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SUMARI

1.- PREGUNTES:

1) RGE núm. 3356/92, presentada pel Diputat Sr. Cosme Vidal i Juan, del Grup Parlamentari MIXT, amb la formulació
següent:
"Pensa el Govern i, concretament, la Conselleria d'Economia i Hisenda, continuar endavant amb el seu anunciat projecte de
promoure un parc tecnologic per a les Illes Balears, després de l'opinió contraria feta pública recentment per un significat
economista i rellevant polític del mateix partit que governa, en coalició amb UM, la nostra comunitat autonoma?"
Il.-MOCIÓ:

RGE núm. 3203/92, presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a l'overbooking, derivada de la Interpel·lació
RGE núm. 2069/92.
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111.- PROPOS1C10NS NO DE LLE1:
1) RGE núm. 2809/92, presentada peZ Grup ParZamentari SOCIALISTA, relativa a ajudes [inanceres previstes en el Pla marc
de competitivitat per a la millora del sector turístico
2) RGE núm. 2839/92, presentada pel Grup Parlamentari MIXT, relativa a augment del grau de protecció de les costes pels
ajuntaments en el PDS de ports esportius.

1.1).- PREGUNTA RGE NÚM. 3356/92, PRESENTADA
PEL DIPUTAT SR. COSME VIDAL I JUAN, DEL GRUP
PARLAMENTARI MIXT.

EL SR. PRESIDENT:
Sres. i Srs. Diputats, bones tardes a tots. Comen<;am aquesta
sessió plenaria i el primer punt de 1'Ordre del Dia correspon
a preguntes, amb una única pregunta, la 3356, presentada pel
Diputat Sr. Vid al i Juan del Grup Parlamentari MIXT, relativa al projecte de parc tecnologic per a les Illes Balears. Té la
paraula el Diputat Sr. Vidal.

evitar els efectes que alllarg del temps ha anat produint
i sobretot ara, darrerament, que a causa que, com tots
vostes saben, hi ha unes associacions de consumidors
molt més potents, hi ha uns mitjans de comunicació
molt més conscienciats que donen suport i fan d'altaveu
a qualsevol crítica que hi pugui haver i a qualsevol
situació que es pugui donar, no queda més remei que,
d'una manera o de l'altra -es dedula del debat- intentar
trobar una so lució a aquest difícil tema.
Recordem que fixavem que hi havia dins el procés de
l'overbooking tres c1asses de víctimes, tres c1asses de
persones agreujades.

EL SR. VIDAL 1 JUAN:
Gracies, Sr. President. Aquesta Pregunta es va formular
abans del debat sobre acció política i de govern de la Comunitat Autonoma i com que el tema va ser portat a col·lació
i va ser tractat ja ampliament i es va donar la contesta que es
formula amb aquesta Pregunta, si em permet el Sr. President,
la retiraré.
EL SR. PRESIDENT:
Perfecte, Sr. Vida!. Queda retirada aquesta Pregunta.
Il.- MOCIÓ RGE NÚM. 3203/92, PRESENTADA PEL
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA, RELATIVA A
L'OVERBOOKING, DERIVADA DE LA INTERPEL'LACIÓ RGE NÚM. 2069/92.
EL SR. PRESIDENT:
Passam al segon punt corresponent a la Moció 3203/92, presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
overbooking. Aquesta Moció ve derivada de la Interpel-lació
número 2069, no s'hi ha presentat cap es mena i té la paraula
el Sr. Pallicer i Pujol.
EL SR. P ALLICER 1 PUJOL:
Sres. i Srs. Diputats. Dia 29 de setembre varem posar una
interpel'lació sobre l'overbooking, aquesta figura que ha estat
tan perniciosa per al nostre sector turÍstic i que intentavem,
amb l'analisi que feiem en aquell moment, reconeixer les
c1asses, les causes i els efectes que produla i arribar fins i tot
del debat a deduccions compartides per tothom, que era necessari intentar per tots els mitjans trobar-hi una solució per

La primera de totes era, evidentment, el client, el client
que paga per tenir un servei i que quan arriba a 1'hotel,
quan arriba a l'establiment, a causa d'aquest procés que
varem analitzar, es troba que no té el que va demanar
i el que va pagar. És una ruptura del compromís, és una
ruptura del contracte, el que fa que causi un perjudici
greu al propi client i evidentment una mala imatge per
a tot el sector i el trafic mercantil. Evidentment hi ha
també la causa que perjudica enormement la marca turística de les Illes o la marca turística de la zona turística i de l'botel on es produeix; mal irreparable qualque
vegada i que costa molts de doblers per tornar a recuperar la imatge perduda. També una tercera víctima, un
tercer perjudicat, que paradoxalment deiem que era
l'hoteler. L'hoteler es veu embolicat a causa d'aquesta
estructura de comercialització que al llarg del temps ha
anat passat, es veu sotmes a una situació no desitjada
per ell i que en el fons l'única cosa que fa és causar-li
perjudicis no justament economics sinó també perjudicis
que causen una mala imatge a la seva propia empresa i
fins i tot a la seva propia persona.
En continuar analitzant aquesta figura de 1'overbooking
varem arribar a una conclusió, que era que tot partia del
sistema de contractació i així com es feia el contracte
entre el tour-operator i l'hotel. Dit aixo es va dir que a
pesar que tingués tots els elements que pertoca tenir un
contracte, sense cap dubte tenia unes característiques
que el feien singular, que el feien distint i que eren una
serie de c1ausuJes que considerarem que era la causa
practicament -o una de les causes- de la pro,vocació de
l'overbooking; eren clausules abusives que havia de
signar 1'hoteler a causa que estava front a una altra part
molt més forta, en una situació de desavantatge davant
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contracte que fa J'hoteJer amb el LOur-operator.

És veritat que, com ':'3 exp licar el cOl:seller',en aq.u~ts moent i a causa preClsament de presslOns el assoclacJOns de
!TI
. .
cOllsumidors
i de reg!amentaclOns
que mtenten rol'11orar e I
trafic mercantil dins els pa"isos d'Europa clins alla on lením
el mercal, s'esla legislant a DiveIl d'Europa amb avantprojecles, com va dir el cODseller molt bé, j amb altres paIsos
relacionats amb tota la qüestió que es diu de defensa del
consumidor. A nosaltres ens pareix molt bé que es continui'
també donant suport a aquesta iniciativa, a aquesta directiva,
a aguest avantprojecte, per intentar en el seu moment incloure-hi les clausules que mereixin solucionar part també del
problema.
També és veritat que dins la legislació nacional espanyola de
defensa del consumidor hi ha apartats que podrien ajudar ja
en aquest moment a aturar i a solventar part del problema,
pero també és veritat que no tenim encara les transfen~ncies
sobre la qüestió de consum i, per tant, també hi haura un
procés a mig termini -o tal vegada a Uarg termini- fins que
l'arribem a tenir. De totes maneres s'ha de dir que, dins el
pacte que es va signar en febrer entre el Partít Popular i el
PSOE quant al Pacte Autonómic, dins una clausula -aquest
és l'apartat dos- queda molt clar que es donen les transferencies mitjan~ant la Uei organica que s'ha d'aprovar, pareix
que ho ha de ser en aquesta legislatura, perque la Comunitat
Autónoma pugui ten ir transferencies quant a consum; és a
dir, que en un espai de temps que en aquest moment és mal
de preveure, és mal de definir, és mal de determinar, podrem també gaudir d'un instrument i d'una eina per també
poder atacar el tema de l'overbooking.
Mentrestant, que feim? És a dir, és veritat que la directiva
europea ens podria ajudar, és veritat que la legislació nostra,
la propia, ens podria ajudar, peró també és veritat que tant
una com l'altra tenen un termini en aquest moment indefinit.
Per tant, nosaltres proposam que des d'ara la Conselleria de
Turisme do ni una passa endavant, aixequi una bandera front
a aquest mal endemic de l'overbooking i reuneixi la Federació de tour-operators (IFTO), reuneixi la Federació d'hotelers en una conferencia, plantejar cruament el problema i
promoure les solucions que cregui que hagin de tenir. És
veritat que a la Conselleria de Turisme, sense un element coactiu com pot ser una norma, li és molt difícil imposar
criteris, imposar al mercat mercantil unes imposicions, pero
també és veritat que la Conselleria de Turisme, sent la maxima autoritat dins aquesta comunitat auto noma quant a la
regulació, ja que tenim competencies absolutes en el tema
turístic, creim que té elements de pressió i elements fins i
tot marals per intentar arribar a acords que satisfacin a uns
i als altres i donar una solució al' overbooking i ajudar el
Consumidor a no haver-lo de suportar. Es tracta d'arribar a
acards en defensa del clíent, d'arribar a acords en defensa del
traJic mercantil.

--

Per aixo proposam en aquesta Moció concretament que
es reuneixi en una conferencia aquests dos sectors, la
Federació Internacional de Tour-operators i el sector de
la Federació d'hotelers per normalitzar el contracte que
es fa entre l'hotel i el tour-operator. Normalitzar el
contracte amb uns fins molt concrets; avui en dia cada
hotel fa un contracte distint amb cada tour-operator, i en
aquest cas sempre juga amb una situació d'indefensió
davant el gros. Normalitzar el contracte significaria
defensar el client en tots aquests punts que ara detallarem, significaria decantar greuges comparatius i significaria també llevar unes competencies deslleials entre
uns i els altres.
Creim que dins aquestes discussions que hi ha d'haver,
dins aquest dialeg que hi ha d'haver, s'ha de tractar
fonamentalment dins la normalització deis contractes,
sobre el release del qual ja parlarem, sobre l'estacionalitat amb alta i baixa temporada, sobre la proporció de
llits que contracta el tour-operator a l'hoteler i que contracta el tour-operator amb els avions; s'ha de tractar de
la fluctuació de la moneda; s'ha de tractar de les dades
de pagament; s'ha de tractar de les anul-lacions de les reserves; s'ha de tractar de les reclamacions del clients, etc.
Es tracta, en definitiva, d'aconseguir a poc a poc i amb
dialeg obrir un camÍ per trobar una millor situació a
l'hora de contractar perque es pugui, d'una forma serena, donar més estabilitat al sector, donar més seguretat
al sector, donar més seriositat al sector en utilitzar fins
i tot tots aquests elements i aquestes accions com un element emblematic i de promoció turística. S'ha de comen~ar a caminar, d'una manera o de I'altra, perque a
pesar que arribi un dia que tinguem normatives tant
europees com nacionals que vagin a atacar aquest problema amb normes, l'overbooking, no hi ha cap dubte
que abans de les normes hi ha d'haver un internament
del problema, de la situació de l'ús i la costum, els quals
tots els hem de comen~ar a aprendre perque si no la
norma, quan arriba, no basta per fer-se omplir.
Aquest és el motiu i la raó pels quals presentam aquesta
Moció, perque la nostra Conselleria de Turisme intenti
donar una passa per intentar solventar -intentar-ho
almenys-el greu tema de l'overbooking.
(L 'Hble. Sra. Vicepresidenta segona substitueix el Molt
Hble. Sr. President en la direcció del debat).
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Pallicer. Pel Grup Parlamentari MIXT, té
la paraula el Sr. Peralta.
EL SR. PERALTA I APARICIO:
Gracies, Sra. Presidenta. Sres. i Srs. Diputats. Sr. Pallicer, en el debat de la Interpel'lació, en la intervenció
que vaig tenir ocasió de fer aquí dalt ja vaig manifestar,
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després d'haver escoltat també les paraules del conseller de
Turisme, que creia que era bona la Hnia d'esperar a veure si
s'aprovava aquesta directiva que tenia com a objectiu intentar
resoldre el problema de 1'overbooking, una directiva que,
segons se'ns va anunciar, havia presentat el Govern holandes
a la Comunitat Economica Europea. No obstant aixo també
vaig dir que donaríem suport al treball de les comissions
paritaries, tema del qual també es va parlar en el debat ¡que
crec que aquesta Moció que aVlli se'os presenta és O va en la
Jmia complementaria de la feina que hallrien de fer aquestes
comissions. Crec que, tal vegada la Moció va un poe més
enfora perque el que pJauteja és que es convoqui una conferencia, pero una conferencia seria una qüestió puntual,
creim que és positiva que es faci per analitzar justament els
quatre apartats que es presenten en el segon punt de la Moció que presenta avui el Grup SOCIALISTA. Ara bé, creim
que s'bauria de continuar insistint en la feina d'aquestes
¡;omissions paritaries. Tot i amb ac;o, creim que la pro posta
és bona, Púnica cosa és que en el punt primer d'aquesta
Moció, tal com esta Tedactat, cree que crea uns certs dubtes
o un problema d'aplicació o interpretació, cree que és massa
tancada la posició que aquÍ es fa amb aquest punt primer.
Concretament es diu que "la Consellelia de Turisme es constituira en defensora deIs clients turístics, per tal de donar
una major estabilitat a la indústria turística."
Nosaltres, encara que no hem presentat cap esmena, ens
agradaria abans si la redacció d'aquest primer punt pogués
tenir un altre redactat molt semblant pero que fos més obert,
que no fos tan tancat com esta plantejada aquesta redacció,
seria que "la Conselleria de Turisme es constituid. en mediadora entre clients, tour-operazors i les indústries per tal de
donar una major estabilitat al mercat turístic." Creim que
ac;o seria mol! més ampli i faria que el problema, des de la
Conselleria, s'analitzés des de tots els angles, no tmicament
exc1usivament de l'aspecte deis clients, perque la millor forma de defensar el client és precisament que existeixí aquesta
mediació a ti que se solucioni el problema, fins i tot d'una
forma preventiva, com també es va dir a l'anterior intervenció que es va fer a la InterpeHació.
Per tant, si el proposant admetes a~o creim que es millorara
el redactat o una redacció semblant, no necessariament ha
de ser aquesta. Per allo altre se'ns ha dit aquí també, i sobre
a~o voldria fer un comentari, del tema que el Pacte Autonomíe donaría les competencies en consum a la Comunitat
Autonoma i a!to també podría evitar el tema. Jo crec que,
evidentment, si el Govern de la Comunitat tingués les competencies plenes en materia de consuro seria una passa endavant, ara -amb ac;o he de ser critic- el que no m'acab de
creure és que el Pacte Autonomic, tal coro es va formular a
al tres debats que s'han fet aquÍ s'arribi a dur endavant mai.
Nosaltres, la veritat, és que haura de ser per altres vies que
s'aconsegueixj a~o) per les pro pies que preveu la Constitució
i el propi Estatut d) Autonomia, pero en cap cas, jo almanco
no tine massa esperances en el Pacte Au tonómic que, com
deim a Menorca, cree que quedara "en furo de formatjades ll
i que va ser una cosa que quedara en res, vaja, va ser una
cosa propagandística, a~o ja ho hem dit a altres intervenci-

ons, pero com que no ve al cas concret de la Moció
només ho volia dir com a comentari respecte del que ha
dit aquí el proposant de la Moció.
En definitiva, el Grup MIXT donara suport a aquesta
Moció amb el vot favorable, pero ens agradariá abans si
el redactat d'aquest primer punt pogués anar en la línia
que he anunciat. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gnlcies, Sr. Peralta. Pel Grup Parlamentari PSM
i EEM té la paraula el Sr. Sampo!.
EL SR. SAMPOL 1 MAS:
Gracies, Sra. Presidenta. Només fixaré la posició ja que
ens manifestarem oportunament fa unes setmanes guan
es va presentar la Interpel-lació. De totes mantes poques
observacions a fer a aquesta Moció, que introdueíx una
vía a la qual difícilment es pot oposar, és cercar solucions per la via del dialeg. Creím que no comprovam
massa la Conselleria, se li podría exigir un poc més de
responsabilitat, com insinuare m nosaltres a la nostra
intervenció anterior, pero de totes maneres en pro postes
díalogants només es pot donar un vot afirmatiu. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gnlcies, Sr. Sampo!. Pel Grup Parlamentari PPUM té la paraula el Sr. Palau.
EL SR. PALAU 1 TORRES:
Gracies, Sra. Presidenta. Sres. i Srs. Diputats. Sr. Pallicer, hem escoltat amb atenció l'explicació que ha fet
voste sobre la Moció presentada pel seu grup referent a
l'overbooking i que ve com a conseqüencia de la InterpeHació que ja va fer dies passats al Govern d'aquesta
comunitat.
Tal com va fer en el seu dia ha explicat molt bé la problematica i la preocupació que produeixen fenomens tan
freqüents en la nostra indústria hotelera com és l'overbooking, l'overcontracting també i, com no, també el
release.
No entraré en aquest moment a explicar el significat de
cada un d'ells perque crec que ja ho varem fer l'altre
dia -voste també ho ha fet-, el que sí voldría analitzar
són les causes, un poquet les causes, per les quals es produeix l'overbooking. L'overbooking unes vegades es
prohibeix, podríem dir, per causes atribuibles als propis
tour-operators j altres vegades, com no, també, per causes atribuibles als mateixos establiments, o sigui, als
mateixos hotelers que, en una i l'aItra vegada contracten
moltes més places de la capacitat que en tenen cada un.
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lest overbooking , com ja varem parla r J'altre dia, es pot
de due maneres: unes vegades J'o verbooking es
Pl'odueix am b anteJació amb una antelació suficient perque,
PItra vés del tour-operator, es pugw. arn'b ar a d ar La notiCIa
' .
al cUent q ue se 1 ha canviat d'establiment, La qual cosa fa que
al cUent ti ngul la capacitat de poder dir si accepta o no ac~epta el nOU el11pla<;ament O el nou es~ablimen.t que se li ~a
assig nat i en unes altres vegades no se It comunIca desgracladam ent fin s que arriba a I aeroport o fi ns que arr iba a la
prop ia recepció de ]'hoteJ amb la qual cosa el prob lema és
mo lt més greu ¡ que li causam un -per dir-ho de qualque maneraun destorb a les seves vacances que no se'] mereix.

A~lduir

Dit aixo voldria entrar ja analitzar e]s punts de la seva Moció. En el primer pum voste ens demana, diu textualment: "La
Conselleria de Turisme és constituid. en defensora deis
clients turístics per tal de donar una major estabilitat a la
indústria turística. Sr. Pallicer, jo només li vull dir una cosa,
la Conselleria de Turisme ja esta constitui'da per a aixo i per
a molts altres (oO.) i de fet, vull dir que actua amb aquests
parametres. Em permeti que Ji llegeixi només algunes de les
competencies que té la Conselleria de Turisme, per exemple,
diu: Ilcorrespon a la Conselleria de Turisme quants estudis,
mesures i programes cregui oportuns per a una millor ordenació de les empreses i activitats turístiques" , l'altra "així
mateix és funció d'aquesta Conselleria proposar, dirigir i
ordenar la prom oció de les Illes Balears, tant a nivell nacional com a nivelJ internacional."
Hi ha hagut un representant d'un altre grup polític, concretament del Grup MIXT, que ha apuntat una transacció, a
pesar que no \'havia feta amb anterioritat i tal vegada nosaltres hi podríem estar d'acord, si no ho entes malament eH
diu, fins i tot ell anunciava que, de la manera com estava
redactat podia crear problemes, ell deia que la Conselleria de
Turisme "es constituira", jo crec que no s'hi ha de constituir,
si la paraula constituir vol dir que col 'laborara i fara de
mediadora entre tots els sectors, bé, ho podem dir, ho podem acceptar perque, de fet, és el que esta fent, com he dit
fins ara. De I'altra manera nosaltres hauríem de votar que
no a aquest punt número u.
Quant al punt número dos li vull dir, i permeti que llegeixi
el que voste demana concretament quan diu. "La Conselleria
de Turisme convocara una conferencia amb tots els representants d'allotjaments turÍstics i de l'Associació de Tour-operators per tal d'estudiar i tractar els següents temes: a) Normalitzar els contractes entre tour-operators i hotelers. b)
Contemplar el releéJ.se, c) Equilibri i relació entl e c0ntractació de contingents d'hivern i estudi i transport aerÍ. d) Lluita
Contra l'estacionalitat i I'overbooking. 11
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cree que és un problema que el tenim aquÍ, que el vivim a les nostres illes i que ens preocupa a tots. I li
direm que sí pero li vull exposar, així mateix, els emperos que tenim sobre aquest punl.
En primer 1I0c li vull dir que la Conselleria de Turisme
no té capacitat legislativa en materia de consum, aixo en
primer lloc, ja ho va dir el Sr. Conseller en la intervenció que va tenir l'altre dia referent a la Interpel'lació
que vos tes ti feren ; que la Conselleria fins i tot té un
projecte de llei de defensa del consumidor turÍstic que
ha estat redactat per la propia Universitat de les Illes
Balears, pero que el mateix text diu clarament que no es
pot incidir sobre el sistema de contractació ni tan soIs es
poden crear comissions d'arbitratge. També, abundant
en el que va dir el Sr. Cladera en la seva intervenció, va
dir que aquesta problematica l'havia exposada en diverses ocasions al' Administració central perque la tingués
en compte í que pogués ser regulada amb la directiva
que pot fer sobre I'overbooking la Comunitat Economica Europa que, en aquest moment, té un projecte o un
avantprojecte, millor dit, presentat pel Govern holandes.
Nosaltres creim que a través d'aquesta possible directiva
es podria dar so lució a totes aquestes causes que hem
analitzat abans, principals de l'overbooking, que provoquen tots aquests problemes que ens preocupen tan a
tots.
A part de tot aixo vull dir-li i en abundar quasi quasi en
el punt número u i en el número dos que, encara que la
Conselleria de Turisme -com he dit abans- que no tenia
competencies reguladores de consum i que no en té a
d'altres materies, vull dir-Ji que la Conselleria de Turisme, d'una manera periodica, informal, any rere any, té
me té contactes tant amb els propis hotelers com amb
els tour-operators a fi d'evitar en el possible que es produeixin fets d'aquesta índole . Per tant, nosaltres també,
li vull dir, que estam preocupats per aquest tema, és un
tema que crec que l'hauríem de solucionar, és un tema
que s'escapa de les competencies que té la Conselleria
de Turisme, pero, com li he dit abans, en el punt número u, si ve redactat en el sentít que ve en la seva Moció,
lamentablement li haurem de dir que no i al punt número dos, després de l'exposició que hem fet votarem que
sí. Gracies, Sra. Presidenta.
E L SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. Palau . Pel torn de replica, té la paraula el Sr. Pallicer.
EL SR. PALLICER 1 PUJOL:

Sr, Pallieer, nosaltres, la veritat és que abans de prendre
possessió sobre aquest punt estava pensant molt bé que li
hauríem de dir que no perque per totes les raons que li
exposaré després, a continuació, pero també vull dir que li
volem dir que sí, perque és aIlo que Ii he dit abans, que és
u~ tema que cree que ens preocupa a tots, no és una qüestió
d tdeologia política sinó que e! problema de I'overbooking

z

Sres. i Srs. Diputats, Sr. Peralta, del Grup MIXT. Nosaltres no tenim cap inconvenient a fer una transacció
quant al punt u, perque precisament no preteníem
limitar quant a la preocupació que hagi de tenir la Conselleria en l'escrit que hem presentat en el punt u, sinó
que entenem i sabem que té unes competencies amplies
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absolutes, i evidentment així volem que ha sigui. Per tant,
accep tam de bo n grat, evidentment, la transacció .
j

Quant a la qü estió que ha parlat voste de la directiva europea, jo he intentat explicar que la veim amb molt bons uUs,
creim que pot ser una so lució interessant pero també volem
dir que el metode que té Europa per legislar en aqu ests
moments, les competencies que té en ag uest moment el
Parlament , ens dóna a entendre que sera un procés no tot el
n'lpid que nosaltres voldríem per atend re el problema que
nosaltres hem plantejat aquí, en aquest Parlament, el 'intentar
resoldre ['overbooking.
Per tant, a l'espera que hi hagl una directiva que ataqul
aquest problema, a l'espera que la nostra legislació nacional,
quan sigui transferida, hi ha d'haver una llel organica i pareix que sí, que l'apartat dos especifica que es transfereix a
la Comunitat, també a través del con su m hi haunl una possibilitat d'incidir sobre la qüestió de la defensa del consumidor. Per tant, queden pendents aquestes dues grans lÍnies per
intentar trabar una solució el més definitiva possible, pero
així i tot jo el que dic i el que diu el nostre grup és que
podem comen~ar a iniciar, i crec que ha calat un poc dins
l'anim deIs grups polítics representants en aquesta cambra,
comen~ar afer camí per intentar encetar aquest tema perque, ho vulguem o no ho vulguem, les normes no arreglen
d'una manera rapida els problemes, és a dir, un decret, una
llei, una norma, no els arregla perque surtí, si no hi ha previament tot un procés de conscienciació i d 'internament
d'aquesta norma. És a dir, qualque vegada les normes es
creen perque ja la realitat va per davant aquesta norma o
perque s'ha de crear a causa que hi ha una necessitat peremptoria per evitar problemes; aquest és el caso Per tant,
nosaltres pensam que iniciar un camÍ de dialeg ferm, tenint
la Conselleria com a interlocutora, donant llum, sent l'emblema de voler fer les coses ben fetes, donant seguretat al trafic
mercantil, seguretat a l'economia, creim que sí és molt important i molt valido
Agralm, evidentment, que donin el suport a la nostra proposta. Sr. Sampol, evidentment, igualment. En el torn de la
Interpel-lació ja va exposar els seus criteris, que nosaltres, en
definitiva, compartim; per tant, també, no em queda més
que donar-li les gracies per donar suport a la proposta.
Quant al Sr. Palau, el qual molt bé ha analitzat les causes de
la figura de l'overbooking, nosaltres compartim tot el que ha
dit i quant al primer punt, on hi havia el debat, repetesc o
oferesc la transacció que s'ha proposat. Per tant, no és motiu
perque no s'hi pugui arribar a un acord. Quant a tot alio
altre sobre que no té competencies crec que ja he contestat
quan ho he dit al Sr. Peralta del Grup MIXT, és a dir, ha
sabem; de totes maneres creim que no és motÍu per intentar
donar una passa endavant i trobar-ne solucions.
En definitiva, nosaltres pensam que si la nostra Conselleria,
que, de fet, ja ha tingut precedents quant a cercar arbitratges
en temes de turisme, qualque vegada amb més exit i qualque
vegada amb menys, i em referesc a un tema concret que va

dir el conseller, aquí tene el Diari de Sessions, una comissió d 'arbitratge no oficial per intentar ter arribar a
un acord les dues parts abans que degeneri en un conflicte que arribi als tribunals; bé, de fet ja hi ha un precedent, hi ha una experiencia, per tant és un camí
obert que tenim per intentar atracar aquestes postures i
cercar aquesta possibilitat de normalitzar un contracte
perque, en definitiva. quan es tracta que un element
perjudica d 'una manera tan forta una practica mercantil,
perjudica d'una manera tan forta tot un sector economic
i tata una societat illenca crec que val la pena influir
sobre ella amb tota la for~a que aquest Govern, que
aquesta Conselleria, pugui tenir.
En definitiva, agraim que s'hagi acceptat aquesta Moció
i ens posam des d'ara a la se va disposició per a qualsevol
postura que vulguin prendre, ja sigui a través de formar
una comissió per negociar amb els dos sectors o ja sigui
per intentar trabar altres tipus de solucions. Nosaltres
ens posam a la disposició de la Conselleria de Turisme
per intentar arribar a un acord amb aquests dos sectors
implicats per evitar aquest mal endemic que durant tants
d'anys ha afectat la nostra indústria turística. Moltes
gracies.
(El Molt Hble. Sr. President repren la direcció del debat).
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Pallicer. Hi ha intervencions en tom ... Té
la paraula el Conseller Sr. Cladera, queda oberta la
qüestió incidental.
EL SR. CONSELLER DE TURISME (Jaume Cladera
i Cladera):

Gracies, Sr. President. Sres. j Srs. Diputats. Jo no valdría que s'entengués, després d'haver escoltat l'opinió
de totes els grups polítics, que es votara a favor d'aquesta Moció, que la Consellería de Turisme del Govern
balear no hagués dut endavant aquesta feina , és a dir,
surt aquí per deixar constancia que el que diu aquesta
Moció és una feina quotidiana de la Conselleria de
Turisme a través de multitud de reunions amb els touroperators, agencies de viatges, sindicats, federacions
d 'hoteleres, i la darrera ha estat avui al matÍ a Alcúdia
precisament per discutir temes concrets com els que
propasa la Nloció. Amb aixo el que voldria matisar és
que J'aprovació d'aquesta Moció no es pogués entendre
com una feta, que el Govem balear no se'n preocupa.
És cert que aquesta Moció té -i jo li dic per experiencia··
una carrega d 'utopia important, perque no tenim for~a
coercitiva per fer arribar les parts a l'obligació d'un
contracte que seria el desitjable. Pero bé, a totes les
utopies moltíssimes vegades s'acaba per trabar parts
positives, i la part important que té aquesta Moció és
que si bé el Govern balear a través de la ConseJleria ha
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intentat dur endavant aquesta política cree molt important
que el Parlament unanimament i davant el sector turÍstic i,
sobretot davant els wur-operawrs, que avui tenen la paella
pel manee, hi hagi una manifestació clara de preocupació del
Parlament davant el sistema abusiu de contracta ció que es
duu endavant, i que de qualque manera sent el Parlament la
representació del poble de Balears sigui una protesta o un
rebuig davant aquest sistema de contractació. Moltes grades,
Sr. President.

EL SR PRESIDENT:
Gnkies, Sr. Cladera. Vol intervenir el Sr. Pallicer? No hi ha
intervenció. Havia quedat pendent el tom de contrareplica,
hi ha intervencions dins el tom de contrareplica? Sí, té la
paraula el Sr. Palau.
EL SR P ALAU 1 TORRES:
SÍ, Sr. President, grades. No pel tom de contrareplica,
només una qüestió d'ordre. Al punt número u, encara que
s'hi feia una transacció, m'agradaria que la Mesa ens pogués
llegir exactament com queda.
EL SR. PRESIDENT:
D'acord, Sr. Palau. Bé, jo entenc, en principi, que e! punt
primer quedaria de la següent manera: liLa Conselleria de
Turisme es constituira en mediadora deIs clients turÍstics per
tal de donar una major estabilitat a la indústria turística. 11
Era substituir la paraula mediadora per defensora.
Puc entendre, dones, de les intervendons que queda aprovada per unanimitat aquesta Moció? Queda aprovada, dones.
lIU) PROPOSICIÓ NO DE LLEI RGE NÚM. 2809/92,
PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALIST A, RELATIVA A AlUDES FINANCERES PREVISTES EN EL PLA MARC DE COMPETITIVITAT PER A
LA MILLORA DEL SECTOR TURÍSTIC.
EL SR PRESIDENT:
Passam al tercer punt de l'Ordre del Dia corresponent a
Proposícions no de llei i comen~arem per la 2809, presentada
pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a ajudes financeres previstes en el Pla marc de competitivitat per a la millora del sector turístico Té la paraula, pel grup proposant,
el Sr. Pallicer.
EL SR. PALLICER 1 PUJOL:
Sres. i Srs. Diputats, el Congrés de Diputats fa devers un any
i mig va, a través d 'una ponencia, fer un estudi molt realista
sobre la situació turística espanyola. Es va demanar, per fer
el treball, opinions, es va parlar amb comunitats autonomes,
es va parlar amb sectors empresarials, amb sectors socials i,
fins i tot, evidentment, amb agencies í amb tour-operawrs. El
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resultat va ser molt interessant perque, tal vegada, per
primera vegada hi va haver un document molt valid, un
document quasi científic de la radiografia del mal que
té i que tenia el turisme espanyol.
Damunt aquesta ponencia el Ministeri de Comer~, Indústria i Turisme va agafar la sÍntesi per fer el que avui
ja és el Pla marc de competitivitat del turísme espanyol.
Aquest Pla marc de competitivitat intenta aconseguir
tres grans objectius: intenta, en el primer objectiu, un fi
social, donar una major qualitat de vida a tota la gent
que fa feína en el sector turístic incloent el turista com
a consumidor. Té un altre fi económic, que és el d'intentar modemitzar els establiments turístics, fer-los
competitius i fer la indústria més rendible, i té un fi
medioambiental, que és aquell de ser respectuós amb
l'entom, de recuperar les tradicions, de recuperar un
poc tota la qüestió cultural que, qualque vegada, a causa
del devessall del turisme massiu fa que quedi oblidada.
Aquest Pla marc, amb aquests tres grans objectius, es
desenvolupa mitjan~ant cinc grans programes: Hi ha un
programa que tracta sobre la cooperació institucional,
tant amb institucions cap a Europa i a nivell internacional com de les própies institucions de l'interior, per
intentar trobar una millor coordinació i poder treure
més rendiment i més profit de qualsevol acció que es
pugui realitzar. Un altre programa és el que tracta sobre
la modemització i la innovació turística amb subprogrames que van desenvolupant el Pla de modemització
i el Pla d'innovació turística. Té un altre tercer gran
programa que tracta sobre els nous productes, intenta,
d'una manera o de l'altra, 50rtir del turisme de sol i
platja i promoure, per vendre, un altre tipus de turisme
i intentar cercar aquests nous productes que, a vegades,
a la imaginació li és difícil de trobar. Té un gran quart
pla amb uns programes, el qual fa referencia a un tema
fonamental, sobretot en aquests moments, que és el
tema de la promoció, el tema del marqueting i el tema
de la comercialització. la per acabar el cinque gran pla,
a través de programes i subprogrames, és el que fa
relació a aBo que es denomina !'excel-lencia turística,
que és un poc intentar que cada zona turística tingui
una qualitat amb l'entom, amb el medi ambient, amb les
aigües inclusivament amb el tractament cap al turista
que esta dins l'establiment de la zona.
Dones bé, aquest Pla s'intenta desenrotllar a nivell d'Estat espanyol a través de les comunitats autónomes. Nosaltres podem dir que vare m ser la primera comunitat
autónoma que va signar el conveni -si mal no record dia
15 de juliol- alla on s'estableix com s'han de desenrotllar
tots i cada un d'aquests grans programes, perque, en
definitiva, aquest Pla marc té una dotació pressupostaria
de 48.000 milions de pessetes al llarg deIs quatre anys,
distribui'ts any per any i distribui'ts en aquests cinc
grans programes que he comentat abans i en els subprogrames corresponents. Dia 19 d'ag05t i dia 3 de setembre unes ordres ministerials varen materialitzar part
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d'aquests plans que he comentat abans, s'hi varen materialitzar donant instruccions per accedir a les subvencions per
poder gaudir de tota aquesta dotació que hi ha, pressupostaria deis 48.000 milions de pessetes. Hi ha programes on se
subvencionen en un 30% , aItres en un 50, inclusivament n'hi
ha que es poden subvencionar, tal vegada¡ fins i tot per la
totalitat.
Pero avui, a pesar que aquests temes són importants, ens
volem referir al programa que fa referencia a la modernització d'establiments, que és concretament el subprograma 4,
perque pensam que dins la realitat que vivim a aquesta comunitat autonoma és el que ha de tenir més prioritat a l'hora d'escometre i a l'hora de fer accions concretes. Tenim una
planta, com tots sabem, bastant obsoleta i precisam millorar
la qualitat del producte; i és per aixó que dins aquest subprograma 4 i dins el conveni signat es desenrotlla una línia
de credit preferent per a tots aquells establiments que vulguin fer inversions per millorar el seu producte, un credit
preferent que en aquest moment esta situat en el 12% amb
dos anys de mancan<;a i a deu anys, aixo quant a interes fix,
si és variable lIavors hi ha una serie d'osciHacions que no
venen al cas que ara comentem.
Nosaltres pensam que si l'Estat, que ha compres que el turisme és un sector estrategic, que si l'Estat ajuda d'aquesta
manera el sector turistic, creim que la Comunitat Autónoma
també ha de correspondre i ha de fer front a aquest repte
que té cap al futur per desenrotllar aquest conveni. La nostra
proposta concreta, amb aquesta Proposició no de Llei és que
el Govern fixi un crectit extraordinari per ajudar a refinan<;ar
els interessos deIs credits que es puguin de manar per modernitzar els establiments. Havíem fixat un tipus d'un 4%, de
manera que si al 12 es restas el 4 hi hauria un interes d'un
8% molt viable per engrescar l'empresariat nostre que, en
aquest moment, esta amb una certa atonia a fer les inversions per millorar el seu producte. D'aquesta manera creim
que en impulsar aquesta inversió resoldríem o intentaríem
resoldre dos problemes: un, evidentment, és aquesta situació
de crisi que tenim en aquest moment a la Comunitat, crisi
económica, sobretot a sectors concrets de construcció i deriva15 que, amb la modernització deIs establiments, donarien
un impuls a tot el que fa referencia, no just a la construcció,
sinó a electricista, fontanería i fins i tot a la qüestió de fusteria. peró també ajudarien a crear aquest producte que tant
necessitam per intentar sortir de captar classes baixes i segments babeos de turisme ¡ millorar la nostra qualitat.
És, per tant, que nosaltres plantejam aquesta Proposició no
de Llei per intentar que hi hagi un atractiu de cara a I'empresariat, un atractiu quant al refinan<;ament deIs credits que
es puguin demanar per intentar reactivar el sector de la construcció, mobiliari, fontaner, peró també per millorar la própia empresa. Feim aixó perque creim que són moments en
els quals és precís que ]'Administració ajudi d'uua manera
o altra a evitar que hi hagi de cada dia menys llocs de feina
i menys activittit económica. Són moments en que entre to15
hem d'aprofitar al maxim els recursos que se ns posen davant hem d'aprofitar al maxim aquest Pla de competitivitat

perque traguem, sobretot la nostra comunitat que és la
més important d'Europa, turísticament parlant, el maxim profit d'aquest pastís de 48.000 milions de pessetes.
També voldríem -i ho dei m a la mateixa Proposició no
de L1ei- que hi hagués un programa d'explicació profunda, exhaustiva, a tot el nostre sector empresarial perque
tingui coneixements de tot el que pot gaudir si entra
dins aquest Pla marc de competitivitat i del eonveni
signat per la Conselleria de Turisme.
Aquestes són, en definitiva, les raons de per que presentam aquesta Proposició no de Llei.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Pallicer. En torn d'intervencions, pel Grup
Parlamentari MIXT, té la paraula el Sr. Vidal.
EL SR. VIDAL 1 JUAN:
Gnlcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Davant
aquesta Proposició no de Llei del Grup Parlamentari
SOCIALISTA hem de dir, ja d'entrada, que amb els
objectius d'aquest Pla marc de competitivitat i, sobretot,
que es co¡'¡abori amb aquest Pla marc o programa que
s'anomena FUTURES -pronunciat així com ve- estam
d'acord, pero pareix que també hi esta d'acord ja el Govern de la Comunitat Autónoma i, per tant, creim que
hi estam tots. O sigui , en !'exposició de motius, el Grup
Parlamentari SOCIALlSTAja diu, després d 'explicar les
exceHencies d'aquest Pla mare, amb el qua! estam d 'acord, que en aquest entorn de cooperació institucional
la Comunitat Autonoma de les Illes Balears ja ha signat
recentment un conveni en que -en aguest conveni, diu
ja es precisa el procés per a les actuacions coordinades,
i lIavors afegeix "que aquest conveni 11 i cita concretament l'apartat 8 lija preveu la possibilitat gue la Comunitat Autónoma millori, amb carree al seu pressupost,
les condicions de les Hnies de finan<;ament preferent."
Bé, jo entenc perfectament que aquest apartat 8 diu lila
possibilitat", no lila seguretat" i tal vegada vostes, amb
aquesta Proposició no de Uei el que volen és que es
tingui la seguretat, jo ho entenc així.
De totes maneres el que els vull dir és que el nostre
grup i cree jo que cap grup estanl en contra del que
proposen vostes; ara bé, si ja el Govern, per boca deIs
seus representants o mitjan<;ant el grup que Ii dóna
suport expliquen que aíxó esta assumit í no és una declaració d'íntencions, que no ho és, perque és un conveni, í per una banda ja s'han precisat unes actuacions
coordinades, Uavors que ens quedaría de la seva Proposició no de Llei? Que fixen aquesta rebaixa en quatre
punts més? Bé, aixó jo cree que esta molt bé. sobretot
per a aquells qui es puguin beneficiar d'aquests crectíts
extraordinarís, que de 12 passem a 8, pero crec jo que
l'equip de govern, els qui ten en la responsabilítat de
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ovecuar també de uen tenlr uns criteris perque aque"its qua-

~re pu nts, di~ així.' SllpOS que són ~e:,!ue han maneja~ també

criten s obJectl us, vos tes. Arxo es el que no temm ciar.
per tant, jo només els vull dir que nosaltres esperarem I 'exJlicaci6 deis a!tres grups, de mom enl e ls anunciam que no hi
~larem en conlra pero que si no quedam ben c1ars que el
Gove!'n ja no esta fen t tot el que vostes aquí indiquen natura lIneot creim que la nostra postura més coherent és la
c1 'a bstenir- nos. Pe r tant, el repetesc que aquesta abstenció
vol dir que estam d'acord -en aquest últim cas- amb els objectius, que els compartim, i només ens falta saber aixo,
sego ns la postura que adoptas el grup majoritari, en realitat
fent de portaveu del Govern , dones, seria un o altre el nostre
sentít del vot. De moment ja els anunciam que no hi estam
en contra. MoItes gracies.
a1gUOS

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Vida\. Pel Grup Parlamentari PSM i EEM, té
la paraula el Sr. Sampo\.
EL SR. SAMPOL 1 MAS:
Gracies, Sr. President. Bé, en aquesta ocasió anunciarem que
no podrem donar suport a aquesta Proposició no de Llei,
encara que tampoc no en votarem en contra. Nosaltres entenem que donar una solució puntual o fer unes propostes
molt concretes per a un sector determinat sense que es plantegin alternatives similars de tots els sectors és un poquet de
discriminació. Estam a un més de discussió deIs pressuposts
i nosaltres entenem que via esmenes als pressuposts podríem
cobrir una línia que ens permetés seguir aquests criteris, és
a dir, donar solucions a tots els sectors (comer~, indústria,
construcció), és a dir: igualtat d'oportunitats.
Entenem que aquestes línies que es creen ara, encara que hi
hagi molts de duros, pareix que l'altre dia el conseller en
comissió ens ho explicava amb bastant de detall, pareix que
hi ha bones perspectives, a pesar que tot el que ve a través
de la Comunitat Europea, com sempre ens en quedarem al
marge, pero com a mínim hi ha bones perspectives, més que
res per a la potencia del sector, que pareix que fara possible
que es presentin molts de projectes, moltes iniciatíves de cara
a captar aquestes subvencions. Hi ha una altra trava que nosaltres veim en contra, i és que normalment, d'aquestes línies de crectit, quí se'n beneficia, precisament, són les grans
cadenes, les gran s empreses que, tal vegada, siguin les menys
necessitades per escometre aquests típus d'ajudes. Per tant,
nosaltres entenem que el més oportú en aquests moments -i
ja deim, sense que estíguem totalment en contra d'aquesta
iniciativa- és esperar els pressuposts i intentar entre tots
Corregir aquest possible greuge comparatiu que es podria
produir entre els distints sectors.
Quant al darrer punt, evidentment, que es faci una campanya
de difusió per fomentar la utilització per l'empresari de totes
aquestes ajudes financeres, nosaltres estam un poc escalivats
amb les campanyes que fa el Govern, perque solen ser campanyes buides de contingut i, la veritat, creim que amb una
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simple circular a tots els interessats o bé a través de les
patronals el tema esta resolt. Per tant, l'abstenció sera
general als quatre punts, encara que la intenció d'aquesta Proposíció no de Llei sigui més que correcta.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Sampol. Pel Grup Parlamentari PP-UM, te
la paraula el Sr. Palau.
EL SR. PALAU 1 TORRES:
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs, Diputats. Davant la
Proposició no de Llei que ens presenta el Grup SOCIALISTA el nostre grup, el PP-UM vol fer una valoració
del Pla marc de competitivitat del turisme espanyol o
Pla FUTURES que va fer en el seu dia el Govern central.
Aquest Pla, com molt bé s'ha dit, neix d'una ordre ministerial que es va dictar amb data de 19 d'agost del
1992 i que previament a aquesta norma hi havia hagut
un dictamen aprovat en el Congrés de Diputats fet per
la Comissió d'Indústria del parlament espanyo\. EIs
objectius d'aquest Pla són moIt clars: per una banda ens
diu que són consolidar la posició amb que conta Espanya en el turisme tradicional i per l'altra aprofítar les
noves oportunitats per desenrotllar un sector empresarial competitiu.
Per tot aixo, el Ministeri d'Indústria subvenciona mitjan~ant línia de credit diferents actuacions encaminades a
millorar el sector com són: primera, diagnosi i analisi
d'empreses, productes i destínacions turístiques; segona,
formacíó i qualificació de recursos humans, millora i
prom oció de la qualitat, innovacíó empresarial, nous
productes turístics i sensibilització i difusió del nostre
Pla marco
Nosaltres, el nostre grup valora positivament aquesta
norma o aquest Pla marc a pesar que tal vegada creim
que per la problematica que té el sector a Balears avui
en dia encara sigui suficient, pero al menys es valora
positivament i prova d'aixo va ser que en el seu dia,
concretament, si no m'equivoc, dia 15 dejuliol del 1992,
la Conselleria de Turisme del Govern balear va signar
un conveni amb el Govern espanyol.
Passant ja a la Proposició no de Llei, i per fixar la posició del nostre grup, vull dir el següent: Sr. Pallicer, el
Govern balear ja coopera i continuara cooperant en l'execucíó del Pla marc de competitivitat del turisme o Pla
( ... ) i, per aixo, va signar en la data que he esmentat
abans el conveni i el continua, d'alguna manera, acomplinto
D'aquest esperit de cooperació i de la importancia que
la propia ConselJeria i que el Govern de la nostra comunitat concedeix a la promoció de la competitivitat del
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sector turístic balear, els serveis de la Conselleria, en aquests
moments, ja han gestionat més de 120 expedíents, en els
quals els empresaris turístics de les diferents illes sol, liciten
alguns tipus de subvencíons previstos en el Pla. Aquests
projectes ens fan un impart, de peticions de subvencions, de
prop de més 2.000 mílions de pessetes, la qual cosa fa que la
Comunitat Autonoma de les Illes Balears, voste havia dit
abans que havíem estat la primera que I 'havíem signat, jo
m 'atreviría quasi a dir-li que també som la primera quant a
la quantia de subvencions demanades fíns a la data i, com
molt bé ens va explicar el propí conseIler en una compareíxen<;a dies passats a la Comissió de Turisme.
Per una altra part, entenem que les aetuacions posades a
disposieió deIs empresarís del sector per part del Govern
balear, i quan die les actuacions em vulI referir, entre altres,
a allo que pot ser tot allo de depuració d'aigües, plans d'embelliment, etc. que, el Govern d'aquesta comunitat, durant els
darrers anys ha gastat mils i mils de milions, que en aquest
moment ni tan sois m'atrevesc a dir-ne una xifra perque
supos que em quedaría curt, pero jo cree que esta més o
manco en el record deis Srs. Diputats només la Lleí del Pla
d'embelliment, que pujava prop de 15.000 milíons i tot el
que s'ha gastat en altres actuacions. Creim que són sufieients
i complementaries amb les que ha aprovat el Govern central.
Per tot aixó i a causa de l'austeritat també que inspira l'Avantprojecte de pressuposts de la Comunitat Autónoma per
al próxim any 1993 que, per cert, han estat presentats a
aquesta cambra, si no m'equivoc molt, en el dia d'avui, no
s'estima oportú millorar les condicions de les línies de finan<;ament establertes pel programa del Pla FUTURES. Dit
aixo, després d'aquesta explicació li puc anunciar ja que
votarem en contra deIs punts número u, número dos i número tres. Quant al número quatre, també el votarem en contra, no sé si he dit a favor, peró volia dir en contra del punt
número tres, també el votarem en contra pero el que sí li
vull dir és que la Conselleria de Turisme, el que vostes demanen aquí, ho esta fent i ho esta fent des del primer día
en que va signar el conveni amb el ministeri corresponent.
Miri, a part de totes les circulars i totes les informacions que
s'han dat en les exposicions a mi em consta personalment
que el pro pi eonseller i altres representants de la Conselleria
s'han reunil constantment amb els sectors per tal d'explicarlos el que preveu el Pla, el que preveu el conveni i quines
són les ajudes que poden sol·licitar, a part de la col-laboració
que han fet per tramitar tots els expedients, prova d'aixo és
que ens podem congratular d'alguna manera perque tenim
més de 120 expedients ja tramitats i que tenim ajudes
sol'licitades per més de 2.000 mílions. Per tant, creim que no
és necessari que el Govern d'aquesta comunitat faci més
publicitat d 'aquest tema, en tot cas si l' Administració central
ho creu convenient la continuara fent pero també li votarem
que no al punt número quatre. Gracies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:

Gracies, Sr. Palau. Té la paraula, pel torn de replica, el
Sr. Pallicer.
EL SR. PALLICER 1 PUJOL:
Sr. Presidenl, Sres. i Srs. Diputats. Sr. Vidal, evidentment. I'essencia eI'aquesta Proposició no ele L1ei és
refi.oan~ar el credit que pugui elemanar I'hoteler per
modernitzar el eu establiment -o I'em presari- amb un
4%, aquesta és I'essencia. He intentat explicar-ne per
que, és a dir, creim que vivim un moment diflcil, de
erisi, i si aconsegulssim incentivar la inversió dins la
indústria hotelera nostra, que té un 80%, que voste sap
que és obsoleta, endemés de posar la indústria al dia,
cosa que ens fa molta falta perque el Pla de modernització no ha donat els fruits encara que hauria de donar
aconseguiríem, d'una altra banda, donar un incentiu a
aquest sector de construcció que tan difícil ho té de
cara a sortir-ne i de cara al futur; avui precisament he
sentit que el seu gerent de la patronal comentava que
fins al mes d'agost, en comparació amb 1'any passat,
havia caigut un 30%, és a dir, són xifres importants.
Aquests eren eJs motius fonamentals eI'aquesta Proposició no de L/ei, pero evidentment n'hi ha d'altres, és a
dir, si es fes per part del Govern, en posare m un exempie: si es clonas un crectit de 400 milions de pesseles per
refinanc;rar els interessos, aixó significaria que al lIarg de
deu anys, amb el dos anys de mancances, hi podría
haver per demanar quasi 14.000 milians de pessetes, són
14.000 milions de pessetes d'inversió, 400 milions; jo
pens que és una xifra que tampoe no surt ni desorbita ni
desequilibra el pressupost amb un credil extraordinari
d'aquesta comunitat i significa un refoTCr tremend a
aquesta siLuació económica que tenim i que vivim i
informar perque al eap i a la fj és un deis punts que té
el conveni és a dir, el convenj a l apartat sise parla
precisamem que un deis compromisos que té la Conselleria és e l d'informar, senziJlament és aixo, pero
evidentment si aixo es fa, molt bé. no hi ha res a dir.
Quant a voste, Sr. Sampol, cree que és ver que tenim els
pressuposts al damunt i fer esmenes als pressuposts és
interessant, se n'han de fer, peró que precisament per
guanyar temps, perque hi ha una xifra pressupostada
per al 1992 que podrien utjjjtzar els empresaris creim
que fer un gest per part del Govern en aquest sentit
seria molt positiu per tot el que he elit abans.
Quant a les grans cadenes i grans empreses és ver, de
totes maneres, i aixo no vol dir que els resultats que se'n
produeixin siguin aquests, pero vull dir que la filosofia
d'aquest Pla marc de competitivitat va dirigida a la petita i mitjana empresa i ha especifica molt clarament. Ja
die, que el millor, després, al final, els resultats seran
els que tal vegada voste diu pero la filosofia del Pla va
dirigida a la petita i mitjana empresa.
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¡'lt al Sr. Palau el portaveu del Gnlp PP-UM Ji vull dir
Qua hi ha hagtlt un lapslls, és a dir, l'ordre del día 19 d'agost
qll~ 1992 és una ordre que, eom be c1il abans, desenrotUa el
d~ mate pero no és el Pla mare, pero vaja no cal aixo. NosPI a. es il1sistim que és un moment adeq uat per 1l10dernítzar
t:loSlra planta hotelera i per reactivar el sector ele la const~UCciÓ, ja n'he explicat le raon abans.

creim que estan fetes. Per tant, crec -i si no estan fetes
estan en fase de finalització- que de poe ens valdria que
tinguéssim hotels molt bons i tinguéssim infrastructures
molt dolentes. En aquest moment hem passat -diguemun grau, hem passat un pas, crec que ara és el moment
que per part de l'empresari s'adeqüin les seves infrastructures hoteleres a la demanda del sector.

Quant a alló que voste em diu, que la Conselleria nostra té
120 expedients i té peticions per 2.000 milions de pessetes,
'0 em congratul i estic molt satisfet d'aixo pero no és deis
~rogrames que parlo, jo parlo del subprograma M-4, que és
el que fa referencia a la modemització de la planta hotelera,
aquesta és una altra qüestió i jo n'estic molt salisfet, i li diré
rnés: Ií puc assegurar que hi ha una institució aquí, a l'ilIa,
que ella tota sola ha presentat projectes per 900 milions; per
tant, d 'aquests 2.000 ja n 'ha de decantar 900, en queden
1.100, pero així i tot crec que aixo és molt positiu i segurament serem la primera comunitat autónoma que faci aixo; jo
crec que aixo és molt positiu per a totbom, pero no és
aquesta la qüestió, jo Ji estic parlant d'una altra cosa, jo Ji
estic parlant del subprograma M-4.

Vull dir que ens hauria agradat també poder-li dir que
sí, com és natural, i poder fer el que diu voste d'altres
comunitats autonomes, només tenim un entrebanc, quan
parlam i comparam amb altres comunitats autonomes
tal vegada hauríem de comparar també els pressuposts
que tenen unes i els que tenen altres i, tal vegada, i
nosaltres poguéssim tenir els pressuposts de la Comunitat Autonoma Canaria segurament els podríem financ;ar amb un 4, amb un 5 o amb 6.

r

Quant que és un pressupost d'austeritat, evidentment, tots
estam d'acore! que és un pressupost d'austeritat, pero creim
i deim de veritat que són moments aquests en els quals s'han
de donar prioritat molt bé a les inversions i creim que aquesta prioritat que he explicat abans seria molt positiva i moIt
constructiva per a tots nosaltres, i li diré més, si nosaltres no
ho feim quedarem endarrerits davant altres comunitats; Camiries, concretament, ja des del 1991, no des d'ara, ajuda les
seves empreses hoteleres, des del maig del 1991, amb un 6%,
no amb un 4, amb un 6. Amb aixo die que tindrem un desavantatge tremend a 1'hora de competir fins i tot amb altres
eomunitats del nostre propi Estat espanyol. Moltes gracies.

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Palau. Passarem a la votació. Es pot votar
conjuntament tota la Proposició o es demana votació
per separat? Es votara, doncs, conjuntament.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen posar
drets, per favor? Gracies, poden seure.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra? Gracies, poden seure.
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen?
20 vots a favor, 30 en contra, 8 abstencions. Queda rebutjada la Proposició 2809.

Moltes gracies, Sr. Pallicer. Hi ha intervencions en tom de
eontrareplica? Sr. Palau, té la paraula.

I1I.2).-PROPOSICIÓNODELLEIRGENÚM.2839/92,
PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI MIXT,
RELATIVA A L'AUGMENT DEL GRAU DE PROTECCIÓ DE LES COSTES PELS ATUNTAMENTS EN
EL PDS DE PORTS ESPORTIUS.

EL SR. PALA U 1 TORRES:

EL SR. PRESIDENT:

Gracies. Sr. President, molt bl'eument per dir al Sr. Pallicer
que he entes molt bé el que demanava. demanava concretament finam;ar amb qualre punts els interessos de les perSones que fessin una petició de subvenció per a millora d'establiments turístics, vulJ dir que I'he entes molt bé i que li
,:otem que no no és perque no !'hagi entes sinó precisament
es per uns altres motius, com ti he dit abans. d'auslerilat del
pressupost.

Passam a la Proposieió no de Llei 2839, presentada pel
Grup Parlamentari MIXT, relativa a augment del grau
de protecció de les costes pels ajuntaments en el Pla
director sectorial de ports esportius. Té la paraula pel
grup propasant el Diputat Sr. Pascual i Amorós.

EL SR. PRESIDENT:

~e totes maneres Ji vull dir que nosaltres entenem, i de fet
s ha fet, no és que ho entenguem sinó que s'ha dut a la
practica que el que ha de fer l'Administració pública i que
ha fel fíns a la data, cosa que no havia fet J'Administració
ce?l.ral, era adequar les infrastructures a la demanda que
~xlgla el sector, les infrastructures púbJiques, quant a saneJament Com a fer potables aigües com a plans de millares,

=

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS:
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. El Pla director de
ports esportius i instaHacions nautiques limita el seu
ambit d'actuació a la flota esportiva sense inc1oure-hi el
que podria ser la flota comercial i tampoe contempla els
ports de refugi i, per exemple, els parts energeties. Així,
els eriteris generals diuen que són ports esportius els
d'aigua abrigada, etc., que permetin realitzar totes les
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operacions requerides per a la flota esportiva i no per a la
flota comercial ni per a la pesquera.
Aleshores, d 'aquesta definició queda una cosa clara: que
cercant l'interes general d'un port per a tota una illa hem de
concloure que, efectivament un part de refugi, un port energetjc O un port comercial poden tenir un ¡nteres general per
a tata l'iBa, la qual cosa no té un port esportiu ja que aquests
ports esportius tenen un ¡nteres municipal basicament municipal, centrats en un municipi en concreto
A posta, com que aixo és així, des del Govern balear, des
deis poders públics insulars o interinsulars no s'ha d'imposar
als ajuntaments que es faci un port esportiu en contra de la
se va voluntat en callvi sí que s'hí podría imposar. per exempIe un port energelic, sí que s'hi podría imposar un port de
refugi, sí que s'hi podria imposar, en el seu cas, un porl
comercial per abastar tata una illa , per posar un exemple,
pero no un port esportiu.
És cIar, amb bon criteri, els criteds generals -valgui la redundfmcia- que es varen aprovar per aguest Parlament día 23
de febrer del 1989 varen incloure en el punt 3.2, diuen que
en qualsevoJ cas els ajunlaments sempre podran augmentar
el grau de protecció de les seves costes; aleshores es reconeix
explícitament, o sigui es diu ben clarament que un ajuntament si no vol un port esportill pot augmentar el seu grau de
protecció. Ara bé, coro pot augmentar aguest grau de protecció? El pot augmentar, Jogicament, a través duna modificació del seu planejament general, pla general, norroes subsidiaries de planejament municipal. Pero ciar, fer un pla general
o fer unes normes subsidiaries duu temps, duu un any. o
sigui, una simple moclifieació duu un any, tots sabe m els
tramits que han de tenir abans de planejamen t, aprovació
inicial, aprovació provisional, a vegades estudis d'impacte
ambiental, informes, etc. És ciar, si no hi ha una disposició
transitoria que asseguri que els ajuntaments durant un penode de temps que els permetj modificar els seus instruments de planejament municipal tenen assegurat que no
faran els ports que elJs no valen es podrien trobar aquests
ajuntaments que a I'hora de tenir aprovats els plans generals
ja els haurien fet els ports, i aixó seria, senzillament, no vull
dir una presa de pel sinó que seria una incongruencia totalment i absolutament. Jo vull recordar lambé que concretament a !'i!la de Mallorca, que és ('iIla que més canee, supos
que a Menorca i a Eivissa ha passat una mica el mateix,
molts d'ajuntaments han aHegat, han demanat grau de protecció u, grau de protecció u, que és la maxíma protecció
per traros de la seva costa que el P la director, presentat per
aquest Govern que per cert, com tots saben, ha tingut 11.000
al·legacions, aguest PIa director, o sigui, classifica com a grau
de protecció dos o grau de protecció tres; aixi per exemple,
a titol d'exemple, Sóller, Pollen)a, Alcúdia, Arta, Capdepera, Son Cervera, Manacor, Felanitx, Llucmajor Santa Margalida j possiblement n'h1 ha qualcun altre encara.
Per tot aixo fa faIta que els propis criteris estableixin una
norma intertemporal, és a dir, una disposició transitoria que
asseguri durant un temps als ajuntaments que durant la info-

rmació pública, que durant l'audiencia que han tingut
ara recentment i han dit: jo vull grau de protecció u, per
exemple, justament a Capdepera, jo vull grau de protecció u a tata la meya costa excepte el port de Cala Ratjada, per exemple; dones, el Carregador ha de ten ir la
seguretat que no li faran un port esportiu en contra de
la seva voluntat, qui diu aixo diu Sóller, que ha demanat
que dins la badia, dins la rada, no es pugui fer un port
esportiu o diu Alcúdia al cap deis Barquerets, o diu
Manacor en cas d'una bona part de cala Morlanda, per
exemple.
Per aixo duim aquesta Proposició no de Uei que consisteix en proposar, a afegir als criteris generals, perque els
criteris generals són d'obligat compliment pel Pla director, no estam en el Consell Insular, on fan un informe,
sinó que estam aquí, en el Parlament, que té uns criteris generals que són d'obligat compliment pel Pla director que ha de fer el Govern, cosa que no passa amb els
informes que fa el Consell Insular, per exemple. AlIo del
Consell Insular és un informe que es pot tenir en
compte o no es pot tenir en compte, en aquest cas no,
en aquest cas seria, si ha posam en els criteris generals,
d'obligat compliment. Deim que durant tres anys,
comptats des de l'aprovació del Pla director, quedaran
afectats com a grau de protecció u els trams de costa
sense port o darsena, o sigui, no aquells que ja en tenen,
o sigui, les ampliacions, per tant, es podrien fer, sinó els
que no tenen ni ports ni darsenes esportius constrults
per als quals els corresponents ajuntaments ja hagin manifestat la seva voluntat perque siguin zonificades com
a l'esmentat grau u.
Per tant, aquesta és la Proposició no de Uei, afegir
aquesta disposició transitoria als criteris generals que es
varen aprovar per aquest Parlament dia 23 de febrer del
1989. Aquest text no és originari, aquest text ja va ser
presentat per Unió Mallorquina -no hi són- al Consell
Insular, bé, el vaig presentar jo peró no com a iniciativa
meya sinó aprovada pel partit, per Unió Mallorquina,
exactament amb la mateixa redacció i va ser aprovat pel
Consell Insular l'any 1990, cree que va ser l'any 1990
quan es va exposar per primera vegada, i ara, l' any 1991
també el vaig tomar a dur al Consell Insular i no va ser
aprovat, sorpressivament no va ser aprovat, sí que es va
aprovar un informe tecnic que res tenia a veure amb
aixo en el sentit que no és que no fas derivat d'una
proposta meya ni de cap grup polític sinó que era deis
serveis tecnics j jurídics del Consell Insular; aqllest
informe tecnic di u, parla, de la necessitat principalment
en la salvaguarda deis principis de seguretat jurídica,
garantit per la propia Constitució Espanyola d'incorparar al Pla director la pertinent normativa de dret
intertemporal que prevegi i condicioni les soHícituds de
concessió per a la realització de qualsevol tipus d'instaHacions nautico-esportives, etc. Així també ho va
aprovar el Consell Insular de Mallorca perque va aprovar la proposta del PP-UM que diu exactament que el
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pIe del Consell Insular de Mallorca fa seu l'informe del serveis tecnics.
,Aleshores, jo pens que hi ha uns precedents, hauríem de fer
ue aixo s'aprovas per unanimitat, jo entenc. Esper que així
~o sigui perque el que es fa és concretar sobre els criteris
generals, que són d'obligat compliment, del Pla director, la
necessitat d 'aquesta disposició transitoria. 1 una darrera cosa,
i és la següent: si algun grup troba que tres anys són massa
anys, o sigui, ja d 'antuvi die que estam disposats a negociar
o a transaccionar un termini de temps més curt.
(L 'Hble. Sra. Vicepresidenta segona substitueix el Molt Hble.
Sr. President en la direcóó del debat)o
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guín exercír el seu dret de protegír el litoral així com
ells contemplen. El termíni de tres anys ens pareix prudent, pareix excessivament lIarg pero ja que si s'empra
el mecanisme de la suspensió d'obres, són dos anys i
normalment no es compleixen mai, o sigui, queda un
buit entre la suspensió d'obres i quan es aprovat definitivament moltes vegades -lamentablement aixo és així-,
quedaria un buit on, possiblement, entrarien plans i els
ajuntaments llavors no poguessin tenir altra opció més
que donar la tlicencia o que s'exposassin a tenir problemes legals forts. Per tant, nosaltres, si hi ha qualque
altre grup que vol reduir o vol intentar modificar aquest
termini no hi tindríem massa inconvenient, pero pensam que tres anys és un termini prudent. Moltes grades.

EL SR. PRESIDENT:
EL SR. PRESIDENT:
Moltes grades, Sr. Pascual. Pel Grup Parlamentari PSM i
EEM, té la paraula la Sra. Vadell.

Moltes gracies, Sra. Vadell. Pel Grup Parlamentari
PSOE, té la paraula la Sra. Barceló.

LA SRA. VADELL I FERRER:
LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:
Moltes grades, Sra. Presidenta. Efectivament, com ja ha dit
el Sr. Pascual, el Pla en el punt 3.2 diu que "els ajuntaments
podran ", i diu "podran ", pero no diu de quina manera, diu
podran augmentar el grau de protecció a la seva costa. Efectivament, així com diu "podran" no contempla cap mecanisme perque els ajuntaments ho puguin fer, supos que el
Govern pensava en aquells moments, quan redactava el Pla,
que ja hi havia mecanismes suficients com perque els ajuntaments poguessin dur a terme aquestes modificacions, ja sigui
mitjan~ant un can vi de normes urbanístiques o un canvi del
Pla general, pero maldament sigui relativament fadl fer un
can vi de normes, perque teoricament en set o vuit mesos
toquen estar aprovades, la realítat ens diu que aquests terminis no es compleixen quasi mai, ja sigui perque els ajuntaments es torben a remetre la documentació o perque es
troben que resolen les al'legadons o per mil altres motius.
Aquests mecanismes mateixos duen un mecanisme ja que la
legisladó contempla, i que és una fígura contemplada que ja
esta tecnicament perfilada i que és la suspensió de llicendes
d'obres. Aquesta suspensió de llicendes és de dos anys com
a maxim, que els ajuntaments poden suspendre les llicencies
o les concessions, en aquest cas, deIs seu s termes municipals.
Pensam també que aquests mecanismes no són el suficientment concrets ni garanteixen els drets deIs ajuntaments
perque també jo voldría fer notar dos extrems que no s'han
dit aquí pero que no estan gens contemplats, que passa, per
exemple, amb les sol'lidtuds presentades abans que el Pla de
ports esportius estigui aprovat definitivament? També hi ha
un altre extrem, que és que ens trobam amb qualque ajuntament que no té el planejament aprovat, que pass a en aquest
cas, com pot fer un canvi de normes? Aixo tampoc no esta
gens contemplat. Nosaltres pensam que sí que el Pla director
d.e ports esportius ha de tenir una disposidó, sigui la que
SIgui, pero ha de tenir una ctisposició transitoria -o la figura
qtle se ti vulgui donar~ pero sí que ha de fermar aquest
tema, l'ha de definir c1arament perque els ajuntaments pu-

Gracies, Sra. Presidenta. Sres. Diputades i Srs. Díputats.
Evidentment, la proposta que avui presenta el Grup
MIXT no és nova i no és nova perque també hem d'assenyalar que el contingut d'aquesta Proposidó no de
Llei que avui es presenta se sembla, hí ha poca diferencia, amb la que en el seu dia, ara fa ja dos anys, presenta
també el Grup SOCIALISTA en forma de modó després del debat d'interpeHadó al Govern en presentar el
primer pla de ports esportius en aquesta cambra.
També el que es proposa avui va lligat a un mateix
objectiu, a un deIs punts de la Proposidó no de Llei que
el Grup SOCIALISTA va presentar i que es va debatre
fa dues setmanes on demanavem es tinguessin en
compte les soHicituds, totes les soHidtuds deis ajuntaments respecte d'aconseguir un grau de protecdó superior per allítoral deIs termes. Fa dos anys una proposta
com la d'avui, per allo de les majories parlamentaries
conjunturals, a més d'una forta po si ció deIs ajuntaments
en contra aconseguí que el conseller assenyalés en
aquest mateix dia que retirava aquell Pla. Avui continuam compartint la preocupació que ha exposat el Grup
Parlamentari MIXT, que motiva la presentadó d'aquesta
proposta j que no és altra que frenar, a partir de la
voluntat manifestada pels ajuntaments, les expectatives
que obren l'aprovadó, per part del Govern, d'aquest
Pla.
Aquesta no és una preocupadó gratuita, ja s'ha manifestat que en els criteris generals aprovats per aquesta
cambra s'assenyalava que s'havia de tenír en compte
aquesta voluntat municipal, ho ha explicat el ponent, i
que aquest criteri no és reconegut operativament en el
Pla, no hi ha cap regim transitori que permeti que els
municipis puguin prendre les mesures adequades per
establir una major protecció d'aquests trams de costa
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que volen protegir i tampoc, així, no es dóna compliment al
que obligatóriament el Pla director sectorial hauria d'assenyalar, l'articulació del propi Pla en els planejaments municipals existents, amb la determinació express a de la vinculació
que es creIn.
Avui, després de dos anys, aquest segon pla no ha solucionat
aquestes mancances, excepte, potser, la majoria absoluta que
dóna suport al Govern, perque són molts els ajuntaments
que han presentat, han continuat presentant a¡'¡egacions al
Pla, que s'han manifestat en contra que en el seus termes
municipals es portin a terme possibilitats d'expectatives o
construccions d'insta¡'¡acions nautiques, i per a¡;ó no ha estat
encara estrany que el president del Partít Popular assenyali
per la premsa als seus alcaldes que siguin més moderats en
les seves crítiques al Pla, i que el conseIler d'Obres Públiques, regirat per la contesta i protesta deIs seus ajuntaments,
manifesta que no passava res, que al marge de tot el que diu
el Pla els ajuntaments podran fer el que vulguin; la seva
argumentació central i que ha estat repetida a través de la
premsa aquests darrers meso s només repetia que cadascun
deIs ajuntaments tindra, té, autonomia per decidir a quina
part del seu municipi vol que es construeixin les instal'lacions
i quines zones quedaran protegides, assegurant que era un
pla de mínims. En el fons el conseller d'Obres Públiques
donava, dóna, la raó a l'oposició respecte que el document
presental, encara que dugui el títol de Pla de Ports esportius
i instaHacions nautiques no és cap pla, vet ací que el Govero ( ... ) DO té perque justificar res, ni ecológicament ni
economicament ni ( ... ). Total, si com assenyala el conseller,
tot es pot modificar per que fer previsions? Per que complir
el que diu la Llei d'ordenació territorial respecte deIs continguts mínims que han d'acompanyar la redacció deIs plans
directors? Com podicn descriure els membres del Govern,
pobres de vostes, la programació de les actuacions, si pot ser
no en faran cap, si hem de donar la raó i I'autonomía als
ajuntaments perque faran el que voldran i que tindran autonomia, pot ser que no en vulguin cap; com podran elaborar
un estudi económico-financer si no saben que faran? Ja ens
van dir -i re petes e que no hi estam d'acord- que quan es
tracta de planificar l'actuació de la iniciativa privada no es
pot aplicar la Llei d'ordenació territorial.
Es possibilita així, des del Govern -o des del IIdesgovern ll una vegada més el descontrol total de ( ... ) deIs nostres recursos naturals, el creixement pel creixement sense límits, al
marge de la qualitat, per moIts de discursos que faci el president en sentit contrari, perque els fets s'hi imposen.
S'ha anomenat Pla -ells ja ho han dit- soIs el repartiment
d'aquestes expectatives de construccions i insta¡'¡acions de
manera aleatória i interessada, pero mai justüicada, ¡les
aHegaclons muruclpals, si hi ha sort o alguna altra cosa,
seran tingundes en compre pero si no haurem de lenir paciencia. Que passara si no es tenen en compte les aHegacions
municipals de protecció del seu litoral? Quina garantía jurídica tindran i tenen eJs ajuntaments per fer possible eJ que
diu el conseller, que no passa res si s'aprova el Pla? No és
gens fcicil resoldre-ho i, d'entrada, com a precedent el Partit

Popular ja es va negar fa dues setmanes perque el Pla
incorporés totes les peticions municipals d'aconseguir el
maxim grau de protecció del seu litoral.
Repetesc que no és ficil resoldre-ho si s'aprova el Pla
tal com esta, ja que aquest, d 'acord amb la Llei d 'ordenació territorial, ha de constituir referencia obligada per
a l'actuació de les administracions i deis organismes
públics als quals correspongui l'execució i gestió de les
obres i actuacions incloses en aquest Pla. Com es podran
modificar els plans generals si no existeix cap tipus de
moratoria en sentit de ser contraris a un pla director
sectorial, quin sentit tenen els plans directors sectorials
si després tothom pot fer el que vulgui contrariament a
alIó que elIs assenyalin? Tot és contradictori i ambigu,
és a dir, no ser ciar és mala senyal, no són massa de fiar
perque no donen garantia jurídica a alIó que declaren,
a alIo que han promes; per tant, no sabem si el que
diuen és cert o no és cert. No és així que és estrany
que el Grup MIXT presenti aquesta Proposició no de
Llei a la qual donarem suport encara que li veim difícil
sortida, no només, primerament, de fet, perque moltes
vegades el que diuen els criteris ni tan soIs es compleix
i, per altra banda, li donarem suport perque és I'única
garantia i les darreres possibilitats reals que tindran els
ajuntaments de poder modificar els seus plans general s
en contra d'un pla director aprovat, perque les modificacions, ho hem de tenir en compte, hauran de passar
per les comissions insulars d 'urbanisme i aquestes no
sempre funcionen amb les suficients garanties.
Evidentment -repetesc- Ji donarem suport encara que
1'única solució sigui retirar el Pla. Retirar un pla que no
és un pla, se'l miri per on se'l miri i presentar-ne un de
nou així que és com toca i donar compliment a les lIeis,
a les possibilitats económiques i als recursos de la nostra
comunitat, tot amb les suficients garanties i les necessaries justificacions. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sra. Barceló. Pel Grup Parlamentari PPUM, té la paraula el Sr. CristOfol Huguet.
EL SR. HUGUET 1 SINTES:
Gracies, Sra. Presidenta. Sres. i Srs. Diputats. Quan,
efectivament, la setmana passada, parlavem d'una proposició, debatíem una proposició no de lIei del Grup
SOCIALIST Aja vaig anunciar la conveniencia i necessitat d'establir una norma que donés seguretat jurídica a
aquesta necessitat que hi ha d'adaptar els plans generals
o normes subsidiaries, municipals a I'interes que hagin
manifestat els ajuntaments als plans d'al·legacions.
Dit a~o vull entrar tot d'una en dos conceptes que s'han
manifestat des d'aquesta tribuna perque em sembla que
o no s'entenen bé o que es volen expressar d'una manera confusa. El primer d'ells, manifestat pel Sr. Pascual
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la defensa de la seva Proposició no ele L1ei , és quan ens
~~u que a partir d'una c1as ificaci6. que ellno justifica, entre
or15 esportius, flota comercial, ports de refugi, pOJ1S ener~etics, etc., ni ha uns ports que són d ' interes municipal i uns
;Jtres que ha són el interes general.
podríem partir de I'any 1928, de la L1ei de ports i al Ilarg de
tata la legislació (a la Constitució, a I'Estatut d'Autonomia,
actualment en la distribució competencial) trobarem multiplicitat en funció de criteris de c1assificació disparis referits,
segons els usuaris, a ports pesquers, segons l'organ que els
maneja, a ports d'interes local, ports de l'Estat, ports autonomics, ports d'interes general, ports base, ports de tnlnsit,
ports esportius, etc. Jo entenc que només una llei té capacitat per definir el concepte i c1assificació de ports i determinar quin és el que s'empra. Atribuir ports per la capacitat o
autonomia de gestió d 'autorització de les seves instaHacions,
amb interes municipal o general, relativa a les flotes o als
usos que contempli, em sembla, com a mínim, arriscat.
L'altre concepte que no he compartit i que s'ha dit des d'aquí és aquell on s'intenten comparar aHegacions a la redacció, a la confecció d'un pla director sectorial amb crítiques.
Han de convenir que tant a la legislació que fa referencia al
sol, a l'ús del sol, com a la legisla ció concreta general, com
a la concreta d'ordenació del territori d'aquesta comunitat
autonoma s~mpre les aHegacions i els informes són aportacions positives, posteriors a l'aprovació inicial i previes a l'aprovació provisional, i tant és així que em permetré llegir-li
com ha de ser en el procediment i com s'han de contemplar
els informes i les aHegacions. Aixo esta, naturalment, a I'article 24, com tots vostes saben, de la Llei d'ordenació del
territori: "Finalitzada la consulta a que es refereix l'apartat
anterior", és a dir, posterior a l'aprovació inicial, "se'n
soHicitara a la Comissió de Coordinació de Política Territoriall'aprovació provisional; abans de l'atorgament, aquella
comissió, podra disposar I'obertura d'un nou període d'informació pública i consulta institucional d'igual durada que
l'anterior si, com a conseqüencia de les aHegacions i deIs
informes rebuts o per acord propi, s'havien introdult modificacions substancials en relació amb la redacció inicial."
És a dir, el marc normatiu preve u incorporar tot allo que
positivament aportin els ciutadans i les institucions a la coofecció, a la redacció d'un pla director sectorial. Ja que tenc
aquest 'text obert també li faré referencia al Sr. Pascual, per
al10 que ell ha dit d autonomia municipal, imposició de vo11Intat sobre els ajllntaments elel que diu l'article 23.3 de la
L1ei d'ordenació del tcrritori d'aquesta comunitat: "Sense
perjudici de la competencia municipal reconeguda a les lleis
vigents els plans directors sectorials seran vinculants per als
plans urbanístics regulats per la Llei del sol." Hi ha uns
criteris que estableixen, com voste ha manifestat ben cIar,
que en qualsevol cas, podran, els ajuntaments, augmentar el
grau de protecció. Aquesta és I'excepció a la vinculació que
tenen les figures de planejament municipal respecte deis
plans directors seclorials, i a aquesta només ens hem de
definir. Per tant, aquestes manifestacions generals que es
Conculcar autonomia municipal . jo cree que no tenien ni cap

h

185.5

fonament jurídic ni, per descomptat, cap necessitat que
fossin expressades des d'aquesta tribuna.
Ara entram ja en la qüestió de fons que planteja el Sr.
Pascual: la necessitat de donar garantia jurídica perque
els ajuntaments tinguin un termini per poder modificar
els seus planejaments si volen augmentar el grau de
protecció de qualque tram de la costa afecte al seu municipi. Efectivament, hi estam d'acord, pero tal com eH
ho presenta, que és assenyalar la necessitat de retocar els
criteris, no hi estam d 'acord. Jo crec que estam en un
moment encara de redacció del Pla i, per tant, el Govern pot, perfectament, incorporar aquesta garantía
jurídica, i tampoc no estam d'acord amb el termini que,
per una altra part, no justifica ja que és ben conegut que
la competencia municipal acaba a l'aprovació provisional i aquests són terminis bastant definibles i que nosaltres entenem que sis mesos és perfectament suficient.
Pero no només hem de donar garantia jurídica als
ajuntaments per poder-ho fer, n'han de donar també al
Govern per saber que quan estiguin iniciades i aprovades
aquestes modificacions ell tindra un pla, els ciutadans
tindrem un pla que sera un marc jurídic ja definitiu, i
també als administrats, és a dir, aquells soHicitants que
vulguin presentar soHicituds de concessió han de saber
per quin temps aquestes concessions o aquests expedients no tindran resolució.
Així, doncs, jo li faig la proposta, Sr. Pascual, transaccional, que lliuro per escrit al president, a fi que si mere ix la seva acceptació pugui ser aprovada per aquesta
cambra i instar el Govern perque doni una moratoria
de sis mesos per a la modificació deIs plans generals d'aquells ajuntaments que els hagin presentat fins a l'aprovació provisional, que és fins on eHs actuen, ja que
l'aprovació definitiva és de competencia supramunicipal
i, al mateix temps, donar un termini de revisió als quatre
anys per fer la mateixa actuació. Tot ac;o per a aquells
ajuntament que, naturalment, en aquest període d'informe i aHegacions positives de millora del Pla ho hagin
manifestat així en les corresponents aHegacions. Moltes
gracies.
(El Moll Hble. Sr. President repren la direcció del debat)o

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Huguet. En torn de replica té la paraula el
Sr. Pascual.
EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS:
Una qüestió d'ordre, primerament, Sr. President, perque
se 1i ha \liurat una transacció i jo no m'he assabentat de
quina és aquesta transacció; per consegüent, jo demanaria, en primer lloc, a veure si pot ser llegida i després
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lliurar-la als distints grups perque en tinguin coneixement i
jo també.

esta resolt amb la Proposició no de Llei, no té problema.

EL SR PRESIDENT:

Podria parlar més coses d'allo seu pero no ho faré ni a
la Sra. Barceló, i només també després d'haver-li agrai't
el seu suport li diré que, efectivament, al Pla de ports
esportius manca, dins la part informativa, que digui el
Pla general de Palma diu aixo respecte deIs ports, el Pla
general de Calvia diu aixo altre, etc., que és I'articulació
del propi Pla amb els planejaments municipals, aixo no
existe ix i aixo jo cree que ho han de corregir i s'hi han
d'incorporar perque, precisament, després és vinculant,
el Pla, és clar que és vinculant, pero hem de saber de
quina manera esta.

D'acord, Sr. Pascual. Abans d'obrir el tom de replica es fara
lectura del text de la transacció. Sr. Secretari ...
EL SR SECRET ARI PRIMER:
Propuesta transaccional a la Proposición no de Ley número
2839/92, del Grupo Parlamentario MIXTO: "Se insta al Gobierno de la Comunidad Autónoma para que en el Plan de
puertos deportivos incluya una disposición que fije un plazo
no inferior a seis meses para que los ayuntamientos afectados
puedan proceder a la aprobación provisional de la modificación de su planeamiento en lo que se refiere al cambio de
' grado de protección de las costas de su término municipal
respecto al que figura en el Plan. Durante ese plazo, la Conselleria de Obras Públicas y Ordenación del Territorio no
concederá ninguna autorización de nueva instalación náutica
deportiva en aquellos tramos de costa cuyos municipios hayan manifestado su intención de aumentar su grado de protección. Transcurrido un plazo de cuatro años cualquier
ayuntamiento podrá revisar el tratamiento del grado de protección de su costa durante un período similar al referido en
el párrafo anterior, y dicha revisión condicionará igualmente
las determinaciones del Plan, si bien en ningún caso podrán
ser rebajados los grados de protección previstos en él."
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Secretari primer. suspendrem la sessió durant
un temps de deu minuts i llavors la recomen~arem amb el
tom de replica, i així hi podnl haver temps per poder-se
mirar aquesta pro posta transaccional.

Bé, respecte del Sr. ( ... ) el Sr. Huguet, tot el que ha dit
abans de forma jo I'hi passaré per damunt, tenim bastant de coses apuntades per dir-li, pero anem a la transacció que és el que interessa.
Bé, en primer lloc, jo li vull agrair que proposi una
transacció, en un sentit, que és millor que es proposi
una transacció que que ens digui que no, aixo esta claríssim, i en aquest sentit s'agraeix. En segon lloc, bé,
analitzem aquesta transacció, aquesta proposta transacciona,! és molt enrevessada amb la forma i hi ha dos paragrafs, analitzaré per separat aquests dos paragrafs i li
diré els problemes que hi veig. Jo supos, dono per suposada, la bona voluntat del Grup Parlamentari PP-UM
que si un ajuntament no vol un port esportiu no el tingui i que ha de tenir un termini per poder-lo impedir, o
sigui, aquesta normativa transitoria. Pressuposat aixo,
aquesta bona voluntat, analitzem una mica fredament i
cerquem una fórmula que sigui de veres, que doni seguretat jurídica per una banda a I'administrat i que doni
la seguretat a l'ajuntament que no Ji colaran un port en
contra de la seva voluntat, analitzem aixo.

Se suspen, doncs, la sessió per deu minuts.
Sres. i Srs.,
i Amorós.

recomen~a

la sessió. Té la paraula el Sr. Pascual

EL SR PASCUAL 1 AMORÓS:
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. En primer lloc agrairé el
suport a la Proposició no de Llei manifestat pel Grup Parlamentari PSM i EEM i Grup Parlamentari SOCIALISTA, i a
les dues intervencions, tant la de la Sra. Vadell com la de la
Sra. Barceló, seré curt perque crec que el que ens interessa
és analitzar la transacció que ha proposat el Sr. Huguet;
només he de dir dues coses. La Sra. Vadell ha preguntat que
pa sa amb e1s ports que ja han estat so¡'¡jcitats abans de l'aprovació del Pla de ports esportius; molt bé, en la Proposició
no de Llei queden afectats per la normativa deis ajuntaments
per aquests tres anys perque aquí diu: "durant els tres anys
següents comptats" etc. lino es podran construir ll , o sigui si
és grau u sera grau u, hagi entrat la sol, licitud abans o després, perque fins al final al Pla de ports esportius hi ha una
moratoria, no se'n donen, després tampoco Per tant, crec que

Bé, en primer lIoc, el termini de sis mesos és peremptori, és impossible, miri, jo faig ( ... ), un avan~ de planejament; primerament l'equip redactor ha de fer el Pla que,
per petit que sigui, un mes, dos mesos, no basten, encara
que sigui una modificació puntual necessites un mes o
dos mesos, informació pública, exposició pública de
l'avan~ de planejament; quan s'ha acabat s'ha de fer un
informe de les aHegacions, aquest informe de les
a¡'¡egacions dura un mes, com a mínim, estic parlant de
modificacions senzilles ara, després s'ha de fer una
proposta d'ordenació, que pot ser diferent de l'anterior,
i després s'ha de fer l'aprovació inicial, després hi ha
una exposició pública i informes als ajuntaments, a
Costes, millor dit, de l'avan<f de planejament n'hi ha un
a Costes; perdó, el de Costes no és dins la informació
pública, ho es després, per més inri. O sigui, que tenim
informació pública, els organismes que han d'informar,
per exemple, suposem Cultura, hi pot haver un informe
de Cultura, tenen dos mesos per pronunciar-s'hi. Per
consegüent, i després hi ha l'aprovació provisional i fins
i tot hi pot haver una altra exposició pública, encara,

DIARI DE SESSIONS / Núm.45 / 21 d'octubre del 1992

erque hi hagués una modificació substancial del que s'ha
P;<posa t al públic la primera vegada. Ja m'explican\ com es
e'Ol fer tot aixo en sis mesos, és absolutament impossible
p
,
plll:1 t numero Ll.
punt número dos: aprovació provisional, com a data, perque
eS tingui en compte aquesta moratoria -per dir-ho de qualque
manera. L'aprovació provisional és un acte intern dins el
procediment, que no obliga a tercers i que no crea dret aquí,
o sigui, no cream res, el que crea és l'aprovació definitiva.
per consegüent, la pregunta és la següent: Que passa si entre
l'aprovació provisional i l'aprovació definitiva un senyor
demana un port?, que passa? Jo crec que enrenou, plets, no
ho sé. Per tant, la conveniencia, des del punt de vista tecnic,
és que es compti el termini a l'aprovació definitiva i no a
I'aprovació provisional.
Tercera cosa, i entrarem en el segon paragraf. Ah!, i si en
comptes d'una modificació és una revisió, vull dir que no
només modifiques el tema deIs ports sinó que revises tot el
Pla; aquest Pla (... ) multipliquen, o sigui, que ...
Segon paragraf: "Transcorregut el termini de quatre anys
qualsevol ajuntament podra revisar" etc. Aixo, el ( ... ) contrari, vol dir que durant els quatre anys no el pot revisar. Aquí
hi ha una cosa amb la qual estic d'acord, amb el que diu
aquesta proposta transaccional, que és donar una seguretat
jurídica a l'administrat perque durant quatre anys no li
canviaran el que ja s'ha dit, o sigui, que no es canvia cada
dia, jo estic d'acord amb aixó, totalment. Pero .la pregunta
és la següent: i si un ajuntament ara, perque no vol o perque
no pot, durant els sis mesos, durant aquest termini tan peremptori, resulta que no hi arriba, que passa, que després
ha d'estar quatre anys en els quals li poden fer tots els ports
que vulguin? Jo vul1 dir que no em posi que hi hagi un termini de quatre anys per revisar, el que passa és que crec que
no esta ben resolt des del punt de vista tecnic aquest segon
paragraf.
En resum, perque tenc el llum vermell. Ah!, després una
darrera cosa, que és de tipus formal, pero també és important.
(Pausa) .

EL SR. PRESIDENT:
Pot continuar, Sr. Pascual.
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manca una cosa, el fet logic és modificar aquests criteris
generals i no anar per la vía d'una proposició no de llei,
aixo és el fet logic. Per consegüent, si aquesta és la
dificultat, facem una proposició no de llei, amb el que
tecnicament no es tic d'acord, O sigui que els criteris
generals, perque els criteris generals obliguen ara i sempre, una proposició no de llei no, hi ha unes eleccions
i després pot canviar; pero sí aquest és el problema,
que sigui proposició no de llei; jo deman que sigui modificació de criteris.
En resum, en primer lloc, el termini de tres anys, amb
la pro posta que feim, del Grup Parlamentari MIXT, pot
ser llarg, el podríem deixar en dos anys i, o sigui, si
acursam el termini, al10 deis quatre anys de seguretat
jurídica ho facin vostes directament, no a través d'aquesta proposició de llei, duguin una altra iniciativa vostes més madurada o que la faci el Govern, si és que la
vol fer, al qual vostes donen suport, és a dir, que s'articuli a part, o sigui, ho dic per llevar el segon paragraf.
Respecte del primer, no ho sé; jo li propos, en tot cas,
com a transacció, la transacció seria, si pot ser, deixar-la
com a disposició transitoria i daval1ar-Ia de tres a dos,
que a voste no li agrada aixo, que sigui una disposició
transitoria deIs criteris?, que sigui una proposició no de
llei que digui exactament: "Durant els dos anys següents
comptats" etc., el mateix texto
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Pascual. Passam al tom d 'intervencions en
tom de contrareplica. Té la paraula, en primer lloc, la
Sra. Vadel1.
LA SRA. VADELL 1 FERRER:
Gracies, Sr. President. Bé, nosaltres ja hem manifestat
amb anterioritat que donavem suport a la Proposició no
de Llei presentada pel Grup MIXT i si venia a bé rebaixar els terminis, de tres a dos anys o el que fos, que
nosaltres no hi posaríem cap impedimento Ara, el que
sí que volem dir és que la transacció proposada pel
Partit Popular ens pareíx insuficient, pensam, com el Sr.
Pascual, que sis mesos no donen temps perque els ajuntaments tinguin temps suficient per modificar, per fer
una previsió, una aprovació provisional del seu planejament. Nosaltres donarem suport a la Proposició del
Grup MIXT.

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS:
EL SR. PRESIDENT:
De tipus formal. Una llei es modifica amb una altra llei, o
Sigui, si nosaltres tenim una llei i la volem modificar no
farero una proposició no de Ilei sinó que farem una proposició de llei; si nosaltres tenim una proposició DO de lIei i la
vOl em modificar nosaltres hem de dur aquí una altra pro~osició no de llei; si nosaltres tenim uns criteris generals que
es el que ordena el Parlament al Govem, que els ha de compli r per redactar el Pla de ports esportius i resulta que hi

---

Gracies, Sra. Vadell. Sra. Barceló, té la paraula.
LA SRA. BARCELÓ 1 MARTÍ:
Gracies, Sr. President. Sres. Diputades i Srs. Diputats.
Ha quedat manifest i pales que els qui han presentat el
Pla de ports esportius tenen un problema, tenen un
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problema per íncomplíment deIs críteris que aquesta cambra
va aprovar en el seu dia í tenen, per tant, un problema per
mantenír les garanties jurídiques, per preservar l'autonomía
i la voluntat municipal i per mantenir la paraula -repetescdel conseller davant els ajuntaments.
La proposta avui feta pel Partit Popular no basta, no basta
perque els drets i deures són fets reals a partir només de
l'aprovació definitiva, que és la que crea i dóna dret, una
aprovació provisional no serveix per garantir absolutament
res, i sis mesos no són suficients per elaborar, tramitar i
aprovar les modificacions necessaries que demanen molts
deis ajuntaments d'aquestes illes. Per tant, senyors, no han
apres massa, no han apres gens, no han resolt els problemes
que ja van motivar la retirada del primer pla. El fet coherent
seria que, repetit el problema, el retiressin una altra vegada,
pero sabem que és difícil que aixo tomi a passar i continuarem donant suport a la Proposició del Grup MIXT. Gracies.
EL SR PRESIDENT:
Gracies, Sra. Barceló. Sr. Huguet, té la paraula.
EL SR HUGUET 1 SINTES:
Gracies, Sr. President. Naturalment, Sr. Pascual, el fet de
presentar aquesta transacció era per manifestar la voluntat
del nostre grup respecte d'alla que voste ha fet de les propostes al principi de la seva intel'venció. Ara bé, el que ha
opinat respecte que sis mesas era un tennini cw·t, jo ti vull
manifestar que els sis mesas és per obligar el Govern a no
donar autoritzacions durant aquest termini. Voste creu que
hi hauria cap promotor que veient iniciat i aprovat provisionalment -només inicialment, a informació pública- una modificació de planejament a un ajuntament es permetria presentar una inversió com la que representa un port esportiu? Crec ben cIar que el que volíem -o el que proposavem a la
transacció- era, peÍ' una part, moure aquelles administracions
locals que volguessin presentar modificacions a fer-ho en curt
termini a fi, també, de donar paralelament, garantía jurídica
als administrats, i perque l'Administració d'aquestes illes, el
Govern, pogués, en aquest termini, no fer ús de les seves
facultats de donar concessions.
Dit ac;a i vista l'oposició al nostre text votarem en contra de
la Proposició no de L1ei, i estam tranquils, per una altra part,
que durant la redacció del Pla director, que esta en aquest
moments en fase de redacció previament a l'aprovació definitiva, s'hi incorporaran els textos que garanteixin tant la
seguretat jurídica per als ajuntaments que vulguin augmentar
el seu grau de protecció com la seguretat jurídica per als
administrats que tinguin interes a sol, licitar concessions.
Gracies, Sr. President.
EL SR PRESIDENT:
Gracies, Sr. Huguet. Passarem, dones, a la votació. Entenc
que el grup proposant no accepta la transacció i, en conse-

qüencia, es votara el text íntegre de la Proposició no de
Llei, tal com venia presentat.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen posar
drets, per favor? Gracies, poden seure.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar
drets, per favor? Gracies, poden seure.
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha.
28 vots a favor, 31 en contra. Queda rebutjada la Proposició no de Lleí.
Esgotat I'Ordre del Día conclou aquesta sessió.

