
DIARI DE SESSIONS DEL 
PLE 

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 

D.L.P.M. 770-1987 Fq.Con.núm.33/27 III Legislatura Any 1993 Número 79 

Presidencia 
del Molt Honorable Sr. Cristófol Soler i Cladera. 

Sessió celebrada dia 19 de maig del 1993. 

Lloc de celebració: Seu del Parlament 

SUMARI 

J.- PREGUNTES 

1) RGE núm. 1913/93, presentada per ['Hble. Sr. Diputat loan Huguet i Rotger, del Grup Pariamentari PP-UM, 
amb la formulació següent: 
"Quines són les causes que han original la confusió deis afectats peis actes dufts a terme per la Demarcació de 
Costes en l'exercici que li atribueix la Llei de costes al MOPT a la zona de protecció?" 3251 

2) RGE núm. 1917/93, presentada per i'Hble. Sra. Diputada Maria Salom i Coll. deL Grup Parlamentari PP-UM, 
amb la formulació següent: 
"Quants d'habitatges de prolecció oficial s'han quaLificat com a lals en el primer semestre del 1993?" 3251 



3252 DIARI DE SESSIONS / Núm.79 /19 de maig del 1993 

EL SR. MESQUIDA 1 GALMÉS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Jo pens que 
aquesta pregunta també esta pnkticament contestada amb 
el que ens va dir ahir el conseller. L'únic ... 

(Remor de veus) 

Perdó, pero quan vostes han parlat jo no he fet renou, o 
sigui que tenguin un poc d'ecucació i respectin. Ahir al con
seller ti varem demanar, d'acord amb el reglament de la 
Comunitat Economica Europea, que facilita la subvenció de 
llet, a veure quants d'alumnes s'havien beneficiat. Avui 
aquesta pregunta va referida al número de col'legis que s'han 
beneficiat d'aixo; pero pens que ahir el conseller amb la seva 
contesta ho va dir darament i va quedar ben dar. Moltes 
gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Mesquida. Vol intervenir el Sr. Conseller? 
No. 

1.4) Pregunta RGE núm. 1914/93, presentada per I'Hble. 
Sr. Diputat Joan Huguet i Rotger, del Grup Parlamentari 
PP-UM. 

Passam a la quarta pregunta, que és la 1914, del Sr. Hu
guet i Rotger, Grup PP-UM, relativa a confusions que origi
na la Llei de costes. Té la paraula el Sr. Huguet. 

EL SR. HUGUET 1 ROTGER 

Moltes gracies, Sr. President. Sr. Conseller, les actuacions 
de la Demarcació de Costes del Ministeri d'Obres Públiques 
a la zona de protecció definida a la Llei de costes origina una 
gran confusió entre els propietaris afectats. Podria el conse
ller d'Ordenació del Territori explicar-nos guines actuacions 
du a terme en l'exercici d'atribucions que té la Comunitat 
Autonoma de les Illes Balears per tal d'evitar aquests fets? 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Huguet. Té la paraula el conseller Sr. Saiz. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 1 ORDE
NACIÓ DEL TERRITORI (Jeroni Saiz i Gomila): 

Muchas gracias, Sr. Presidente. Sr. Huguet, la Conselleria 
de Obras Públicas por una parte ha oficiado a todos los 
ayuntamientos que son conlindantes con la costa, explicándo
les cual es el reparto de funciones a raíz de la sentencia del 
Tribunal Constitucional que le mencionaba en la respuesta 
a la anterior pregunta. Naturalmente, a los afectados que 
acuden directamente se les da la información, pero es impo
sible llegar individualmente a todos ellos. Por eso se hace a 
través de los ayuntamientos. También se han tenido reunio
nes, intentando una coordinación entre ambas administracio
nes, y pese a que al nivel en que se han mantenido se ha 

llegado a acuerdo sobre cómo debía de ejercerse, des
pués esto no se ha trasladado a los celadores de Costas, 
que continúan actuando como si la competencia fuese de 
ellos; yeso es inevitable por parte nuestra, ya que Costas 
no continúa el procedimiento que ha acordado en las 
reuniones gue hemos tenido personalmente conmigo y 
con el director general. 

En consecuencia estamos en estos momentos prepa
rando un decreto que reúna todas las competencias que 
tiene la Comunidad Autónoma, y desarrolle el ejercicio 
de las mismas de acuerdo con lo que prevé tanto la Ley 
de costas y su reglamento, como en concreto el conteni
do de la sentencia del Tribunal Constitucional. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. Vol tornar fer ús de la paraula 
el Sr. H uguet? 

1.5) Pregunta RGE núm. 1918/93, presentada per 
I'Hble. Sra. Diputada Maria Salom i Coll, del Grup 
Parlamentari PP-UM. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la cinquena pregunta, que és la 1518, de la 
diputada Sra. Maria Salom i Coll, del Grup PP-UM, 
relativa a criteris per atorgar subvencions als concessio
naris del servei públic regular de transport per carretera 
durant l'anay 1992. Té la paraula la Sra. Salomo 

LA SRA. SALOM 1 COLL: 

Gracies, Sr. President, sen yo res i senyors diputats. Sr. 
Lloren<; Oliver, ens agradaria saber quins són els criteris 
que s'han seguit durant l'any 1992 per part de la seva 
conselleria per concedir subvencions als concessionaris 
del servei públic regular de transport per carretera, amb 
carrec al pressupost de l'esmentat servei economic. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Salomo Té la paraula el conseller Sr. 
Oliver. 

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I TRANS
PORTS (Lloren<; Oliver i Quetglas): 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. 
Els criteris que ha tengut la conselleria per donar sub
vencions ha estat sobretot l'ús que tenen les línies regu
lars de viatgers, i segons el Decret 38/1992 es va conce
dir subvenció als serveis regulars de viatgers que uneixen 
Banyalbufar, Estellencs, Puigpunyent i Esporles amb 
Palma; Fornalutx, Alaró, Mancar de la Vall, Selva, Cam
panet, Búger i Escorca amb Inca o amb Palma; i Llubí, 
Maria de la Salut, Petra, Vilafranca de Bonany, Sant 
Joan, MontuIri, Algaida, Santa Eugenia, Sencelles, 
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Costitx, Sineu i Lloret de Vista Alegre, amb Palma, Inca i 
Manacor. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Oliver. Vol tornar fer ús de la parauIa? No. 

1.6) Pregunta RGE núm. 1815/93, presentada per I'HbIe. 
Sr. Diputat DamHl Pons i Pons, del Grup Parlamentari SO
CIALISTA. 

1.7) Pregunta RGE núm. 1816/93, presentada per I'Hble. 
Sr. Diputat DamHl Pons i Pons, del Grup Parlamentari SO-
CIALISTA. -- 7,' . -._ ""'7 

j L- ) );7 . ~ 
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1.10) Pregunta RGE núm.~3, presentada per I'Hble. 
Sr. Diputat Damia Pons i Pons, del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la sisena pregunta, que és la 1815, del diputat 
Sr. Damia Pons i Pons, del Grup Parlamentari SOCIALIS
TA, relativa a motius els quals a les obres del torrent de Can 
Tabou se n'han duit la terra vegetal de les finques velnes. 
Té la paraula el Diputat Sr. Pons. 

EL SR. PONS I PONS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. De la contesta 
que va fer el conseller a una pregunta relativa a aquestes 
obres ahir, i per tant que avui s'hi refereixen les preguntes 
número 1815 i 1816, i també la 1827, que seria un torrent 
que esta als termes de Selva, Inca i Búger, que és el de Mas
sanella, dedulm que el conseller no esta en condicions, per
que no té els expedients dins la seva conselleria, i en conse
qüencia retiram aquestes preguntes. Les reformularem amb 
caracter general al Govern, i que contesti qui sigui proce
dent. Moltes gracies. 

1.8) Pregunta RGE núm. 1826/93, presentada per I'Hble. 
Sr. Diputat Damia Pon s i Pons, del Grup Parlamentari SO
CIALISTA 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. Entenc que també passa el mateix amb 
la 1816. 

La 1826 també s'ha de formular, que és també del Sr. 
Damia Pons i Pons, del Grup SOCIALISTA, relativa a pro
jecte de realització d'un circuit de velocitat a la Marina de 
Llucmajor. Té la paraula el Sr. Pons. 

EL SR. PONS I PONS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Amb molta 
sorpresa hem vist fa algunes setmanes informacions als mit
jans de comunieació relatives a la possible construcció d'un 

circuit de motociclisme de velocitat a dins la Marina de 
Llucmajor, d'uns quatre quilometres de recorregut. Ens 
ha sorpres perque aixo significaria un impacte ambien
tal molt important, i en agradaria, al marge de declaraci
ons d'interes social que solen camuflar normalment 
aquestes obres, saber si la conselleria responsable deIs 
esports dins les Illes Balears en té coneixement; i si en 
té, quina és la seva valoració d'aquest projecte. Moltes 
gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. Té la paraula el conseller Sr. Rot
ger. 

EL SR, CONSELLER DE CULTURA. EDUCACIÓ 
I ESPORTS (Bartomeu Rotger i Amengual): 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. Damia 
Pons, sí, tenim coneixement. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Rotger. Vol tornar fer ús de la paraula 
el Sr. Pons? Té la paraula. 

EL SR. PONS I PONS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Estam 
satisfets que un obra amb un tra~at de quatre quilome
tres, que veuria fins i tot un cee, vostes se n'hagin temut 
que aixo es fa; i ens interessas molt saber que aquesta 
obra faraonica, falsa, perque un circuit dins una comu
nitat autonoma on es compten amb els dits les llicencies 
que hi ha, í que ben realitzat -perque no es pot fer 
d'altra manera- costa molts de mils de milions; i si no, 
que ho demanin a Xeres, i ho demanin a Catalunya en 
el cas de Montmeló; com és possible que una aberració 
d'aquest calibre es trami a través de declaració d'interes 
socials, vía Consell Insular de Mallorca, í via assentiment 
de la conselleria que té l'area d'esports, que no s'ha 
manífestat contra aquesta aberració. Darrere aixo, se
nyores i senyors diputats, hi ha el Sr. Joaquín Rabasco, 
que constitueix el seu suport polític a l'area de Llucma
jor. Aixo és l'interes social d'aquest circuit. El que du 
velocitat és el Sr. Rabasco, no les motos. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ 
I ESPORTS (Bartomeu Rotger i Amengual): 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. Damia 
Pons, voste: declaració d'intencions, judicis de valor, 1i 
poden dir el que vulgui, em demana si tenc coneixe
ment, die que sí, i ja ]'hem armada, perque digui el 
digui ... , pero, per favor, m 'escolti quan 1i contest. Dic 
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que tenim coneixement, res més que aixo. I després li diré 
que hi ha un informe que he trabat a la conselleria, de dia 22 
de desembre del 1992, on hi ha una serie de consideracions 
tecniques sobre diferents aspectes de les pistes, etcetera. Res 
més. Ah, i li agraesc una cosa, que em faci qualque pregunta 
sobre esports. Ha tornat tot un home voste ja. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Rotger. 

1.9) Pregunta RGE núm. 1915/93, presentada per I'Hble. 
Sr. Diputat Joan Huguet i Rotger, del Grup Parlamentari 
PP-UM. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la novena i darrera pregunta, que és la 1915, del 
diputat Sr. Joan Huguet i Rotger, relativa a construcció d'ha
bitatges de pratecció oficial. El diputat no hi és, en conse
qüencia aquesta pregunta decau. 

11.1) InterpeHació RGE núm. 1484/93, presentada pel 
Grup Parlamentari MIXT, relativa a participació del Go
vern després de la fallida de la cooperativa liSa Roqueta" de 
Menorca. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al segon punt, que correspon a la Interpel-1ació 
1484, del Grup Parlamentari MIXT, relativa a participació 
del Govern després de la fallida de la cooperativa liSa Ro
queta" de Menorca. Té la paraula en nom del grup propo
sant el diputat Sr. Peralta. 

EL SR. PERALTA I APARICIO: 

Gracies, Sr. President, Sr. Conseller d'Agricultura, en 
representació del Govern. Avui tractem aquÍ aquesta inter
pel'lació que s'havia d'haver tractat la setmana passada, i 
degut a la seva malaltia no es va poder tractar i es va passar 
a l'ordre del dia d'avui; tot i que jo també estant malalt vaig 
fer l'esfor~ de venir per intentar fer aquesta interpel'lació 
dalt d'aquesta tribuna. Pero bé, no hem de parlar avui aquÍ 
de malalties, sinó d'aquesta qüestió en concreto 

Com voste veura, Sr. Conseller, jo avui surt aquÍ sense 
papers, perque aquesta interpel-lació que avui vull fer des 
d'aquesta tribuna només té un objectiu claríssim. L'objectiu 
és de poder aconseguir que en el cas de la fallida de la coo
perativa liSa Roqueta" de l'illa de Menorca, per part del 
Govern hi hagi un tractament similar al que el Govern va 
donar a altres empreses o a altres cooperatives, i podem 
recordar el cas Agama, podem recordar el cas CAP, fins i tot, 
ates que voste ja no milita en el partit que militava anterior
ment, ja no podem dir allo que agranava cap a ca seva, que 
moltes vegades s'ha dit des de Menorca. També s'ha abocat 
la senalla de cap a Coinga, cooperativa formatgera de Me
norca, amb ajudes importants del Govern, que em sembla 

molt bé que s'hagi fet. Pero jo el que em deman és a 
veure per que en el cas de la cooperativa liSa Roqueta" 
l'única preocupació que ha tingut el Govern ha estat 
intentar cobrar el deute que tenia pendent i es fes car
rec, encara que hi ha tota la documentació al jutjat de la 
fallida, etcetera, pero es fes carrec de la nau on es tro
bava aquesta cooperativa. 1 ens trobam amb una serie de 
creditors que amb una quantitat mínima -rallam d'una 
quantitat de l'ordre d'entre 16 i 20 milions de pessetes
es podria haver resolt aquest problema, i fins i tot se li 
podria haver donat una injecció economica a aquesta 
cooperativa, i jo crec que s'hagués pogut salvar. 

Ja sé que aquÍ se'ns dira que hi va haver una mala 
gestió, que el cooperativistes accionistes no varen escol
tar consells que se'ls va donar en el seu moment. Potser 
se'ns digui que la gerencia no va funcionar correcta
ment, potser es va produir una situació amb un inter
mediari que es volia fer carrec de les instal-lacions, i que 
a~o no era prou correcte. Jo que crec que sí, que pot 
ser que sigui ver, pot ser que tinguin raó quan es fan 
aquests plantejaments i aquests arguments; pero l'únic 
que es demana -i evidentment vindra recollit en la mo
ció subsegüent a aquesta interpel'lació- és que per part 
del Govern es doni una ajuda per pal-liar aquesta situa
ció en la qual s'han trabat una serie de pagesos creditors 
d'aquesta cooperativa, i que han quedat practicament 
penjats. 

Miri si és senzill i és breu el que avui volia dir i volía 
plantejar amb aquesta interpel-lació. AixÍ de senzill: que 
el Govern cerqui de qualque raconet entre 16 i 20 mi
lions de pessetes per pal-liar aquesta situació, fins i tot 
essent com és el propietari de la nau, no crec que es 
podria fins i tot fer un esfor~ per tornar revitalitzar amb 
un nou sistema aquesta cooperativa, amb un nou fun
cionament, jo crec que amb el bon assessorament que es 
podria donar des de la Conselleria d'Agricultura, a<;;o es 
podria tornar posar en marxa, i es podria salvar aquesta 
situació a la qual han arribat una serie de pagesos que. 
si s'haguessin pres les mesures en el seu moment, no 
s'hagués arribat a aquesta situació. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Peralta. Té la paraula el conseller 
Sr. Morey. 

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA 
(Pere Morey i Ballester): 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Molt breu
ment, no diré res del que espera el Sr. Jaume que digui, 
ell ho ha dit tot. S'ha oblidat de dir només una cosa, 
que ara el Govern ha de tirar ma d'un raconet per sal
var una situació anunciada un any, i un any, i un altre 
any, i un altre any, i un altre any ... pel propi Govern; 
anunciada per una auditoria, una altra auditoria, una 
altra auditoria ... pagada pel Govern, on se'ls va demanar 
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que prenguessin una serie de mesures tan senzilles com que 
na venguessin per davall el cost. No venguessin per davall el 
cost, m'han sentit bé? 

1 ara, pobres pagesos!, que varen triar un gerent que justa
ment ja havia embarrancat altres vaixells. 1 el varen triar, no 
varen demanar al Govern. 1 quan Ucabal els va una i una 
altra i una altra vegada en assemblea els va dir que els con
tractes que havien fet amb el Sr. Vivó eren iHegals, els varen 
treure fora de l'assemblea. 1 ara ens vénen i ens diuen "VOS

tes el que han de fer és cercar un raconet.. .". 

Voste ens pren el pel. 1 els doblers que qualcú s'ha em
butxacat? Aquests, no tornen, no ingressen al Govern, no 
ingressen a les arques. O sia, que a més surten, i a més el 
Govern hi ha de posar . 

Bé, aixo es diu una cosa que queda molt malament, per
que parlar de bous i de ... no queda bé. Pero el que sí li diré 
és el que es referia a la interpeHació, que ens deia que pen
saya fer el Govern. Ido miri, aquest senyors han reconegut 
al Govern un deute de 42 milions de pessetes a reintegrar en 
10 anys, amb anualitats de 5 milions cada any, amb un 4% 
d'interes anual. La cooperativa solament ha complit un ter
mini. Sa Roqueta l'octubre del 1992 va promoure fallida 
voluntaria, davant el jutjat de la primera instancia; i en 
aquest moment la sindicatura i el comissari procedeixen a la 
recuperació deIs béns, drets i accions de la fallida en favor 
de la massa. La Comunitat Autonoma és la principal credito
ra, 40.561.000 pessetes, i el seu dret és doblement preferent, 
ja que endemés de privilegiat com a dret d'hisenda pública, 
té constituIda a favor hipoteca immobiliaria sobre la finca 
urbana en que esta ubicada Sa Roqueta. El paper de la 
CAIB fins ara ha estat neutral, no ha adoptat un paper pro
tagonista. És cert que nosaltres podríem accelerar, precipitar 
o dirigir la fallida, instant l'execució de l'hipoteca, i fins ara 
no ho hem feto Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIOENT: 

Gracies, Sr. Morey. Per fixar la posició per part deIs 
al tres grups? Del PSM no hi ha intervenció. Pel Grup PP
UM té la paraula el Sr. Huguet. 

EL SR. HUGUET I SINTES: 

Gracies, Sr. President. Vull agrair tant a l'interpe¡'¡ant 
com al conseller les seves intervencions, que entenem des del 
nostre grup, tant des d'un aspecte com l'altre van en benefici 
deIs pagesos de Menorca. Al Sr. Peralta vull dir-li que, com 
voste sap, quan el procediment judicial és el de fallida, és el 
moment de no fer res des de cap institució. Per tant, nosal
tres entenem que en aquest moment el nostre posicionament 
ha de ser aquest: respecte absolut, i agrair el posicionament 
del Govern, que entenem correcte fins ara. Gracies, Sr. Pre
sident. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Huguet. En torn de replica el Sr Peralta 
té la paraula. 

EL SR. PERALTA I APARICIO: 

Gracies, Sr. President. Em sembla que seré igual de 
breu que he estat abans; pero la veritat és que ayui surt 
d'aquí francament embadalit, eh! Senyores i senyors 
diputats, yostes, els que estan presents a la sala, han 
sentít el que ha dit el Sr. Conseller d'Agricultura, i el 
que quedara escrit al Diari de Sessions? Vol dir, Sr. 
Conseller d' Agricultura?, és que vos te ha dit precisa
ment el que jo volia sentir, no el que voste es pensava 
que jo no volia sentir, com voste ha dit o ha volgut fer 
yeure que deia. Vol dir que es tenia coneixement que es 
feien contractes iHegals. Vol dir que s'ha dit aquí que 
hi ha hagut qualcú que s'ha embutxacat els doblers . 
Ac;o ho ha dit voste. I després el resum de tot a¡;o és 
que la postura del Govern, o de la se va conselleria, ha 
estat una postura neutral. 

Senyors!, que jo, que soc un ignorant, i que desconec, 
perque no he tingut accés a tota aquesta documentació 
d'aquesta fallida, jo que sóc un ignorant i no coneixia 
molts deIs detalls de com s'anava produint el desenvolu
pament d'aquesta cooperativa, surt aquí de tota bona fe 
perque uns pagesos demanen a veure si qualcú els 
defensa aquesta qüestió. I ara resulta que tot eren con
tractes il-legals, que s'han embutxacat els doblers, i el 
Govern havia pres una actitud neutral. Pero, quina casta 
d'autoritat? Quina confianc;a podem tenir a partir d'ara 
en actuacions? Escolti, que fan un seguiment del que 
passa a la cooperativa de Coinga, que vostes els aboquen 
alla la senalla? Que fan un seguiment d'aquesta qüestió? 
El gerent sembla que és un personatge que en sap molt. 
Pero, vostes saben el que guanya aquest senyor cada 
mes? Saben on viu aquest senyor quan viatja a Menor
ca?, perque no viu a Menorca, un senyor que ve de fora. 
I ac;o, venga, aquí abocam la senalla; i el cas aquest 
sabem que hi ha iHegalitats, que s'embutxaquen els 
doblers, i aquí ningú diu res. O sia, la postura del Go
vern, neutral. Guapo. 

Ja arribara el moment de la moció, amb qüestions 
molt més concretes, pero em sembla, la veritat, i em sap 
greu haver de tenir aquest enfrontament avui aquí; pero 
em sembla francament escandaló s que es pugui sortir 
aquí a dir ac;o que s'ha dit. O sia que per part del Go
vern es coneixia que hi havia iHegalitats, que bi havia 
embutxacament de doblers, i bé, no s'actuava, esta va en 
pla neutral. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Peralta. En contrareplica el Sr. Morey té 
la paraula. 

EL SR. CONSELLER O'AGRICULTURA 1 PESCA 
(Pere Morey i Ballester): 
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Gracies, Sr. President. Com sabra, Sr. Peralta, per donar 
qualsevol ajuda a una cooperativa, se Ji exigeix el seguiment 
d'auditories anuals. Són les auditories les que ens donen 
aquest seguiment. No sé a que venia aixo de Coinga, pero de 
pas li diré que nosaltres amb Coinga, com totes les altres, 
tenim les auditories anuals que paga el Govern de la Comu
nitat Autonoma, i que ens diuen fins quin punt es desvia o 
no es desvia deIs objectius que se Ji han marcat. Aquestes 
auditories ens varen revelar, any darrera any, que Sa Roqueta 
anava deliberadament i conscientment cap a les roques, val
gui la redundancia. Que podíem fer nosaltres? Afusellar-Ios 
a tots? Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

IIJ.1) Proposició no de llei RGE núm. 1517/93, presenta
da pel Grup Parlamentari PP-UM, relativa a creació d'un 
organisme rector per al funcionament de l'Escola d'Hostale
ría. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al tercer punt de l'ordre del dia, que correspon a 
proposicions no de llei; i la primera és la 1517, presentada 
pel Grup PP-UM, relativa a creació d'un organisme rector 
per al funcionament de l'Escola d'Hostaleria. Pel grup pro
posant té la paraula el Sr. Palau. 

EL SR. PALAU 1 TORRES: 

Gracies, Sr. President. Era per demanar la retirada d'a
questa proposieió no de llei en nom del nostre grupo 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Palau. Queda retirada, ido, aquesta proposi
ció no de llei. 

IJI.2) Proposició no de llei RGE núm. 1518/93, presenta
da pel Grup Parlamentari PP-UM, relativa a implantació 
de 1 'IV A sobre el transport aeri charter espanyol. 

EL SR PRESIDENT: 

1 passam a la 1518, presentada també pel Grup PP-UM, 
relativa a implantació de I'IVA sobre el transport aeri charler 
espanyol. Té la paraula el Sr. Palau. 

EL SR. PALAU I TORRES: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Com vostes 
sabran, amb data d'u de gener del 1993, i per decisió del 
Govern central, segons l'article 91, apartat 1, de la Llei 
37/1992, de 28 de desembre, va entrar en vigor la nova nor
mativa sobre l 'IV A en el transport aeri charter amb un per
centatge del 15%. Aquesta mesura, presa d'una forma unila
teral per part del Govern central, i que estara en vigor fina 

a I'u de gener del 1997, excepte que no hi hagi decisió 
específica a través d 'una directiva comunitaria, pot 
provocar conseqüencies molt negatives per al futur 
turisme de la nostra comunitat. Tenguin en compte que 
aquesta mesura provoca una pujada automatiea quant 
als paquets turístics cap a les nostres illes. Aixo s'agreu
ja més encara en aquests moments degut a al tres aug
ments que hauran de fer concretament les companyies 
charcer a partir d'ara degut a l'encariment deIs combus
tibles, com a conseqüencia de la devaluació de la nostra 
moneda. 

Si analitzam l'oferta turística del nostre país, veim 
que les úniques regions turístiques afectades per aquesta 
mesura, degut que el transport és fonamental per al seu 
desenvolupament turístic són les Illes Canaries ¡les Illes 
Balears. Ates que aquest tipus de gravamen no afecta les 
Illes Canaries, el nostre grup pensa que amb aquesta 
mesura es crea un greuge comparatiu molt gros de Ca
naries respecte de Balears, al estar aquelles exemptes 
d'aquest tipus d'IV A. I quan die aixo vull deixar ben ciar 
que no tenim res en contra de l'exempció que tenen les 
Illes Canaries, més bé tot al contrari; sinó que el que 
nosaltres volem demanar és que se'ns equipari, o sia que 
se'ns doni el mateix tractament quant al percentatge 
d'IVA que tenen les Canaries. 

Als moments difícils que viu el nostre sector turístie 
no podem acceptar que altres regions del nostre país, 
que a la vegada són competidores di rectes de la nostra 
comunitat, ho paguen fer en unes condieions més avan
tatjoses, o sia oferint uns productes més barats, ja que 
se'ls permet que els transports sien més baixos i que els 
paquets turístics tenguen unes altres condicions. 

Podríem entrar també en altres temes que crec que 
també tenen o causen greuges comparatiu entre dife
rents ilIes, com el tema del mono poli deIs handlings, 
pero crec que aixo pot ser objecte d 'un altre debat, i per 
no estendre'm massa, ho deixarem per una altre dia. El 
Consell de Govern del Govern balear, ja en data de 14 
de gener del 1993, i a proposta del conselIer de Turisme, 
va prendre l'acord de sol, licitar al Govern de la nació 
I'aplicació de les tarifes aeries deIs vols charcer del ma
teix tipus redult del 6% en la nostra comunitat autono
ma., Ates que aquesta petieió fins ara encara no ha 
tengut resposta positiva, és pel que el nostre grup PP
UM sol'licita de tots vostes, senyores i senyors diputats, 
el vot favorable a aquesta proposició no de !lei tan im
portant -creim nosaltres- per al futur tur' sitie de les 
nostres illes. 1 si em permet, Sr. President -o Sra. Presi
denta, perdó- llegiria la proposta d'acord, i hi afegiria 
qualque cosa, perque no sé si després el que s'aprova 
realment el que es transmet no sé si quedaria pro u ciar. 
el text seria el següent: 

"El Parlament de les Illes Balears es dirigeix al Go
vern de la nació perque es do ni a les no s tres illes un 
tractament similar al que gaudeixen les Illes Canaries ll

-
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i aquí jo hi posava "quant a l'IV A del transport aeri char
terll. Gracies, Sra. Presidenta. 

(La Sra. Vicepresidenta ha substituii el Sr. President en la 
direcció del debat)o 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gnkies, Sr. Palau. Pel Grup Parlamentad MIXT 
té la paraula el Sr. Peralta. 

Per que de mana la paraula, Sr. Alfonso? 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sí, per una qüestió d'ordre. És que no sabem si hi ha 
hagut una esmena, una pro posta del PP de fer una esmena. 
No ho sabem exactament i ens agradaría saber-ho. 

EL SR. PRESIDENT: 

Jo crec que ha afegit tres paraules. Si per una major cla
redat vol que el Sr. Palau ho expliqui. Sr. Palau, vol fer el 
favor de dir exactament...? 

EL SR. PALAU I TORRES: 

Sí, gnlcies, Sra. Presidenta. No és cap esmena, només és 
per una clarificació del texto No hi ha cap inconvenient que 
quedi com el text original, pero crec que d'aquesta manera 
el que fa és clarificar millor quina és la proposta. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies. Pel Grup Parlamentari MIXT té la parau
la el Sr. Peralta. 

EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

Gracies Sra. Presidenta. Per anunciar que donaré el meu 
vot favorable a aquesta proposició presentada pel Grup PP
UM; i he de dir al Sr. Palau que amb el que aquí exposen i 
aquí han dit, estam totalment, perque en cas que no s'apli
qui aquest IV A redult, evidentment. se'n va cap a les penyes 
una part important del possible flux turístic que podria venir 
cap a la nostra comunitat. És evident que existeix un greuge 
comparatiu amb les Illes Canaries, no tan sois amb el tema 
de l'IVA, sinó amb moltes altres qüestions, perque crec que 
és hora ja que es comenci a dir si aquestes illes -Canaries
són del Regne d'Espanya o no ho són; si aquestes illes Cana
ries són d'Europa o són d'Africa. Ac;o ja és hora que els que 
estan pel Govern central s'aclareixin sobre aquesta qüestió, 
perque jo crec que la Constitució és per a tots igual, i encara 
que té i ha tingut sempre, i recull en moltes normatives un 
tractament especial per a Canaries, no vull dir que a Canari
es li hagin d'aplicar el mate ix tipus d'IV A que ens volen 
aplicar aquí, a la nostra comunitat; sinó que es tengui en 
consideració la qüestió insular, pero que es tengui en les 
mateixes condicions per a uns com per als altres. 

I ac;o és el tema de fons, en definitiva. No és un 
tema de mendicar una quantitat. No és as;o , el tema és 
polític, de fons, que no s'entén des de Madrid, no es té 
encara coneixement encara des de Madrid; i arnés mol
tes vegades en manifestacions que han fet diferents 
ministres s'ha vist i s'ha tingut ciar que ac;o és aixÍ. No 
es té coneixement des de Madrid del fet insular nostre. 
Sembla que és una cosa a part, que encara som uns 
súbdits amb unes al tres condicions. En definitiva, total
ment d'acord amb la proposició que presenten, i li dona
ré el meu suporto Moltes gracies. 

(El Sr. Presiden! repren la direcció del debat) 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Peralta. pel Grup PSM I EEM, el Sr. 
Sansó té la paraula. 

EL SR. SANSÓ 1 SERVERA: 

També per dir que aquesta proposició no de llei 
també tendra el nostre suport, ja que el fet insular té 
uns costos que s'han de tenir en compte, tant a l'Estat 
espanyol com dins Europa. Les Illes som un cas especial 
a la Mediterrania, i en concret dins la Comunitat Euro
pea. per aixo hem de demanar que es tengui en compte 
el nostre fet iIlenc. A més, en aquests cas la historia deis 
chaners forma part de la mateixa historia de les Illes 
Balears. No oblidem que els charters transporten més de 
la meitat de la gent que ve a Mallorca. Són una pec;a 
basica del nostre desenvolupament economic. No podem 
oblidar tampoc que hi ah uns certs problemes que cal 
resoldre amb una coordinació entre aquests i els sectors 
implicats d'aquí. 

Degut a aquesta penalització del 15% d'IVA ens 
trobam davant una situació difícil i molt delicada, que 
es complica encara més degut a la nostra insularitat, que 
és un gran inconvenient en aquest caso No entraré en el 
fet de les Illes Canaries, ja que el seu regim fiscal, com 
tots sabem, el dispensa d'aquest impost; pero sí que en 
aquest cas concret les Illes Balears haurien de tenir un 
tractament similar. Per aixo, com dic, donarem el nostre 
suport a aquesta proposició no de Hei, i creim que si els 
al tres grups l'accepten, l'afegitó que ha fet el Sr. Palau 
també ens semblaria més correcte, ja que és per aquest 
fet concreto Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sansó. El Sr. Alfonso té la paraula. 

EL SR. ALFONSO I VILLANUEV A: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Un comen
c;a a estar content que el Partit Popular a través del seu 
grup parlamentari faci qualque iniciativa que tengui un 
cert sentit, i aquesta ho éso Fins ara hem vist preguntes 
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en que els que demanaven no s'ínteressavemn el més mínim 
per la resposta; preguntes que els que demanaven no eren ni 
aquí, eren afora parlant d'altres coses, etcetera. Bé, en 
aquests moments hí ha una proposició no de llei que té un 
interes, i és ver. Per tant, Sr. Palau, voste que l'ha defensa
da, la proposició que vostes tenen té un intereso La veritat 
és que tant a l'exposició de motius com a l'explicació, l'ha 
omplerta d'inexactituds, de coses que no són ver; pero la 
proposició té interes, i anem a veure-ho. 

Voste ha dit que la normativa -diu aquí- del Govern 
espanyol. Obviament aixo esta, Sr. Palau, i voste ho sap, dins 
la normalització impositiva de la Comunitat Europea. Ha dit 
que aixo afecta tot el turísme; voste sap que tampoc és vera; 
aíxo afecta el turisme espanyol. 1 no ha dit -i aquí és el quid 
de la qüestió- que el Partít Socialista Obrer Espanyol de les 
IlJes Balears, des del moment que va sortir la disposició sobre 
I'IVA -El Sr. Huguet se'n riu, pero ho sap cert, perque Ji sap 
greu que sigui aixÍ- es va mobilitzar per tal que es donas un 
tractament just a les IIles Balears. 1 voste també sap que per 
enguany, que era molt difícil modificar la legislació sobre 
IV A, es va arribar a l'acord, ratificat pel secretari d'Estat 
d'Hisenda, Sr. Antonio Zabalza, que s'aplicara la justícia en 
aquest impost; és a dir, que l'impost es pagara quant a qui
lometratge en tot el que sigui territori nacional, excloent les 
aigües internacionals. Aixo és un caJcul que obviament es 
fara per aplicar l'impost a vols charter de península a aquí, 
que arriben a les nostres illes. Obviament la reducció sera 
molt grossa si vénen d'Alacant, Valencia o Barcelona, per
que 12 milles de Barcelona, 12 milles de Mallorca, la resta 
són aígües internacional; i sera molt més petita si vénen de 
Santiago, per exemple. 1 aixo aquí, d'una forma jo no crec 
que volunühia o intencionada, s'ho ha callat absolutament. 

També sap que des del Partit Socialista, absolutament 
d'acord amb el Govern de la Comunitat Autonoma, s'han fet 
moltes gestions per veure si és possible que l'any que ve es 
faci l'aplicació del tipus impositiu del 6%. Bé, vostes fan 
aquesta proposta; obviament nosaltres els donarem suport, 
senzillament perque sabem que el Govern que sortira a 
partir de día 6 de juny, el Govern del Partít Socialista, ja ha 
promes -vostes ho saben cert- que fara tot el possible per
que dins el sistema de normalització impositiva, es doni 
aquesta situació. 

Tot aixo el Sr. Palau, i s'ho ha callat perque és logic que 
del Grup Parlamentari PP-UM -PP en aquest cas, perque 
UM en aquest moment, la veritat, els dóna suport, pero poca 
cosa més- els sap molt de greu reconeixer que el Partít So
cialista Obrer Espanyol de les IIIes Balears fa feina a tota, 
tant com pot, sempre dins la justícia i solidaritat de tots els 
ciutadans de l 'Estat espanyol per mili orar la situació i les 
condicions economiques d'aquestes illes. A vostes els pega 
una pu ... , bé, no vull parlar malament, pero tots m'han 
entes. 1 com que és habitual que vostes no vulguin reconei
xer cap tipus de feina, ni vulguin acceptar cap tipus de críti
ca, el Sr. Palau, amb tota cuqueria, s'ho ha callat. Ha tret que 
les Illes Canaries; i és obvi, Sr. Pala u; sap la distancia de la 
península a les IIIes Canaries? En el moment que se li apli-

qui el criteri de les aigües internacionals, el percentatge 
d'IVA és molt més petit. Normal, perque esta molt més 
enfora. 

No demanem, jo crec que és un error, Sr. Palau, i li 
donarem suport, que demanem un tractament similar, 
perque el tractament similar ja el tendrem ara, perque 
hi ha una promesa clara del Partit Socialista, i del Go
vern socialista que continuara a partir de dia 6 de juny, 
de complir-ho. Per tant el Grup SOCIALISTA no té cap 
problema en donar-los suporto El Grup SOCIALISTA 
votara a favor d'aquesta proposició, que crec que el 
President del Parlament tendra. problemes per intentar 
que quaJcú l'entengui quan arribi al Govern de l'Estat. 
Pero prou problemes, perque, en que Ji hem de donar 
un tractament similar a Canaries, en tenir la Legió 
aquí, per exemple? És aquest tractament? 

Perque vostes s'obliden que el que s'envia de les 
proposicions no de llei a qui sigui és estrictament la 
proposició no de llei, no l'exposició de motius. 1 aquí 
diu "El Parlament de les Illes Balears es dirigeix al Go
vern de la nació perque es doni a les nostres illes un 
tractament similar al que gaudeixen les Illes Canaries 11 • 

Amb que? Amb la legió, per exemple?, amb l'IVA?, 
amb el port franc?, amb que estan a l'Atlantic i devora 
África? Han de ser un poquet més precisos, pero a pesar 
de tot, Sr. Palau, els donarem suport perque veim la 
se va bona voluntat en la proposició i, Sr. Palau, la seva 
mala voluntat en l'explicació. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Alfonso. En torn de replica el Sr. Palau 
té la paraula. 

EL SR. PALAU 1 TORRES: 

Gracies, Sr. President. En primer lloc vull donar les 
gracies a tots els grups polítics, inclos el Partit Socialis
ta, perque veig que hem encertat, és a dir que ens do
nen suport en aquesta proposició no de llei, que a pesar 
que el Sr. Alfonso ha dit que no s'entenia bé, jo he fet 
l'excepció quan he sortit aquí dalt la tribuna, d'aclarir 
exactament el contíngut de la proposició, perque he dit 
que creia que així quedaria més clar. 

En segon lloc li vull dir que sí, que sé que el Partit 
Socialista ha fet, o almenys havia sortit en els diaris, que 
feien gestions quant a aquest tema, i esper que les hagin 
fet; pero que de totes maneres amb la fórmula que voste 
ha explicat, que vertaderament també coneixia, queda 
molt clar que sí, que si vénen de Valencia, si vénen 
d'Alacant o si vénen de Barcelona, al turisme nacional, 
com és natural, la repercussió d'aquest IVA sera més 
petit. Pero no parlem guan venguin del nord d'Espanya, 
o quan venguin de Madrid, o guan venguin de Santiago, 
com voste ha dit molt bé. 
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Quant al que ens diu, que el seu govern, el govern del 
Partít Socialista, ens ho arreglara de cara a l'any que ve, si 
vol que li digui la veritat, jo li havia fet aquesta proposició 
no de llei en aquestes dates ja pensant que seria el govern del 
PP el que tendria l'ocasió d'arreglar-ho. Perque no oblidi 
una cosa, els governs no els formen els desitjos deis partits 
polítics -vostes tenen aquest desig, tal vegada, que sia el 
Partit Socialista- pero és el poble que els elegeix; i esper que 
sia 6 de juny el poble sed. savi i sabra el que ha d 'elegir. 
Moltes de gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Palau. Comen~am el torn de contrareplica. 
Hi ha peticions? Pel Grup PSM 1 EEM el Sr. Sansó té la 
paraula. 

E L SR. SANSÓ I SERVERA: 

Vull dir que el nostre suport el tendran tant si governa el 
PP com si governa el PSOE a Madrid. Per aixo m'he oblidat 
de dir que ens hagués agradat que dins la proposició que 
digués en lloc de nació, l'Estat espanyol, per no confondre 
els termes. Pero vaja, tampoc no en farem qüestió. Només 
vull dir que sí, que estam d'acord: governin els que governin 
a Madrid, hem de demanar aixo, perque crec que és bo per 
a les nostres illes. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sansó. El Sr. Alfonso té la paraula. 

EL SR. ALFONSO I VILLANUEV A: 

Amb el to un poc en broma amb que es parla al final, jo 
esper que el Sr. Palau tengui un bon sofa per esperar ajagut, 
no assegut, que el seu partít governi l 'Estat. Esper que tengui 
un bon sota, perque si no, es cansara de veres. 

Anant seriosament, i no hi ha res més seriós que el que 
he dit, ho cregui; pero anant a la seva proposició, jo li vol
dria dir que al final ha reconegut, encara que sigui damunt 
els diaris, no: escrit als diaris, i no només escrit als diaris, 
sinó amb gestions compartídes amb.el seu govern, bé, amb 
el Govern de la Comunitat Autonoma, a mi m'agrada dir les 
coses així com són, hi ha hagut la promesa del secretari 
d'Estat d'Hisenda de donar-nos un tractament similar a Ca
naries. El que volem és un poquet més, i no per una qüestió 
de justícia, sinó per una qüestió d'economia per a aquestes 
illes. Volem un poquet més, volem que la gent que vengui de 
Madrid tengui el mate ix IV A charter que la gent que vengui 
d'Alacant. Bé, em pareix molt bé, no hi ha cap problema 
amb el que volem, i és el que gestionam amb el que govern 
que després sera el Govern d'aquest estat. 

Pero li vull dir una altra cosa: cree, i parl bastant seriosa
ment, que el Govern de la Comunitat Autonoma, podría 
donar exemple, i no tan sois dirigir els tirs a Madrid. I li 
planteig el següent problema, o la següent situació: Quina 

subvenció al transport entre illes dóna el Govern Auto
nom? N'ha proposat qualcuna? Hi ha cap partida pres
supostaria per aixo? Comencem o seguim donant suport 
als nostres ciutadans, que estan n una situació diferent, 
perque estan més enfora de la metropolis -la metropolis 
és Palma, en aquesta comunitat autonoma- i apliquem 
els mateixos principis de solidaritat que demanam per a 
la resta de 1 'Estat espanyol a la resta de la Comunitat 
Autonoma, que el transport entre illes, que és compe
tencia de la Comunitat Autonoma, estiguin subvencio
nats per als ciutadans d'aquestes illes també per la Co
munitat Autonoma. Per que, senyors del Partít Popular, 
no ho proposen, no; jo no he dit que ho proposin; jo 
die per que, senyors del Partit Popular, no ho posen en 
marxa. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Alfonso. Acabat el debat, abans de pas
sar a ala votació, deman a tots els grups si esta n d'acord 
amb la modifieació suggerida pel diputat Sr. Palau d'afe
gir "quant a l'IV A del transport aeri charter ll

• És a dir, 
la proposició diria IIEI Parlament de les illes Balears es 
dirigeix al Govern de la nació perque es doni a les nos
tres illes un tractament similar al que gaudeixen les Illes 
Canaries quant a l'IV A del transport aeri charter". H la 
unanimitat quant a l'admissió d'aquesta modificació? 

Deman a la cambra si es pot considerar aprovada per 
assentiment aquesta proposició. Queda, ido, aprovada 
per assentíment. 

111.3) Proposició no de llei RGE núm. 1519/93, pre
sentada pel Grup Parlamentari PP-UM, relativa a crea
ció d'una comissió d'arbitratge per dirimir les dis
crepancies entre agencies de viatges i allotjaments 
turÍstics. 

EL SR. PRESIDENT: 

I passam a la Proposició no de lIei 1519, del Gru p 
PP-UM, relativa a creació d'una comissió d'arbitratge 
per dirimir les discrepancies entre agencies de viatges i 
allotjaments turístics. Té la paraula en nom del grup 
proposant el diputat Sr. Cañellas Fons. 

EL SR. CAÑELLAS I FONS (Caries): 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Fa uns dies 
en aquesta mateixa cambra es va aprovar una moció o 
una proposicíó no de lIei, la qual obligava els tour op
erators que actuen díns aquestes illes a tenir una repre
sentació oficial amb una seu social dins aquest mateix 
territori, a fi de poder sotmetre aquests tour operators a 
la normativa que afecta altres agencies de viatges. 
Aquesta mesura, i es va dir aquí, no era una pedra 
filosofal, i per aixo, ni molt menys, va resoldre o podia 
resoldre el problema de les relacions entre tour oper
alors i hotelers. Pero és indubtable, i es reconegué en 
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aquesta cambra, que d'aquesta manera es posava una petita 
trava a les llibertats d'actuació deis tour operators, és a dir es 
minvava de qualque manera la seva prepotencia. 

, Avui venim a propasar una altra mesura en aquest sentit. 
Es una altra pedra en un edifici que va limitar en certa ma
nera les actuacions deis tour operators. la mesura és crear 
una comissió d'arbitratge per entendre i dirimir les discre
pancies entre agencies i hotelers, entenent aquest nom en un 
sentit ampli que abasta no tan sois els hotelers propiament 
dits, sinó també els que regeixen apartaments i allotjaments 
en general. 

Per a aquells diputats que no coneixen el món turístics, 
diré que és una practica habitual a les relacions comercials 
entre establiments de Balears que ofereixen allotjaments 
turÍstics i els tour operators, que són els que comercialitzen 
aquest producte turÍstic fora de l'ambit de la CAIB, que els 
pagaments derivats de la prestació d'aquests serveis, aquests 
darrers realitzen en ocasions i de forma unilateral retencions 
o descomptes a l'objecte de refer reclamacions, demandes o 
simples queixes de consumidors finals per deficiencies o 
alteracions en el servei deis allotjaments contractats. És aixÍ 
mateix practica habitual que els consumidors finals realitzin 
en el seu cas dites reclamacions, demandes o simples queixes 
en ellloc d'origen i davant el tour operator organitzador del 
viatge, injustificant descomptes al propietari deis allotjaments 
turÍstics. Aixo, amb altres paraules, vol dir que els senyor 
alemany, angles o del país que sigui, que ve a Mallorca té 
un dret quan arriba al seu país d'origen a formular unes 
determinades queixes, a vegades amb raó i a vegades sense 
raó, que motiven una reducció del seu preu, o una compen
sació del preu que ha pagat per l'estancia a Mallorca. 

Nosaltres proposam aquí la creació d'una comissió que 
entengui i pugui resoldre aquests enfrontaments entre tour 
operators i hotelers. Sabem que aquesta mesura no és mes 
que, com hem dit abans, una petita trava a l'actuació deis 
tour operators, sempre prepotents davant els hotelers. No és 
la pedra filosofal que resoldra el problema entre tour oper
alOrs i hotelers; ni tan sois creim que resolgui el problema 
propiament reduit a les reclamacions. Per atacar amb ferme
sa aquesta situació de reclamacions faria falta per un costat, 
primer reglamentar en la mesura que fos possible la formula
ció i la tramitació d'aquestes reclamacions. Creim que aixo 
és factible, i creim que es fara des del Govern; i si no, farem 
una altra proposició no de llei en el sentit que es prenguin 
mesures en aquest sentit. 

Ara bé, no ens hem d'enganar. Després d'haver aconse
guit aquesta reglamentació, després d 'haver aconseguit 
aquesta comissió d'arbitratge, fa falta una voluntat ferma per 
part deis hotelers de presentar-se davant la comissió, exposar 
les queixes, exposar les reclamacions, i aixo no sempre és 
facil, perque com comprendran vostes, I 'hoteler es troba un 
poc en descobert davant el tour operator. Pensin vostes que 
un senyor hoteler que rep una reclamació de 6, de 7, de 10 
mil pessetes -normalment no són molt més grosses-, i el lOur 
operator es presenta en aquel! moment amb un xec de 10, 15 

o 20 milions de pessetes, pagant un mes o 15 dies de les 
estad es deis seus clients en aquel! hotel, es traba un poc 
incomode per dir-li "escolti, em deu 6.000 pessetes ". 
Normalment la casa cobra el taló, l'ingressa, i a otra 
cosa mariposa. Calla, aguanta i sofreix. Aposta dic que 
amb aquesta creació de la comissió d'arbitratge no es 
resol la papereta. El que sí podem dir és que posa m 
una arma a disposició de l'hoteler perque si ell vol -i 
aixo és el seu problema- pugui recórrer a aquesta espe
cie de jutge de pau, a fi de posar un intermediari que en 
certa manera crel un arbitratge i s'eviti haver d 'anar a 
tribunals en casos, sempre que I'hoteler vulgui. 

Per aixo creim, senyores i senyors diputats, que do
naran suport a aquesta proposició no de llei que, com 
deim, no creim que sigui la solució definitiva d'un pro
blema prou gran com perque es resolgui amb una co
missió d'arbitratge. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Cañellas. Torn d'intervenció d'al
tres grups: pel Grup MIXT el Sr. Peralta té la paraula. 

EL SR, PERALTA 1 APARICIO: 

Gracies, Sr. President. Sr. Cañellas, per anunciar el 
vot favorable a aquesta proposició no de llei, tot i que 
com voste bé ha dit, a<;o no és la solució definitiva a 
aquesta qüestió, com no és la so lució definitiva a molts 
deis problemes que hi ha plantejats al món del turisme, 
i especialment en el tema deis allotjaments turÍstics. 
Avui Ilegíem notícies que hi havia hotelers que venien 
a preus fins i tot un 50% per davall del que estava pre
vist inicialment, i amb la qual cosa realment es causava 
un mal irreparable al món turístic a la nostra comuni
tat. És evident que des de la Conselleria de Turisme s'ha 
de polsar en funcionament aquesta comissió d'arbitratge, 
amb els altres ens que formen part del món turístic, i 
que formen part dins de tot aquest paquets de negoci 
que es mouen en aquesta qüestió entre els propietaris 
deis allotjaments i els lOur operators; pero que s'hauria 
d'anar més enfora i s'hauria d'exigir de qualque forma 
legal moltíssima més serietat en tata aquesta qüestió. 

No hem d'oblidar que, en definitiva, a<;o repercuteix 
en la qualitat del turisme moItes vegades, i fins i tot 
altres vegades repercuteix en el que finalment són els 
que empren aquests serveis turístics. Els propis turistes, 
que moltes vegades estan al marge d'aquesta qüestió, 
estan totalment desinformats del que realment es mou 
per darrera, i mol tes vegades paguen uns preus que no 
es corresponen amb el que després se'ls dóna, perque hi 
ha hagut tot aquest trasbals i tot aquest cambalache. 

Es bo que aquesta primera passa es doni, que hi hagi 
aquesta comissió d'arbitratge, pero com voste ha dit, i 
jo hi estic totalment d'acord, i a més vull corroborar, 
s'hauria de donar una passa més endavant i hauríem 
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d'estudiar en profunditat de quina forma legal es podrien 
controlar molt més totes aquestes qüestions. Moltes gr:kies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. SANSÓ 1 SERVERA: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats, Sr. 
Cañellas. El nostre grup, com ha fet amb I'altra proposició 
no de lIei, donara suport també a aquesta. ja tenguérem 
ocasió d'explicar la nostra postura el dia que aquesta cambra 
va regular I'activitat deIs tour operators, per aixo no repetiré 
avui les nostres argumentacions, que serien iguals que I'altre 
dia. Sí, pero, li voldria fer dos suggeriments; un ja s'ha dit 
de qualque manera, que es tengui en compte la part jurídica, 
no sigui cosa que a pesar de la voluntat de tots els grups 
parlamentaris pugui sorgir qualque problema jurídic davant 
aquestes mesures administratives. 1 I'altra suggeriment que li 
faria és dir també que es tengui en compte la directiva co
munitaria que regula els drets deIs consumidors del servei 
d'agencies de viatges, crec que en aquest cas ens pot afectar. 
Fetes aquests dos suggeriments, que supos que transmetra al 
Govern, no tenim cap inconvenient per donar-los el nostre 
vot favorable a aquesta proposició no de lIei. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sansó. Pel Grup Parlamentari SOCIALISTA 
el Sr. Pallicer té la paraula. 

EL SR. PALLICER 1 PUJOL: 

Gracies, Sr. President. El nostre grup també donara 
suport a aquesta proposició no de Ilei presentada pel Grup 
PP-UM, i els vull dir que a mi personalment m'ha sorpres 
que darrerament hi hagi hagut un allau d'iniciatives, com si 
haguéssim despertat d'un somni, adonant-nos que l'hoteler 
en aquests moments esta baix la pressió deIs tour operators; 
quan tots sabem que des de I'¡nici del turisme de masses ja 
ha nascut a dins el mal que avui intentam tractar. Li vull dir 
que l'hoteler darrerament, a través dé-la historia del turisme 
de masses, ha passat per moltíssimes vicissituds; hi ha mil i 
una anecdotes alla on s'ha hagut de veure obligat a acotar el 
cap i a acceptar cadascuna de les imposicions de compliment 
de pacte per part deis tour operators deIs contracte; i que 
crec que val la pena dir amb la prudencia que ha presentat 
el Sr. Cañellas aquesta proposta, la prudencia i el realisme, 
perque és un fet que crec que sera molt difícil que aquesta 
practica de desproporció de forces entre les dues parts con
tractants se solucioni amb una comissió d'arbitratge. 

No obstant aixo, com ja li he dit, nosaltres li donarem 
suporto No hi ha cap dubte que s'ha d'intentar trabar una 
solució, pero pensam que tates aquestes iniciatives que van 
a intentar retallar les ales de tour operator, per dir-ho de 
qualque manera, no són inicia ti ves que vagin al fans de la 

qüestió. Les iniciatives que van al fons de la qüestió son 
unes altres, i sobretot són les que ja hem dit bastants 
vegades, intentar fer una normalització de contractes 
alla on es contracti amb igualtat de condicions, i que 
davant qüestions d 'incompliment hi pugui haver una 
igualtat de for<;a per fer complir el contracte. Pero 
d'una altra manera ja en parlarem al seu moment, aixÍ 
com ha hem parlat altres vegades. 

La figura que han triat de la comissió d'arbitratge és 
una figura que té una gran tradició historica dins el 
món mercantil internacional, i que té el seu cos de doc
trina en el Tribunal Internacional de París, al' Alta 
Comissió d'Arbitratge, i evidentment aixo sí que pot ser 
una postura que ells entenguin d'una certa manera. Pero 
també s'ha de dir que darrerament, i ho ha expressat el 
portaveu del grup Parlamentari PSM 1 EEM, que tot 
aquest cos de doctrina ha quedat subsumit dins la nova 
legislació europea, i sobretot la darrera directiva, la 334, 
que fa referencia als tres grans paquets que van referits 
als viatges turístics. Per tant, s'haura d'anar molt alerta 
a conculcar qualsevol d'aquestes normes, perque si fas 
així, jo esper que les persones que hagin de dirigir i 
hagin de tra<;ar els fonaments d'aquesta comissió ho 
tenguin molt en compte, de no conculcar cap normativa, 
perque naixeria evidentment marta la comissió. També 
hem de dir que, d'una manera o de l'altra, s'haura de 
tornar una altra vegada al contracte i la seva normalitza
ció, perque si hi ha d'haver solucions harmoniques a la 
comissió, s'hauran de tractar en funció d'una normalit
zació de les figures que hi hagi dins el contracte, perque 
si no, sera vertaderament molt difícil crear doctrina i 
crear iniciatives que puguin donar -per dir-ho d'una 
manera o I'altra- jurisprudencia en el tema del no com
pliment deIs contractes. 

1 per acabar li volía dir una cosa. Darrerament, com 
hem dit, hi ha hagut aquest allau d'iniciatives contra els 
tour operators. Jo vull dir una cosa, una reflexió en veu 
alta. no ens hem d'enganar, el nostre tour operator no és 
el nostre enemic; el nostre enemic som nosaltres matei
xos. El tour operator és una empresa comercial que 
lluita per guanyar doblers. Som nosaltres que tenim el 
mal aquí dins, per males polítiques que hem fet, o per 
estructures economiques i socials que no esta n així com 
haurien d'estar; i per aquí es per on haurÍem d'anar. 
hem d'intentar atacar el mal en le seu fans, que no és 
més que intentar fer un producte de qualitat i competi
tiu. Són dues paraules bones de dir, pero que de fet 
envolten tot el que ha de ser la política bona i que 
tengui futur en aquesta comunitat. Tata la resta, em 
cregui, en el fans -i voste amb el que ha dit almanco 
m'ho ha donat a entendre- tata la resta és un poc de 
jocs fIaraIs. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pallicer. En tom de replica el Sr. Cañe
Has té la paraula. 
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EL SR. CAÑELLAS I FONS (Carles): 

Gracies, Sr. President. Just dues paraules per agrair a tots 
els portaveus deIs grups el suport que m'han donat. Real
ment si ho arrib a saber ahir, hagués agafat la paraula i ha
guéssim acabat molt abans. Sr. Peralta, Sr. Sansó, Sr. Palli
cer, moltes gracies. Prenc nota del que vostes m'han dit, 
sobretot de la pan de tipus jurídic i normativa comunitaria. 
Per part del Grup PP-UM crec que no hi hauria cap incon
venient si volen i si acceptam tots afegir una cometa i dir 
"tenint en compte la normativa jurídica espanyola i comuni
taria 11, no hi ha cap inconvenient. 1 quant al Sr. Pallicer, 
també compartesc amb voste el problema, i quasi ho he 
esbossat, quan he dit que hem de preveure, i aixo més que 
mai ha de ser dins el contracte, on es fa la rec1amació i com 
es tramita; perque si no, la comissió no arribara a entrar en 
joco Per tant puc compartir amb voste la idea que faria falta 
tal vegada normalitzar un contracte de preus, un contracte 
d 'aUotjament. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. CañeUas. Crec que no hi ha lloc al 
tom de contrareplica. Puc considerar aprovada per assenti
ment? 

Queda aprovada per assentiment aquesta proposició no de 
Uei. 

111.4) Proposició no de llei RGE núm. 1356/93, presenta
da pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a regula
ció de les instaHacions esportives, públiques i privades. 

EL SR. PRESIDENT: 

I passam a la darrera proposició no de llei, que és la 
1356, del Grup SOCIALISTA, relativa a regulació de les 
instal'lacions esportives, públiques i privad es. Té la paraula 
en nom del Grup SOCIALISTA el diputat Sr. Ferra Cap
Bonch. 

EL SR. FERRÁ I CAPLLONCH: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Avui pareix que 
totes les proposicions no de llei han tengut un bon camÍ, 
s'han aprovades totes per unanimitat. Esperem que aquesta 
també seguesqui el mateix camÍ. Aquesta proposició no de 
llei que nosaltres presentam avui jo la qualificaria com una 
proposició no de llei senzilla i poc compromesa, pero al 
mateix temps molt important. 

És evident que a les instaHacions esportives, tant públi
ques com privades, hi han una problematica no resolta, de
guda precisament a una manca de regulació. la qualificació 
del personal treballador en aquests tipus d'instal·lacions, i les 
condicions que han de complir aquestes quant a infraestruc
tures, són algunes de les qüestions que no sois preocupen a 
l'usuari, sinó també a les persones relacionades amb aquest 
món de J'esport i de l'educació física. 

Crec que a finals del segle XX totes les instaHacions 
esportives d'ús públic, qualsevol que sigui l'entitat titu
lar, haurien de complir amb uns mínims de garanties 
per als usuaris, que sapiguen que l'activitat que duen a 
terme és l'activitat correcta. No ens hem d'oblidar que 
parlam d'esport i educació física; i si de veritat entenem 
l'esport i l'educació física com un bé per a la societat, 
crec que ens hem de preocupar que les instal'lacions on 
s'ensenyen o es practiquen tenguin totes les garanties 
necessaries per als usuaris. Tots sabem que aquestes 
practiques sense un control o una bona direcció poden 
resultar bastant contraproduents per als que les practi
quen. Pero podem assegurar, o crec, que en aquests 
moments moltes d'aquestes insta¡'¡acions no reuneixen 
cap tipus de garantía. És una cosa facil de comprovar, 
que aquest diputat mate ix ho ha comprovat, basta fer 
una volteta per tots tipus d'instal'lacions, públiques i 
privades, i ens podem adonar com es troben moltes 
d'elles. 

Les deficiencies més importants que a simple vista es 
noten, al meu entendre, són: En primer lloc crec que 
haurien d'oferir una informació clara i a un Uoc perfec
tament visible de totes les dades tecniques de la ins
taHació, aixÍ com del seu equipament, el nom i titulació 
respectiva de les persones físiques que dirigeixen o 
ensenyen a aquestes instal-lacions -cosa que practica
ment quasi cap ho té-, els vestuaris, dutxes, són zones 
sens dubte que per la seva importancia -no oblidem 
humides, propenses a infeccions de fongs i d'altres tipus
crec que haurien de menester una regulació seriosa. 
Crec que moltes instal'lacions deixen també molt que 
desitjar. 

S'hauria de regular la capacitat de la instal'lació, 
l'espai físic per moviment, metres quadrats per practi
cant o alumne, així com I'altura mínima exigida per 
poder dur a terme l'activitat que s'hi anuncia. La venti
lació i il-luminació haurien de ser motíu de maxima 
atenció. No podem oblidar la importancia que tenen 
tant la il-luminació com la ventilació per poder practicar 
amb seguretat aquestes especialitat; i ens trobam que 
moltes instal'lacions estan situades a soterranis, semisote
rranis, sense cap tipus de ventilació, amb una 
il-luminació que deixa bastant que desitjar, i nosaltres 
creim que seria ben necessari que totes aquestes coses es 
regulassin d'una manera bastant seriosa. Sortides d'e
mergencia seria un altre tema urgent que s'hauria de 
tenir en compte. Un gran percentatge, per no dir el cent 
per cen!, no tenen sortides d'emergencia, aixÍ com 
servei contra incendis. Seguretat en tot tipus d'apareUs: 
moltes d'aquestes instal'lacions tenen uns aparells molt 
veUs obsolets, que es fa molt facil que en un moment 
determinat qualsevol practicant d 'una activitat d 'aquestes 
pugui tenir un accident, espatlleres, cordes i tot tipus 
d'aparells d'aquests que s'empren per fer sobretot edu
cació física. 1 quant a personal tecnic, no cal fer menció 
del nombre d'intrusisme que existeix. Crec que es fa 
necessari que s'exigeixi la titulació corresponent, tant 
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per dirigir una instaHació com per ensenyar qualsevol tipus 
de disciplines esportives. 

Al meu entendre, si prenem totes aquestes mesures, dona
ria unes garanties tant per als usuaris com per al propi Go
vern, que tenim unes instal-Iacions en bones condicions aquÍ 
on es podria ensenyar o aprendre una activitat esportiva o 
d'educació física en condicions. I cree que regular tot aixo 
és facil, crec que no és massa difícil. Ja en el 1984 la Conse
lleria d'Educació i Esports, al deeret 66/1988 en que crea un 
registre de centres de practiques esportives a les Illes, és un 
decret que bastaria reformar-lo una mica i incloure tota una 
serie de mesures d 'aquestes, i a l'artiele 2, aquÍ on diu "es 
podran inscriure", crec que hauria de modificar-se i dir que 
seria obligatori que estiguin inscrits tots aquests tipus de 
centres al registre de la Comunitat. 

Segons les meves notícies -puc anar equivocat- en aquest 
registre hi ha 10, 12 015 instaHacions registrades. Segons els 
meus nombres a Mallorca hi ha més de 120 instal-lacions 
privades, no públiques, que surten a la guia telefonica, no 
importa anar a encalc;ar massa coses. Jo crec que es fa ne
cessari que es regulin totes, naturalment que es doni un pe
rÍode de carencia, que sigui prudent, perque totes aquestes 
instal-lacions ens puguin adaptar a la normativa i es puguin 
posar en condicions per a un bon funcionament de tota 
aquesta activitat. Crec que faríem un bé a tots els esportis
tes, crec que farÍem un bé a tota la gent que esta interessada 
en practicar una activitat d 'educació física , d 'esport; i crec 
que el Govern tendria una garantia i una seguretat que les 
instaHacions de les Illes Balears esta n en consonancia amb 
la resta d'instaHacions, com poden ser hostaleria i altres. Per 
tant, esper que tengui el suport de tota la cambra. moltes 
gracies. 

(El vicepresidem segon substitueix el presiden! en la direc
ció del debat) 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Ferra. Pel Grup Parlamentari MIXT, 
no hi ha cap diputat present a la cambra. Pel Grup Parla
mentari PSM 1 EEM té la paraula el diputat Sr. Gomila. 

EL SR. GOMILA I BARBER: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. 
Ferra, per part del nostre grup hi posarem el granet d'arena 
perque sigui possible la unanimitat en l'aprovació d'aquesta 
proposició no de llei,perque creim que és important que es 
regulin els requisits mÍnims que han de complir les ins
ta¡'¡acions esportives públiques i privades, i que aquestes 
garanteixin uns mÍnims de seguretat i higiene deIs usuaris 
d 'aquestes instaHacions, mol tes d 'elles -com molt bé ha 
explicat voste- antiquades i deteriorades, i que no estan en 
uns locals adients. Les insta¡'¡acions públiques, a través del 
Pla d 'equipaments esportius que fan els consells insulars, 
aconsegueixen unes millores substancials. Almanco s'aconse
gueix que s'adaptín a les normes del Consell Superior d'es-

ports. Ara, a les privades, a no ser que hi facin competi
ció, no les regula ningú, ni les controla ningú tampoco 
i com que aquesta comunitat autonoma té transferencies 
en materia esportiva, creim que sÍ, que ho ha de regu
lar. 

I passam a la segona part de la proposició no de lleí. 
Creim que la qüestió que planteja també és important, 
exigint que el personal que faci aquestes classes de gim
nastica o de qualsevol esport estigui especialitzat en 
l'esport que treballa, perque en titulacions d'educació 
física en aquests moments hi ha dos blocs, eom voste 
molt bé deu saber, que són els diplomats i llicenciats en 
educació física, que és una titulació universitaria; i els 
monitors i entrenadors, que és una titulació que donen 
les federacions . Nosaltres creim que qui es vulgui dedi
car afer classes d'esport, i sobretot quan ho fa de mane
ra professional, ha de tenir la titulació adient, i a molts 
de llocs privat aquesta titulació no I'exigeix ningú. Per 
tant, nosaltres donarem suport a la seva proposició no 
de lleí. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes_ gracies, Sr. Gomila. Pel Grup Parlamentari 
PP-UM té la paraula el diputat Sr. Riera. 

EL SR. RIERA I BENNASSAR: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. 
Ferra, jo ho sent molt, pero avui horabaixa romprem 
aquesta harmonia que voste ens deia, i hem de dir que 
en aquesta proposició no de llei que vostes ens presen
ten avui hi ha dues parts completament diferenciades. A 
la primera, quant a la regulació d'aquests requisits que 
han de complir les instaHacions esportives, hem de dir 
que aquesta comunitat no té competencies en aquest 
aspecte. Jo li llegiré les lleis i li explicaré el motiu. La 
Llei 10/1990, de 15 d'octubre, de l'esport, en el seu 
article vuite confereix al Consejo Superior de Deportes 
la competencia d'autoritzar en l'ambit de les seves com
petencies la normativa tecnica existent quant a ins
taHacions esportives. Per Reial decret 4101/1982, de 29 
de desembre, sobre transferencies de eompetencies, 
funcions i servicis a l'administració de l'Estat al Consell 
General Interinsular -que és el que ara és el Govern 
balear- en un apartat diu: "en materies esportives, la 
facultat d'elaboració i execució deIs plans territorials de 
construcció, i les competencies sobre ampliació, millora, 
modernització i construcció". Quant a aquesta regulació 
les competencies no són d'aquest govern. 

Li he de dir, i voste ens ha parlat que les ins
taHacions han de ser correcte, voste sap que l'única 
competencia que tenim quant a la construcció d'ins
tal·lacions esportives esta transferida als consells, i tates 
les instaHacions han de complir les normes NIDE, per
que si no, no les aprovam. Voste és de la comissió, i ha 
sapo Quant a aixo que han de tenir les dutxes i els ves-
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tuaris són humits, la veritat és que les dutxes si no són humi
des, mal asunto. Quant a la ventílació, aquí es fa una gran 
instal'lació cada any o cada dos anys, i tenen ventilació, per
que no n'hi ha cap de coberta, per desgracia, totes són des
cobertes. 1 de sortides d'emergencia ja no en parlem. Pero 
vos te sap que en els grans pavellons coberts que nosaltres 
hem aprovat -i que, com ti dic, voste ho sap bé- sempre han 
de comptir aquestes normes, si no ja no les podem aprovar. 

Quant a tot el que ja hem dit anteriorment sobre el per
sonal, hem de dir que l'esborrany de la llei de l'esport balear, 
que dins una serie de mesos, probablement dins el mes d'oc
tubre, ja vendra a aquest parlament, quan el Consell de Go
vern ho haura aprovat, esta prevista la creació de l'escola 
balear de l'esport, que sera la que dura tot quant al conei
xement professional del que han de dirigir les instaHacions. 
Exigirem unes titulacions autoritzades, un currículum de 
tots els que han d'estar dins aquestes instal'lacions, i exigirem 
que l'homologació de totes les titulacions estiguin en regla. 
Pero voste també hauria de saber, Sr. Ferra, ja que com ti 
he dit és de la Comissió d'Esports del Consell Insular, que 
quant a les grans instal'lacions d'aquesta iBa concretament, 
diu exactament que han de ser dirigides per personal qualifi
cat i titulat, si no la nostra subvenció no els arribara. És ciar 
que en aquest moment no podem dir si n 'hí ha cap, perque 
de les que hem subvencionat no n'hí ha cap d'acabada; pero 
no es preocupí, que nosaltres obligare m totes aquestes sub
vencionades que estiguín dírigides per personal titulat. 

La veritat és que no entenc que voste ens demani aixo. Si 
voste ho ha votat sempre favorablement, o votava sense 
saber-ho; i en aquest cas ti hem de mostrar targeta groga, 
perque aixo no m'ha agradat gens. De totes maneres, jo li 
vull dir que no es preocupi, que una vegada que tenguem la 
llei de l'esport, i no estarem molts de mesos, arreglarem tots 
aquests problemes que puguí tenir l'esport. Pero degut a 
aquesta falta de competencíes, ens veim obligats avui a dir-li 
que no als dos punts d'aquesta proposició no de llei. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Riera. El Sr. Ferra té la paraula. 

EL SR. FERRÁ 1 CAPLLONCH: 

Gracies, Sr. President. Sr. Gomila, no hem tengut sort; de 
totes maneres gracies pel seu suport i, com ha vist, el Sr. 
Riera no ens dóna suporto La proposició no de llei només és 
d'un punt, no és dos punts, Sr. Riera. 

El Decret de 21 de juliol de 1984 pel qual es crea el Re
gistre de centres de practiques esportives a les Illes Balears 
regula tota una serie de coses quant al que han de tenir, i no 
parla només de les instaHacions públiques, sinó també de les 
instal'lacions privades. Tot el que jo li he anomenat dins 
aquest decret hi cabria, es podria regular perfectament dins 
aquest decret; el que passa que no tenen cap intenció de 
regular-ho. 1 jo l'únic que li deia, que dins l'article 2, aquí 
on posava que es podran inscriure, que digués que hauran 

d'estar inscrites. 1 totes les altres deficiencies, així com 
n'anomena tota una serie. doncs també hi podrien caber 
totes aquestes altres. 

Quant a les instaHacions públiques, tot aquest rosari 
de coses que voste ens ha contat, nosaltres ho sabem. 
Pero jo no li he parlat només de les privad es o de les 
públiques, jo crec que quan em referia al tema de venti
lació i iHuminació, normalment totes les d'aire lliure, 
no importa que em conti res, ho sé tan bé com voste, 
Sr. Riera. El que passa és que vostes no tenen cap inte
res en donar suport a cap proposició que surti d'un altre 
grup, així com els altres grups no tenen cap inconveni
ent en donar suport a les seves que les pareixin correc
tes. Vostes ni miren si esta bé o no si no esta bé. 

Vos tes ens diuen que pel mes d'octubre segurament 
presentaran el projecte de llei. Tant de bo que sigui així. 
Jo, perdoni, pero mentre no vegi que entra, ho he de 
dubtar, ho dubtaré. Al diari sí que va sortir publicat, 
pero per desgracia nosaltres, els diputats de l'oposició, 
ho hem de saber pel diari, sense tenir cap gentilesa per 
la seva part d'enviar-nos una copia; i al matí primer el 
filtren a la premsa, a alguna premsa, que ens el fa arri
bar a nosaltres. Hagués estat un detall per la seva part 
que abans de filtrar-lo a la premsa ens l'hagués enviat a 
nosaltres. De totes maneres 1i he de dir que com que va 
sortir ahir de matÍ i, com voste sap, entre comissions i 
PIe, ahír no el vaig poder fullejar molt, pero sÍ, per les 
notÍcies que tenc, aquest projecte de llei segurament 
encara sofrira algunes petites o grans modificacions, i 
probablement per l'octubre ni pel novembre encara no 
estigui en aquesta cambra. Moltes gracies. 

(El Sr. President repren la direcció del debat). 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Ferra. Torn de contrareplica. No hi ha 
intervencions. En conseqüencia, ido, passarem a la vota
ció. 

Senyores í senyors diputats que voten a favor, es 
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors díputats que voten en contra? 
Gracíes, poden seure. 

Abstencions? No n'hi ha. 

25 vots a favor, 29 en contra, cap abstenció. Queda 
rebutjada aquesta proposició no de llei. 

1 esgotat ['ordre del dia, conclou aquesta darrera 
sessió d'aquest pedode de sessions. Moltes gracies a 
tots. 


