrere, no va voler en aquell moment, va desestimar el recurs
interposat per l'ajuntament, per que el va desestimar?, per
que li pareixia bé la declaració d'inter~ social?, per que?
quines coses hi ha?, quin inter~ social?, quin interes hi pOl
haver que, a la millar, nosaltres no coneixem? Em creguin,
Sres. ¡Srs. Diputats. que aquest d'aquí és un tema del qual
tots soro ben conscients, pel que s'ha dil aquí, qui té la culpa i qui no la té, i una cosa sl vull deixar molt clara, jo pens
que com que al10 que ens ha dut al fons de la qüestiÓ és
aquesta declaració d'inter~ social, qui ha proposat aquesta
deelaració d'inreres social, a fi de comptes, ha estat el Govem de la nostra comunitat; per tant, és qui lé la responsabilitat de pagar o de fer-Io sortir endavant, perque a la millar hi ha aItres solucions, el senyors del Govem tenen el
suficient assessorament t~ic i jurídic per buscar, segurament, algunes altres solucions, qualssevol, menys que sigui
l'Ajuntament de Formentera qui se n'hagi de fer responsable perque no té cap culpa i menys que s'hagi de donar
aquesta !licencia tant, tanl per la (.:.). GrAcies, Sr. President.(El Molt Honorable Sr. President repren la direcció del
debat).

EL SR. PRESIDENT:

GrAcies, Sr. Tur. Intervencions en tom de contrareplica? Si, Sr. Vidal, té la paraula.
EL SR. VIDAL 1 JUAN:

GrAcies, Sr. President. Bé, hem de contrareplicar la intervenció del Sr. Víctor Tur, jo no vull criticar-la, ni molt
menys, pera sí, d'alguna manera, li faré unes observacions.
Jo crec que, efectivament, aquí, ningú no ha d'eludir
responsabilitats passades pera Mm d'assumir les presents;
jo cree que la seva postura de fermesa és d'alabar pera en
política -que diuen que és l'arl del possible- jo m'inclinaria
més per la fÓrmula d'un excel·lent parlamelttari, i airlli he
reconegut moltes vegades aquí, en aquesta Cambra, del Sr.
López i Casasnovas, cree que ens ha donat una fórmula i
cree que en senem responsables tots, inclOs vost~, Sr. VíctOr Tur, si no buscavem una solució política a aquest lema,
la jurídica ja veiem que és molt dificil i, per tant, jo no és
que vulgui fer de mediador, no em vull posar aquf perqu~
-repetesc- el merit seria del Sr. López i Casasnovas.
Pera si aquí hi ha els grups poHtics que hi ha representats i no sé si reglamentAriament és possible pera cree que
per parts avengudes es podria arribar a un consens, a una
transacció, en aquest moment no se m'ocorre ni tenc aquí
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el Reglament a roA, per() si es pogués buscar, i cree que sí
que es pot fer, una fórmula que pogués destravar aixó, o sigui que I'ajuntament, el consen insular, el Govem balear,
sense tirar les culpes a ningó, mitjan~nt una voJuntat expressada per (ots eJs grups d'aquest Parlament, buscas
aquesta fórmula que ha proposa! el Sr. López i Casasnovas,
cree que voste, jo, els altres portaveus i tots els diputats
que estam aquI, baurtem fet un bon servei a Formentera
amb ano que tots ho estam, d'acord i, per tant, si em permel, jo faig aquesta suggerencia després d'haver sentil la
seva Ílltervenció perque ningú no ha d'eludjr responsabilitats i també pOI tenir pan de colpa l'Ajuntament de Formentera, com jo he assumit la que hauria poguda Lenir en
el seu mamen!:; si~em pr~ctics, siguem poUtics, que per a
aDro estam en polftica i treguem aixó endavant. Molles grAcíes.
EL SR. PRESIDENT:

Grades, Sr. VidaL Té la paraula la Sra. Cava de Uano.
LA SRA CAVA DE LLANO 1 CARRI6:

Sr. President, Sras. y Sres. Diputados. El Sr. Tur no me
ha aclarado si acepta o no acepta nuestra enmienda, debo
entender que no la acepta, de acuerdo, Sr. Tur; entonces,
yo sospechaba cuál era la intención de esta proposición no
de ley y sospechaba que era cuestión, s!mplemente, de un
tema económico i ahora usted me lo confirma, me lo acaba
de confirmar porque me parece absurdo DO aceptar esta enmienda por cuanto lo (mico que yo estoy pidiendo es que
en base a sentencias emanadas de los tribunales de justicia
no se reconozca por parte del Parlamento balear que la culpa radica en la deelaración de interés social; hay tres sentencias, Sr. Tur, hay tres sentencias, no una ni dos, tres; pero es que además, fijese si hay un agravante y es que, por
desgracia, en una de las sentencias, la que trala directamente sobre el inlerés social, ustedes no se personan en el Tribunal Supremo que es tanto como reconocer que ya les va
bien o que no se preocupan, el tema es tremendo.
Insisto que me acaba de confirmar usted mis sospechas, ustedes lo que buscan con esa prop0sición no de ley
es un cabeza de turco que acarree con las posibles indemnizaciones que de aquí se puedan derivar; lamento profundamente su intransigencia y, como no queremos el camping,
porque no lo quiere nadie, deseamos que se encuentren las
vfas de solución idóneas para evitarlo, pero partiendo de la
verdad; ustedes critican, nosotros hacemos justicia.
No he dicho, como usted acaba de manifestar, que no
sea real su proposición no de ley, lo que he dicho es que no
se ajusta a lo acaecido, que es muy distinto; usted mismo ha
dicho que la declaración de interés social cumpUa con todos los requisitos y que lo diga usted para mi tiene un valor, que lo diga yo tiene escaso valor, que lo digan los tribunales de justicia creo que Liene un valor importante.
Dice usted que existían unas normas subsidiarias, lamento decirle, como usted bien sabe y como se recoge en
las sentencias del Tribunal Supremo, que esas normas sub~idiarias estaban en ~e de aprobación inicial y la fase de
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aprobación inicial no confiere ningún tipo de derechos ni
altera ninguna situación jurídica preexistente; la aprobación inicial es un mero acto de trámite, las normas no tienen ejecutividad hasta que se publica la aprobación definitiva; en consecuencia, no había normas subsidiarías y no
constaba esa declaración de que no se instalaran campings
en Formentera porque -como he dicho en mi anterior intervención- se regía por el Plan Provincial de Baleares.
Usted, que dice que no es jurista, pretende hacer disquisiciones de tipo jurídico, que si el Gobierno de la Comunidad Autónoma hizo bien o hizo mal declarando el interés social cuando -insisto- lo han hecho los tribunales de
justicia y me parece anecdótico, por no decir cómico, que
nos atrevamos aquí a discutir si estaba bien hecho o no estaba bien hecho cuando -insisto- existen tres sentencias de
los tríbunales de justicia.
Nosotros mantenemos, y lo digo aquí, cuando en esta
sala se hallan presentes miembros del Ayuntamiento de
Formentera, insistimos en nuestra voluntad de ayuda al
pueblo de Formentera, colaboraremos en lo que quieran
pero, Sr. Tur, usted me dice que sí con la cabeza, yo le digo
que actuando siempre desde la justicia, no desde la demagogia, cada uno asumiendo su responsabilidad, no buscando cabezas de turco ni paganos, porque esto no me parece
serio y menos que así se presente en un parlamento.
Por último quiero decirle que veo que le preocupa a
usted cómo vamos a vender este tema ante nuestros compafieros, los concejales del PP de Formentera; esté usted
bien tranquilo porque, afortunadamente, nosotros no vendemos, son ustedes los que venden, nosotros no vendemos,
convencemos y estamos seguros de que los vamos a convencer. Gracias, Sr. Presidente.
EL SR. PRESIDENT:
GrAcies, Sra. Cava de Llano. Sí, Sr. Tur?
EL SR. TUR 1 FERRER:
Per una qüestió d'ordre jo demanaria una pausa de
deu minuts.
EL SR. PRESIDENT:
D'acord amb el previst en l'article 165 esta en aquest
dret en el cas que s'hagi de presentar llavors una proposta
per adoptar postures en relació amb aquest tema.

,

EL SR. TUR 1 FERRER:
Sí, Sr. President. Volem fer transaccionar una propostao

EL SR. PRESIDENT:
Dones, si és en aquest sentit, es concedeix una pausa
de deu minuts.
Recomen<;a la sessió. Se m'ha fel arribar una proposta

que -entenc- suposaria la modificació de la proposició no
de llei en aquest sentit i al mateix temps retirar les esmenes
que hi havia, presentades per part del Grup PP-UM.
Aquesta pro posta diu el següent: primer, el Parlament
de les Illes Balears manifesta que la construeció actualment
d'un camping a es Ca Mari de Formentera infringiría greument la Llei d'Espais Naturals i de Regim Urbanístic de les
Arees d'Especi~1 Protecció de les Illes Balears que declara
la zona com a Area Natural d'Especial Interes i la Llei de
Costes. Segon, el Parlament de les Illes Balears recomana a
l'Ajuntament de Formentera esgotar tates les possibilitats,
tant juridiques com de lliure avinen<;a, per tal que la construeció del camping no es dugui a terme i insta el Consell
Insular d'Eivissa i Formentera i el Govern de la Comunitat
Autónoma a donar la mAxima coHaboració per assolir
aquest objectiu.
Entene que aquesta proposta pot quedar aprovada per
assentiment del PIe de la Cambra? Queda aprovada per assentiment del PIe de la Cambra.
Conclós l'Ordre del Dia, acaba aquesta sessió.

(Aplaudiments ).

