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SUMARI

1.- PREGUNTES:

1) RG.E. núm.1383/92, presentada pel Diputat Sr. Antoni Gómez i Arbona, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, amb la formulació següent:
"Quins criteris ha utilitzat la Consellería d'Obres Públiques i Ordenació del Territori en el Pla de Carreteres de
Menorca per donar prioritat a La construcció del tercer carril a "sa costa de s'indio" i al "desmonte" en /loc del
desviament de La carretera Maó-Ciutadella al seu pas per Ferreries?"

2) RG.E. núm. 1367/92, presentada pel Diputat Sr. Albert Moragues i GomíLa, deL Crup ParLamentari SOCIALISTA, amb la formulació següent:
"Com afectara a la tradició de fer matances la normativa de la Comunitat Europea sobre la protecció d'animals que semb/a esta a punt.de sortir?" (Ajomada).
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3) RC.E. núm. 1100/92, presentada pel Diputat Sr. loan F. López i Casasnovas, del Crup Parlamentari PSM
i EEM, amb la formulació següent:
"Com s 'ha celebrat el V Centenari del Tirant lo Blanc (l'any del Tirant) a cadascuna de les Illes?" (Ajornada).
Il.- INTERPEL-LACIÓ:

1) R G.E. núm. 700/92, presentada pel Crup Parlamentari PSM i EEM, relativa a capteniment del Covern de
les Illes Balears respecte del procés autonomic.
Ill.- DEBAT DE LES ESMENES A LA TOTALITAT AMB TEXT ALTERNATIU presentades a l'escrit
R G.E. núm. 243/92, presentat per la Comissió Tecnica Interinsular com a proposta de modificació de l'anicle
2 de la Llei 9/1990, d'atribució de competencies als consells insulars en materia d'urbanisme i habitabilitat:
1) R C.E. núm. 1004/92, presentada pel Crup Parlamentari PSM i EEM.
2) R C.E. núm. 1112/92, presentada pel Crup Parlamentari SOCIALISTA.

distintos.
I.1).- PREGUNTA R.G.E. NÚM. 1383/92, PRESENTADA PEL DIPUTAT SR. ANTONI GÓMEZ 1 ARBONA, DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
EL SR PRESIDENT:
Bones tardes a tots; comen<;am aquest pIe d'avui. En
l'Ordre del Dia el primer punt són les preguntes i comen<;arem per la 1383, que formula el Diputat Sr. Antoni Gó- .
mez i Arbona, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, sobre
els criteris que ha utilitzat la Conselleria d'Obres Públiques
i Ordenació del Territori en el Pla de Carreteres de Menorca. Té la paraula el Diputat Sr. GÓmez.
EL SR. GÓMEZ I ARBONA:
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Sr. Conseller, fa més o manco un mes voste es va despla<;ar a Menorca i juntament amb el President del Consell Insular van
anunciar la posada en marxa del que varen anomenar Pla
de Carreteres de Menorca.

Las obras en carretera responden a una serie de actuaciones de mejora de firme, de rectificaciones de trazados,
de supresión de travesías, de construcción de variantes, ctc.,
una serie de programas o de líneas de actuación y, evidentemente, no tienen nada que ver unas obras como las de
construcción de unos carriles lentos que desde hace varios
años se está trabajando en el proyecto de ellas y que, de
hecho, están en subasta en estos momentos y no sé si adjudicadas o a punto de adjudicarse, y lógicamente van antes
que otras, pero en cualquier caso corresponden a un programa absolutamente distinto que es la supresión de variantes, de las que son necesarias unas en Menorca, en Mallorca y en Ibiza, en todas las islas, y se van haciendo de
acuerdo a unos programas que se -están estableciendo sobre
la marcha.
Por lo tanto, creo difícil que se pueda establecer una
prioridad entre dos obras que responden a dos programas
absolutamente distintos uno de otro.
EL SR. PRESIDENT:

En aquest Pla exposaren els projectes que desenvoluparien fins l'any 1995. En l'esmentat Pla es prioritzava la
construcció del tercer carril de la "costa de l'indio" i del
"desmonte" en detriment d'altres obres. Quins criterís ha
utilitzat per prioritzar aquestes obres en lloc del desviament de la carretera Maó-Ciutadella al pas per Ferreries?
Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Diputat. Té la paraula el Sr. Conseller per
respondre.
EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES
ORDENACIÓ DE TERRITORI (Jeroni Saiz i Gomila):
Sí, muchas gracias, Sr. Presidente. Yo creo que no se
puede hablar de prioridad de una obra sobre otra cuando
se trata de obras que responden a programas esencialmente_

Gracies, Sr. Conseller. Vol tornar afer ús de la paraula el Sr. Gómez? Té la paraula.
EL SR. GÓMEZ I ARBONA:
Gracies, Sr. President. Si com el Sr. Conseller ha de saber la carretera Maó-Ciutadella té dos punts negres: un en
el seu pas per Alaior, sembla esser que enguany ja han
anunciat que es posara en marxa i que esta en procés d'expropiació, i el segon punt negre en el seu pas per Ferreries.
La veritat, aquest pas ja ha produ"it molts accidents, qualcun mortal, qualcuns no; per tant, jo sé i pel que vos te ha
explicat ara que, economicament i tecnicament, és moIt
més fkil fer un tercer carril a uns desmunts que no fer una
desviació de la importancia que pot tenir la carretera en el
seu pas per Ferreries.
Pero jo li voldria demanar que

consider~~

la importan-
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cia d'aquest desviament perque realment el cost que ha suposat aquesta carretera quant a vides humanes és prou imp0rtant per fer una despesa important económicament.
Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Diputal. Vol tornar afer ús de la paraula
el Sr. Conseller? Té la paraula.
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1.3).- PREGUNTA RG .E. NÚM. 1100/92, PRESENTADA PEL DIPUTAT SR JOAN F. LÓPEZ 1 CASASNOVAS, DEL GRUP PARLAMENTARI PSM 1 EEM.

Passam a la següent pregunta que és la 1100, que formula el Diputat Sr. Joan Francesc López i Casasnovas, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, sobre celebració de l'any
del Tirant.
Sí, Sr. Gilet?

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES
ORDENACIÓ DEL TERRITORI:
Sí, muchas gracias, Sr. Presidente. Bien, yo no quisiera
entrar en el término de valoración económica de las vidas
humanas porque entonces habría que hablar mucho del tema; no se trata de valorar económicamente las vidas humanas, es un punto negro la travesía de Ferreries, lo es la travesía de Alaior, evidentemente; se está trabajando, está
anunciado, es un proyecto complicado, efectivamente es
muchísimo más fácil hacer unos carriles lentos que, por
otra parte, resuelven un problema muy importante de fluidez de tráfico y la falta de fluidez de tráfico también es causa de accidentes; pero el otro es un proyecto del que se están estudiando alternativas distintas, que probablemente el
coste sea superior a los 500 millones de pesetas, luego no
se puede improvisar fácilmente, que la tramitación es muy
distinta, habrá que modificar el Plan General de Ferreries
porque seguramente no será la solución que tiene prevista
en el propio Plan, tendrá que llevar una serie de estudios
complementarios, justificación de elección de una alternativa u otra, etc., etc.
Evidentemente, el tema es mucho más complicado y
no puede acometerse con la misma celeridad uno que otro,
pero por otra parte le repito, no estamos haciendo las valoraciones, si nada más tuvieramos que pensar en salvar vidas
humanas, y le recuerdo que en la travesía de Ferreries hay
un paso subterráneo que la gente emplea o no emplea pero
existe este paso subterráneo; si nada más se tratase de hacer las obras que salvan vidas humanas probablemente no
invertiríamos un céntimo por ejemplo en mejora de pavimentaciones, ni en asfaltados, ni en construcción de estaciones depuradoras, ni en abastecimientos de aguas porque
ninguna de estas cosas cuesta vidas humanas, desgraciadamente los dineros públicos deben distribuirse entre todas
las necesidades; la valoración de una vida humana es importantísima pero no lo es todo, creo que sobre esto no
puede hacerse demagogia. Gracias.
1.2).- PREGUNTA RG.E. NÚM. 1367/92, PRESENTADA PEL DIPUTAT SR ALBERT MORAGUES 1
GOMILA, DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
EL SR PRESIDENT:
Gracies, Sr. Conseller. En relació amb la segona pregunta, la 1367, el portaveu del Govern m'ha comunicat
abans de comenc;ar el pIe que el Conseller de Sanitat no hi
és en aquests moments, no és en la nostra comunitat, si no
hi hagués inconvenient passaria al próxim pIe.

EL SR CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDENCIA (Francesc Gilet i Girart) :
Sí, Sr. President. Com sabeu, la consellera no hi és i jo
pregaria, si fas possible, o que s'ajornas o bé que que passas, dins I'Ordre del Dia, després de les interpel·lacions.
EL SR PRESIDENT:
És a dir, en tot cas, quedaria ajornada per al próxim
pIe, no obstant aixo deman al portaveu del Govern que
pregui nota en relació amb aquest tema perque entenc que
no és la primera vega da que succeeix.
EL SR CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDENCIA (Francesc Gilet i Girart):
Sr. President, en prendré n<2.ta.
11.1).- INTERPEL·LAC1Ó RG.E. NÚM. 700/92,
PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI PSM 1
EEM, RELATIVA AL CAPTENIMENT DEL GOVERN
DE LES ILLES BALEAR S RESPECTE DEL PROCÉS
AUTONÓMIC.
EL SR PRESIDENT:
Passam a la interpeHació número 700/92, presentada
pel Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a capteniment
del Govern de les Illes Balears respecte del procés autonómico Té la paraula, pel grup interpe¡'¡ant, el Diputat Sr.
Morro.
EL SR MORRO 1 MARCÉ:
Moltes grácies, Sr. President. Bones tardes, Sres. i Srs.
Diputats. La interpe¡'¡ació que presenta avui el PSM i
EEM relativa a capteniment del Govern de les Illes Balears
respecte del procés autonómic obeeix a I'analisi, a la consideració que vivim, com a pobles de les IlIes Balears, un moment molt important en la historia del nostre procés autonomic, tots els moments els són, importants, peró en un
moment com l'actual, en que esta plantejat un debaL, en
que esta plantejada una reflexió, hi ha una importancia
particularment rellevant.
Per aixó, perque creim que en aquest moment I'actitud
de les institucions de les Illes Balears, Parlament, Govern i
consells, ha d'esser fonamental, ha d'esser activa, ha d'esser
dinamica, creim que aquesta actitud influira moIt en el prores autonomic, plantejam aquesta interpe¡'¡ació sobre el '
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capteniment de les nostres institucions, del Govern balear.

mies més poc desenvolupades.

Captenir vol dir obrar, portar-se de talo de tal altra
manera en determinades circumstancies, comportament,
conducta. Per aixo plantejam aquesta interpeHació, no des
d'un plantejament o d'un punt de vista reiteratiu, de repetir
debats que ja s'han prodult aquí, si no per referir-nos a la
manera de comportar-se, a la manera d'obrar, a la manera
d'actuar, amb vista al futur.

En aquests acords - ha esta l reco negul per moltes persones de diferents grups po lílics- 'igno ra per complet la
realitat historica de les Illes, rea lilaL hisLorica com a comu nitat amb una historia, una personalitat i uns drets; i els
pobles de les Illes han d'aspirar a esser com a mínim una
comunitat amb una personalitat i una identitat histórica, al
mateix nivel! que les altres, s'ignora la seva llengua i la seva
cultura, la seva insularitat, les particulars condicions de la
seva economia i els seus problemes territorials i medio-ambientals.

El debat que hi va haver en el Parlament de les Illes
Balears sobre el pacte autonomic va esser molt il·lustrador,
en aquell debat no hi va haver gaire interes per entrar en
temes co ncrets sobre el co ntlngut del pacte o deIs acords
autonomics, sobre els seus desenvolupaments i, molt man co, sobre els temes que afecten el finan<;ament autonómico
Malgrat aixo, el tema que deba terem és pro u impo rtant per reprendre-ne el fil, entrar en temes concrets i entrar en temes de fu tur i d'iniciativa política. Com deia en
un article el President del Parlament, el pacte no ha d'esser
una fita fi nalis ta, sinó una nova passa que permeti concebre
noves esperances per al nos tre fu tur autonomic; la clau, per
tan t, no és soIs l'assoliment d'un pacte sinó el seu posterior
desenvo 1upamen 1.
Aquest desenvolupament és el que hem d'abordar perque les possibilitats ¡les necessitats d'incidir-hi són moltes
i reclamen un comportament conseqüent; fa falta una iniciativa autonoma respecte del procés autonomic, una iniciativa que ha de descansar, SObretOL, a partir de la idea que
el Govern balear, com a representació polflica deIs po bles
de les Illes Balears, ha de tenü una actuació propia, una actuació política des del punt de vista de les llIes Balears, el
President del Govern ha d'actuar més com a President del
Govern que llo com a membre del PP, ha d'actuar més des
d'una perspectiva de quines són les prioritats, de quines
són les deficiencies i de quines són les insuficiencies clarament manifestes en aquest procés autonomic; insuficiencies
que, en els termes amb que es plantegen els acords debatuts, són manifestes i reconegudes per diferents membres
del Govern i pel mateix President.
En definitiva, nosaltres tenim una posició que ja l'hem
manifestada en aquesta Cambra sobre el pacte, no entraré
ara massa en concret sobre aquesta posició; nosaltres creim
que es tracta sobretot d'un text redactat des de criteris administratius amb l'objectiu basicament de dur a terme una
certa descentralització en alguns aspectes de menor importancia, pero aixo que és així -en el nostre parer- s'ha platejat com una especie de nova COnstitució, de nou marc, una
especie de procés que donaria Uoc a una opció qlJe de qualque manera es presenta ja com a tancada.
Nosaltres voldríem recordar que la manera normal
prevista en la COnstitució per al desenvolupament autonomic és la reforma deis estatuts, reforma de I'Estatut d'Autonomia, i que així com es presenten les coses, així com s'han parlat i així com s'han escrit, ens trobam sobretot davant un plantejament en el qual el marc de competencies,
les possibilitats d'autogovern deIs nostres pobles, queden
relegades a les Illes, a la coa absoluta del grup d'autono-

A les lll es Camiries, el President de I'executiu , en refcrir-se a aquest pacte, a aques ts acords, deia unes paraules
que crec quc valla pena esmentar perque, en molts as pectes, podrien esser tras!ladab les a les BIes, dei a neIs pactes
autonomics -traduesc, logicament- coarten to ta possibilital
d'aixecar el sotil competencial fi ns als nivells de les autonomies considerades históriques "; el pacte, per tant -aixó ho
diu un Pres ident de l'executiu de les Illes Canaries- no sit ua
les nos tres comunitats autónomes, ni a prop fer-s'hi, al nivel! d'Andalusia, de Canaries, de Navarra, del País Valencia, ni molt manco; és una harmonització estatutaria a la
baixa. No hi ha com petencies fona men tals, esta ben ciar
que aq uest pacte autonómic no és, ni a prop fer-s'h i, el 151,
ni tan sois el 143, ni ta n so Is les poss ib ili tats que contempla
I'Es tatut d' Autonomia.
No bi ha, CQm se sap, com s'ha remarcat prou, les Gompetencies en sanitat, lampoc no hi ha competencies en regim local, en seguretat pública, en seguretat social, en economia, en comer~, en trebal! i seguretat social, en ordenació farmaceutica, en penitenciaria, competencies per executar el tractats internacionals, competencies en materia de
gestió de l'Administració de justícia; no es modifica, ni tan
sois, l'actual situació limitada respecte de dret civil a les 1!les Balears.
Pero jo no voldria insistir ni debatre aquests temes,
perque es mereixen una analisi més aprofundida, jurídica i
política, rigorosa; el plantejament és a veure si aixo ho hem
d'acceptar com una cosa inevitable, com un procés inexorable, amb resignació, una pobra situació en la qual no hi ha
res afer; estam, coincidim molts deis diputats que estam en
aquesta Cambra, davant un marc que configura un procés
autonómic molt limitat, molt pobre; que hem de fer, l'hcm
d'acceptar, hem de dir que aixo és una passa positiva, un repla, un escaló, una passa endavant, i d'aquí a vuit anys, com
ja va passar amb l'anterior pacte, en tornarem parlar i ens
continuarem trobant en la coa o des d'ara ja és necessari
configurar actuacions polítiques del Govern balear, peró el
Govern balear dins el Parlament, en relació amb el Parlament, amb el suport del Parlament i amb el suport de les
altres institucions de les Illes: els consel!s i els ajuntaments,
i amb el supon sobretot de la societat de les Illes Balears
per tal d'anar endavant i deixar d'esser la coa d'aquest procés autonómic?
Fins ara sembla que l'actuació, el capteniment del Govern autonom, és aqueix, no hi ha res afer, és inútil, tanmateix comanden uns altres, si comandassim nosaltres pas-

DlARI DE SESSIONS / Núm. 29/ 2 abril del 1992
saria una altra cosa; aqueixes actituds no duen en lloc, ni
poden comportar de cap manera un resultat positiu i d'ampliació competencial, de sortir d'aquest cercle viciós en el
qual ens trobam.
Per tant, la primera reclamació que nosaltres volem
fer, la primera proposició, la primera demanda, és que el
Govern assumeixi amb energia, des de cada conse!leria, I'analisi de quina és la situació competencial, de quines són
les perspectives de futur, que és el que configura el nou
procés autonomic, aquest pacte autonomic, si aixo respon a
les demandes de transferencies de competencies o no i en
quins aspectes s'ha de superar. Hi ha molts aspectes en els
quals s'ha de fer feina, en els quals s'ha de clarificar i no esperar comodament asseguts sinó des d'ara ja s'hi ha de fer
feina, si no tomarem a parlar d'aquí a uns quants anys que
hi ha un bloqueig autonomic, que no hi ha manera, que no
es pot fer res.
En segon !loc, volem plantejar que el Govern balear
no pot actuar d'espatlles al Parlament de les Illes Balears
perque tota negociaci6, tot treball, tota política amb vista
al procés autonomic ha de tenir en compte el protagonisme
que correspon als parlaments autonómics i en aquest cas al
nostre Parlament. Per tant, demanam i plantejam una major informació, un major debat, una major participació de
tots els grups parlamentaris en la configuració de cada una
de les pass es que s'hagin de prendre amb vista al procés autonomic, una ofensiva positiva, constructiva, del Parlament,
del Goverñ en conjunt, des de cida una de les conselleries,
amb vista a rompre, a superar, a transformar, a ampliar, el
migrat marc a que se'ns ha redui:t.
Nosaltres pensam que el Govern ha d'actuar amb
aquestes perspectives i voldriem fer referencia, CO!ll a
exemple del que no ha d'esser, a un cas concret: en la sessió
celebrada dia 18 de maig del 1988, el Parlament de les Illes
Balears aprovava un conjunt de resolucions molt importants, molt avanc;ades, on es plantejaven la suficiencia financera, la insularitat referida al reconeixement a nivell de
financ;ament, la creació d'una comissió mixta d'estudi per a
la implantació de la corresponsabilització fiscal, es tenia en
compte la població demandant de serveis a I'hora d'establir
el financ;ament, el Fons de Compensació Interterritorial, el
Govern havia de presentar al Parlament un estudi de les
mancances de serveis públics en la Comunitat Autónoma
amb la finalitat que el Parlament pogués elaborar les bases
que la nostra comunitat ha de plantejar en vista a la Llei de
Serveis Minims, futura Llei de Serveis Minims.
S'havia de plantejar un estudi del moviment migratori
deis darrers sis anys amb I'evolució de I'atur i la seva incidencia en el Fons de Compensació Interterritorial; practicament, de tot aixo, no se n'ha fet res, no se n'ha fet res i
llavors es plan teja que hi ha situacions de bloqueig, que hi
ha situacions que no tenen remei, s'han plantejat els acords
o els possibles acords que estan en perspectiva com un exit,
simplement perque si, perque ho ha d'esser un exil, pero
d'aqueixes polítiques, d'aqueixes actuacions, d'aqueixes iniciatives, d'aquestes comissions, d'aquests informes, d'aquests estudis, molt poca cosa -per no dir res- hem vist.
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Ens agradaria que el Govern balear dugués a terme
una analisi, un estudi jurídic i polftic rigorós, i que el presentas en aquesta Cambra per al coneixement de tots el
grups parlamentaris i per al seu debat: quines són les perspectives competencials, en concret, que es plantegen en vista al futur immediat per a les Illes Balears; ens agradaria
saber, per exemple, si s'han debatut les competencies en comen;: i interior si poden esser o no exercides, i ens agradaria que aixo es fes des d'un informe, des d'un estudi rigorós
i no des d'opinions o declaracions immotivades; ens agradaria saber també, i en aixo hem de reconeixer que algunes
passes s'han fet, que des de la Conselleria d'Educació i Cultura -i s'ha fet de qualque manera- es plantejassin les insuficieneies en el financ;ament i en les inversions en el terreny
de l'educació, que es plantejas quin calendari, que se'n dedueix del calendari i quines perspectives hi ha, sobretot per
una cosa, perque les competencies en educació -com fins i
tot reeoneix el text deIs acords autonomics- s'han de comenc;ar a preparar ja, independentment de quin sigui finalment el calendari, s'han de comenc;ar a preparar ja amb una
perspectiva que són fonamentals per ampliar els nostres
sostres d'autogovern.
Per tant, cree que hem de definir millor on estam, on
anam, quin és el marc concret que hi ha en educació i en
sanitat, creim que cada conselleria i el Govern ha de definir
un calendari d'actuació des de la mateixa conselleria i en
relació amb el Govem central i especialment des del financ;ament autonomie i la necessitat que l'administraeió pública de les Illes Balears deixi d'esser un poe aquest desgavell,
aquest cúmul de superposicions, aquest cúmul d'administracions repetides, que es defineixi el model institucional
amb més precisió des d'una exigencia, des d'un grup nacionalista aquesta no pot esser altra que l'Administració periferica de l'Estat dugui a terme una reducció importantíssima, drastica, deIs seu s efectius a favor de l'Administració
autonomica, a favor deIs consells i a favor deis ajuntaments. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. Diputat. En representació del Govern, té la paraula el Conseller Sr. Gilet.
EL SR. CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDENCIA (Francesc Gilet i Girart):
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Jo havia
entes en el comenc;ament del contingut de la interpeHació
que més que d'una interpeHació podriem parlar d'una pregunta extensa pero una pregunta; ara, sens dubte, la intervenció del Sr. Morro estableix o possibilita un canvi en
aquesta creenc;a.
Ara, s'han plantejat diferents qüestions dins la interpe¡'¡ació i qualcunes d'aquestes -entenc- que estaven eontestades suficientment o avanc;ades, més que contestades,
suficientment en el discurs del President Cañellas en la comunicació passada.
Conseqüentment, jo diria que hauriem de tornar a re··
petjr els conceptes que es varen fixar quant a la postura del
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Govern d'aquesta comunitat pel que fa als continguts d'aquests acords autonomics. Evidclllment, hem de repetir
que els consideram positius com a ruptura, els consideram
insuficients perque no entenem qu e despleguin absolutament el Títol VIII de la Constitu.ció i cls cons ide ram incomplets perque no inclouen la tota lita t de les competencies que, entenem, ens han d'ajustar a aquestes comunitats
anomenades historiques; diríem que aixo és la postura basica, ara, amb allo que no podem estar tan d'acord és amb el
concepte que hi ha una redacció amb criteris administratius.
Evide ntmenl, la redacció del preambuJ deIs acords poIhics-admini tri.Hius, de Les firxes de tes a nomenad es fi rxes,
pOI lc nir un co nceple o un ca nkter adm inislratiu p e ro he m
de lenir e n co mple qu e es lam davant ulla rcdacció que ha
de teni r present c no rme m cnt les sente ncies, la jur i prude n cia doctrina l i concretamc nl les del T ribunal Constitucional, amb vista a un desplegament que s'anuncia com a
ma rc; i aq uf e ntrarfem ja dins una de les possibilitats que
a<l me l aq uest document, es lracta molles vegades, no tant
del q ue es d6na a les comunitats autonomes sinó del que es
reserva l'Es lal.
Jo entenc que I'o bjectiu del pacte és cia r, no hi a rriba
pe ro e n cen a ma ne ra és cia r, és inlc lllar a rriba r a un proa bso lul )U a nl a l des pl ega me m d'aq ues l TIt o l VIIl, no
hi a rri ba, he m dil abans; les circum s t~ n ci es d'aqu s ta comunit3t i <le les al lres circumslancies de l 143 res pecte de
comunitats puntuals com pOl esser Valencia, com pOI e ser
canaries, no es contemp len, és a dir, les parautes del President de I.a Comunitar canllria són respeefables pero n.o assumibles, la situació des del punl de vista competencial no
és la mateixa.

que sigui el més elevat, el més ajustat possible.
Aquests informes, aquests estudis, en marxa, qualcun
d'aquests avanr;ats, altres no, no només han de contemplar
les qüestions sobre malcries competencials, que seria la
primera passa, a mb la base que la interprelaci6 deis acord s
s'ha de fer per extensió, sinó que també s'hauria de COn templar les possibilitats o les qüestions de caracter eco no mic, de caracter financer, i en diferents conce ptes o en difcrents tcrrenys; no només allo que és maleria de do cume nts ,
deis continguts, sinó també el que és materia -i aixo sera el
més complicat segurament-, el que ha estat obj ecte de resolució per pan del Tribunal Constitucional.
Aquesta conjunció, aquest entrunycllat d'es tudis, i
concretament d'estudi competencial, d'es1udi del document, d'anatisi del documcnt referit també a allo que estableix la nos1ra Constitució, a allo que cstableix I'Estatul
d'Aulonomia, s' haura d'ajuslar o s'haura de coordinar en
certa manera amb allo que ens ha manifestat el Tribunal
Constitucional des de l'any 1984 cap aquí, no allo que arecti aquesta comunita t sinó alló que afecti tols els contlictes
de competencies que es puguin haver manifestat o es puguin haver crea l amb motiu d'actuacions de les comunitats
autónomes.

res

Ara, jo cree que la qüeslió més importanl que en ha
plaUlejal el Sr. Morro en la seva interveneió és quina és la
postura davalll e l pacte i jo he d'anar per un moment al
d iscurs del President, alla on manifestava que és la inlenci6
del Govern iniciar .i mantenir les converses corresponents
amb el Govern central, basanl-nos en lres principis: il1lerpretació deis acoTds compelencials per eXlensió quanl a nivell competencial, exigencia de dotacions pressuposulries
justes i suficients i per últim vigiH\neia escrupolosa del calendari eslipular en aquests acord .

En resumides comptes i per concretar entenem que,
amb la intenció que aquests pactes signats a Madrid pel
President del Govern de la -nació, el Secreta ri General del
Partit S~cialista i el President nacional del PP, el comportament del Govern ha d'esser reflectit inicialment ja en el
discurs del President Cañellas, s'ha de fer feina amb la intendó que les discussions es realitzin amb els millors nivells d'infotmaciÚ i en el seu moment jo entenc que el Parlament haunl de dir la seva opinió, no només quant a la
metodología es tablerta dins. el mateix contingut del docu menl inó en possibles altres actuacíons que requereixí,
cOm entene que ha d'es er aixS i que pot es "cr aix!, e l suport
d' aquesl ParJamenl davant situacions en que el Gove rn es
lrobi que necessila i cnten com a pOSiliu que les veus de Is
diferents grups parlamentaris donjn upon a la seya po tura davanl qtieslions puntual, davanl el Govern ce ntral.
Res més, mol tes gracies.
EL SR. PRESlDENT:

Amb aquest objecliu i independentme nl deIs es lud is i
trc balls ja elabo rats, una vegada conegul el leXl fmegrc del
pacte vaig cursar, es varen cursar les instruceions perlinenrs
als distints departamenles perque inieiassin i actualitzassin,
en e l seu cas, e ls informes , estudis o documcntacions pr~ 
vies a fi que durant el pcrfode negociador el nivell d'info rmació permeti aplicar realment i efectivament aq~est pacte
i defensar més i millor els nostres interessos estatutaris.
A partir d'aquÍ entenc que aquesta és la postura o el
comportament que pOl tenir i que ha de le nir el Gove rn ,
tenim una experi~ncia qualcun deis membres d'aquesl Govem de la discussió sobre les compelencies durant el perro de 1983 a 1984 I ti puc a. segurar, Sr. Morro, que en aquest
proxim per(ode de discussi6, d'enlreyista, no ens succeinl el
mateix que ens va succeir el 1983-1984, no només per experiencia sinó lambé pel nivel! d'informaci6 que intentarem

Gracies, Sr. Conseller. Per fixar la posició, pel Grup
Parlamentari MIXT, té la paraula el Sr. Peralta.
EL SR. PERALTA 1 AP ARIcrO:
Gnlcies, Sr. Presidenl. Sres. i Srs. Diputats. Hem escoltal amb atenció la intervenci ó del represe nt a nt del Grup
PSM i EEM relativa a aques ta interpe l·lació que reia al
Govern i e n deia que no es traClava de re pe Lír debals i,
evidenlmenl, fe r un de bal e n prOfundita l c.cm es va fc r e n
I'ocasió que es va lrac tar aques t le ma, no es traclar d'a<;<)
pero diffcilme nt podem rugir d 'argumeuts que ja vare n sorlir e n aquell de ba l i per lant , pa n import a nt , de l que ja es
va dir en el seu mome nl avui s'ha de lo m a r a repetir.
L'altre dia, com a conclusió del debat que es va produ-
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ir i de les votacions posteriors, varem veure com els partits
"madridistes" -per dir-ho de qualque forma- es posaven d'acord fonamentalment en tot allo que convenia a les seves
respectives directives centrals, s'hi varen posar d'acord i aixl es va reflectir en les votacions, encara que el to de les intervencions no fas el mateix.
Varem parlar en les diferents intervencions que el pacte autonomic era una cosa molt important, el pacte, els
acords autonomics que s'havien signat eren una cosa molt
important perque permetien assolir noves competencies en
uns terminis que encara no estaven massa definits; hi havia
competencies, com era el tema d'educació, que quedaven
fora, i tot ac;:() havia de passar per uns debats i per unes negociacions posteriors, per unes reunions que eren en definitiva unes negociacions que es farien en les conferencies
sectorials.
Amb tota aquesta mecanica, amb tota aquesta complicaci6 difícilment es pot, fins que no es desenvolupin aquestes conferencies sectorials, fer una analisi i per tant eSlarem
atents a esperar la moeió que s'esdevindnl d'aquesta interpel·lació, a veure quines propostes conté aquesta moció, sera important perque és difícil sense que es produeixin
aquestes conferencies sectorials i la informació que ens va
prometre el Govern es do ni aquí, en el Parlament, als diferents grups, fer una valoració del caplenimenl -aquesta paraula que ens havis sorpres inicialment, tal vegada per falta
d'un concixernent profund de la nOSlTa Uengua pero que ja
en,lenem perfeClament que vol dir--, fins que no tinguem
aquesta informaci6, esperam també ansiosos que es produeixin aquestes primeres trobades d'aquestes conferencies
sectorials, díficil ser<l poder fer valoracions.
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s'ha allargat, han rassal molt més de cinc anys i per
una allra banda cleim que darrera de lOLS aquesls acareis au l nOrnics, com una gran qüestió, era donar la volla per darrera peT evitar la reforma de J'Estatul d'Aulonomia qu el
mateix Parlamenl havia aproval en el cu dia, i 3ljO és ellcma que realment cns preocupa, i la nostra posició en
aquest sentit é mnlt <.:Lara: fins que no es produexi aquesta
rcforma ele l'Estalut d'Autünomia aprovada per aquest ParlamenL i fins que no es lcnguin les competencies plenes de
¡'anicle 148 i es comenci seriosamcnt a dcsenvolupar amb
una base aquesta reforma de l'EsUHut, tOles l ' altrts prcvistes en la Con tilució, 101 alió allre -tornam a repclir- són
posicionllmcnt · polHics conjuntl1rals ...
EL SR. PRESIDENT:
Li prec que acabi, Sr. Peralta.
EL SR. PERALTA I APARICIO:
Acap tot d'una, Sr. President. Posicionaments polítics
conjunturals que convenen -com he dit al principi- amb els
partits "madridistes" o com volguem dir de Madrid, no amb
el sentit esportiu sinó amb un altre sentit.
Per tanL, ja per acabar, és necessari que mentrc que no
hi hagi una política la política que dugui el Govern s'emmarqui dins la línia d'anar cap a l'autogovern, cosa que
també preveu la mateixa Constitució, del poble de les Illes
Balears, del nostre poble:- Per tant, creim que aquesta és la
nostra posició, no estarem d'acord amb res que no vagi en
aquesta Hnia. Moltes gr<lcies.
EL SR. PRESIDENT:

No obstant aixo sí que hi ha dades, i amb a0 sí que
voldríem fixar la nostra posició, les quals ens poden fer donar unes primeres valoracions del que tot a0 suposan\.
En primer 1I0c, la gran alegria del Govern ve perque es
va incrementar o venia de tot a~ un increment de les dotacions per a carreteres, benvingudes siguin, est<l molt bé tot
a0 pero no s'ha anat ni creim que en un termini relativament curt es vagi més enfora d'a0. Quan varem fer comparances amb les possibilitats o l'assumpció de majors dotacions economiques que aconseguien les Canaries, se'n va
sortir un poe per la tangent en dir que sí, que ac;:o era així
pero tarripoc no es van donar explicacions massa concretes
al respecte.
En denniliva creim que la posició estA molt clara;
Sres. i Srs. Diputats, la Constitució Espanyola és molt clara
i amb aljó, no discntim de les paraules que ha dit el portaveu del grup inlerpel·lant, sinó que caldira recordar le
competencies que es contemplen en l'anicIe 148 que, encara no les tenim tates de forma plena, no les tenim perque
hem tingut molts debats com és el terna de rnuseus, a vegades encara surt que a0 encara esti\ en mans de Madrid, etc.
Quines s6n I.es que 'han de dcscnvoJupar amb posteriorilal en els cinc anys que marca la maleixa ConslÍtuci6,
les previstes en I'anicle 149; per una banda no es va oomplir o no s'ha complert aquesl Lermini de cinc anys sinó que

Moltes gracies, Sr. Peralta. Pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, per fixar la posició, té la paraula el Sr. Alfonso.
EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA:
Sí, Sr. President. Bé, jo he escoltat amb molta atenció
el Sr. Morro i la veritat és que un debat, en aquell moment,
sobre el procés autonomic, sobre els pactes autonomics, sobre la posició del Govern autonom respecte deis pactes autonomics, després del gran debat, cadascú el pot qualificar
així com vulgui, que hi va haver ara fa quinze dies era per a
nosaltres clarament innecessari.
És veritat que el PSM i EEM varen presentar la interpel·lació abans que el Govern present<ls la documentació
sobre el pacte autonomic, pero nosaltres creim que en presentar ja la documentació i produH el debat sobre el pacte
autonomic, s'havia d'haver retirat aquesta interpel·lació.
Crec que repetir, el Sr. Morro ha intentat no repetir el
debat que hi va haver ara fa quinze dies, pero, és ciar, era
evident que era impossible la no repetició d'aquell debat, el
tema és el mateix; els arguments, en quinze dies, és absolutament impossible que hagin variat, la posici6 deIs grups jo
pens que no ha variat ni el més mímin en aquests quinze
dies i es produeix una mínima repetició, perque ho hem de
dir així, una mínima repetíció del debat sobre el pacte .auto-
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nomic i pacte de finan91ment que hi va haver fa quinze dies.
Nosaltres, senzillament i per manifestar la nostra posició, direm que mantenim identica posició que varem defensar amb proposicions, amb propostes de resolució en el debat fa exactament quinze dies, en el debat presentat pel
Govern, mantenim la mateixa.
Consideram molt positius tant el pacte autonomic com
el finan91ment autonomic, consideram que és evident que
aixo no culmina el procés autonomic; quant al procés autonomic també varem dir que no hi ha res definitiu i el procés autonomic tampoc no és definitiu i, per tant, estam en
la posició identica a la que teníem fa quinze dies.
Afegir res més és reiterar les nostres propostes de debat i creim que no estam en aquells moments per a un debat de fa quinze dies, continuam reiterant el mateix que ja
hem repetit, allo que el nostre grup opina. Gracies.

paraula el Sr. Morro.
EL SR. MORRO 1 MARCÉ:
Moltes gracies, Sr. President. Bé, tot seguit de les intervencions deIs portaveus deis grups parlamentaris, jo voldria dir que el debat que hi ha hagut sobre el pacte autonomic amb tot el seu interes, que no hi ha dubte que el va tenir, va esser un debat molt limitat i m'atreviria a dir que en
molts aspectes innecessari.
És a dir, un debat fet per sancionar uns acords; jo comprenc que els partits signants tenguin el deure d'aixecar basicament una cortina de [um de mútues acusacions per no
entrar en el contingut real d'aquests pactes, pero entrar en
termes concrets en allo que pot significar per a les Illes Balears aquests acords, el que poden significar per a l'Administració autonomica aquests acords, de moment, en aquesta Cambra, encara no s'ha fet; tenim esperan,?! que qualque
dia es faci.

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. Diputat. Pel Grup PP-UM, té la paraula el Sr. González i Ortea.
EL SR. GONZÁLEZ 1 ORTEA:
_Gracias, Sr. Presidente. A mi me parece que me levanto a decir prácticamente, con otras palabras, lo mismo que
ha dicho el portavoz del Grupo SOCIALISTA; ha habido
un debate hace quince días, hemos expuesto aquí todos
cuanto argumento se nos ha ocurrido en favor y en contra,
y examinado, yo creo que con bastante detalle, los aspectos
o las razones positivas y negativas del acuerdo.
~ Únicamente me quedan, ahora mismo estaba escribiendo mientras estaba escuchando a los demás diputados,
muy brevemente cuatro puntos que me parece que resumen
la posición de nuestro grupo.

Primero; nosotros queremos una autonomía que llegue tan lejos como el Título VIII de la Constitución Española autoriza. Segunda; los acuerdos autonómicos consideramos que son un paso adelante, si bien el conseller lo dijo
textualmente con dos adjetivos que nosotros hacemos nuestros: insuficientes e incompletos. Tercero; estamos muy
preocupados por la materialización cuantitativa y cualitativa de esos acuerdos, y sabemos que espera al Gobierno y,
en definitiva, a todos los grupos políticos, a toda la clase
poHtica de Baleares, una negociación dura y difícil para esa
materialización. Y finalmente, punto cuarto; estamos convencidos de que el Gobierno, así se lo pedim~ el otro día
en una propuesta de resolución que creo recordar que fue
aprobada por unanimidad, nos tendrá puntualmente enterados del desarrollo de esas negociaciones.
Con esto creo que poco más se puede añadir hoy en
este debate. Nada más, muchas gracias, Sr. Presidente.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. Diputat. Pel torn de replica, té la

Nosaltres, és cert, en la nostra interpel·lació no parla m
per a res d'acords autonomics ni de pacte autonomic, feim
una interpe¡'¡ació sobre el capteniment del Govern balear,
aquesta era la intenció, ben diferent del debat que hi va haver fa dies en aquesta Cambra; el capteniment de l'executiu
autonomic sobre el procés autonomic, no sobre el pacte o
sobre els acords, sinó sobre el conjunt del procés autonomic; és a dir, a hores d'ara, en les circumstancies que ara lenim, que pot fer el Govern balear? Que ha de fer el-Govern
balear? Que ha de fer la societat de les Illes Balears i el seu
Parlament per superar una situació que és reconeguda com
a insatisfactoria? 1 és reconeguda com a insatisfactoria per
membres del Govern, pel President del Govern, per diferents grups parlamentaris, per gent de molts colors polítics;
és una situació que no ens la inventam, esta reconeguda.
A Canaries, a les Illes Balears, arreu, tan soIs sembla
que hi ha alguns sectors, alguns grups que s'obstinen d'una
manera acrítica i poc realista a presentar les belleses d'aquests acords que, no hi ha dubte, poden significar alguns
aven~s, seria absurd negar-ho; esperam i lluitarem perque
hi hagi aven¡;:os pero pensam que són molt limitats i comdemnen -com he dit- les nos tres illes a una situació que si
no es romp, i es pot rompre, no dubteu que si el Govern, si
el Parlament, si la societat, és capa¡;: d'actuar amb decisió,
és possible superar, és possible ampliar aquests estrets marges als quals se'ns limita.
Nosaltres voldríem insistir en un aspecte, creim que és
necessari un debat permanent, no un debat reiteratiu i amb
els mateixos conceptes, un debat polític des de la Cambra
per donar suport, precisament, al Govern balear, per donar
suport al conjunt de les institucions autonomiques, amb un
procés que no va en contra de ningú sinó que va a favor de
l'ampliació de l'autogovern de les Illes Balears.
Voldríem que aquest Govern definís un projecte de
país, que definís un projecte ambiciós de país, un projectc
d'alla on podem anar i aBa on necessitam anar, i a partir
d'aquí, a partir d'aquest projecte, a partir de l'analisi d'aquests acords i deIs possibles acords futurs, com hem d'ac-
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tuar per acostar-nos a aquests objectius.
No estam, pens, davant un problema de Tribunal
Constitucional perque el marc constitucional és prou ciar;
jo gairebé m'atreviria a dir -i no som l'únic- que la Constitució, i aixo ho deixa clar, diu que no hi ha dues classes o
dues categories de comunitats autonomes, en tot cas hi ha
dos procediments que permeten arribar, l'un i l'altre, a un
mateix sostre competencia!.
1 aixo és en alIo que estam, observam, constatam que
s'infringeix aquest esperit de la ConstituciÓ; per tant, d'acord amb l'esperit de la Constitució reclama m per a les
Illes Balears alIo que li correspon com a comunitat autonoma amb uns drets, amb una historia i que som uns pobles
que, com els altres, tenim dret a un mateix nivell de serveis
i de competencies.
Evidentment, d'acord amb el que ha dit molt bé el portaveu del Grup MIXT, és evident que hi ha grans diferencies entre la via de llei organica no estatutaria de transfereneies i la via de la reforma de I'Estatut, no és un lema
anecdolic de qui ho fa ni de qui no ho fa, és un tema de
continguts; les lleis organiques poden esser revocad es unilateralment per I'Estat i, a més arnés, l'Estat pOl transferir
alió que vulgui, es pOl reservar les facultals sobre una materia o la part de la materia que consideri oportuna, i pot
transferir les facultats tan sois que ell cregui convenients a
les comunitats autonomes; pot sotmetre, com esta demos--trat, aquestes transferencies a- controls més intensos, iíns i
tal administratius; entroncarem amb aquest tema del caracter administratiu.
Basta llegir I'article 20 de la Llei Organica 5/87, sobre
delega ció de facultats de I'Estat a les autonomies en relació
amb el transport per carretera i cable, on es~ preveu que els
aetes que dictin les comunitats autonomes que vulnerin
normes o disposicions estatals podran esser suspeses directament pel Ministeri d'Obres Públiques; aquest increment
de controls administratius el trobam també en I'article 2 de
la Llei Organica de Traspas de Transferencies ComplementMies per a Canaries, on destaca entre altres controls, la
possibilitat de suspensió de facultats o serveis per part del
Govern central, la revocació de l'exercici de la facuItat
transferida, a més a més deIs controls que la llei preveu que
es puguin imposar via decrets de traspassos.
Per tant, en aquesta via que, de qualque manera es
configura, desparareix la part de pacte, la part pactable sobre les competencies autonomiques, entre les autonomies i
I'Estat; i -recordem- que no és aoo en les comunitats autonomes amb autonomia plena, les quals tenen uns estatuts
pactats gracies als avantatges procedimentals prevists en
l'article 152.2 de la Constitució; la nostra comunitat autonoma té, en canvi, un Estatut atorgat i ara es veura primada, en tot cas, amb unes competencies també atorgades,
controlades, limitades administrativament i en molts altres
aspeetes.
Per tant, i per acabar, creim que no és sobrer continuar de banda del Govern amb aqueixa labor d'informes,
amb a.queixa labor d'estudis, pero també a la Cambra 3.uto-

1313

nomica hi ha d'haver un debat sobre aquest marc, sobre
aquest procés que permeti periodicament fer-se carree de
quina és la situació, per poder avam;:ar i per poder anar a
un sastre superior; d'altra banda, creim que insistir en temes com el de l'augment de competencies implica també
l'augment del nivell de finan~ment, que és un altre tema,
és un altre debat que avui no és el cas entrar-hi pero que
també permanentment s'ha de dur a terme una labor rigorosa d'estudi i d'analisi. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
MoItes gracies, Sr. Morro. Pel toen de contrareplica, té
la paraula el Conseller Sr. Gilet.
EL SR. CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDENCIA (Francesc Gilet i Girart):
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Jo lament,
Sr. Morro, que voste hagi utilitzat una paraula referent a la
comunicació passada quant que era un debat innecessari; jo
de cap de les maneres consider que el debat produH fos o
hagi estat innecessari, sinó tot el contrari, necessari, i com
a mínim demostra un talanl o una postura educada, de cortesia parlamentaria per quant el President del Govern manifesta o posa de manifest en aquesl Parlamenl uns acords,
en els quals ni tan soIs ha intervingut el Govern d'una forma directa en la seva signatura, i que dÓna peu que els
grups parlamentaris puguin donar les seves opinions; pot
succeir que voste hagi fet una interpel-lació anterior i ara
aprofita els fets posteriors per sumar-se a aquesta actuació
en vista a aquest document o a aquests continguts deIs documents anomenats acords autonomics.
Jo la veritat en el discurs del President, i que hem de
reiterar perque no queda més remei, sí pot esser que hi hagués qualque bellesa, no sé, pero és cert i segur que hi va
haver una crítica, i una crítica constructiva, unes vegades
positivament i altres negativament, pero belleses, belleses o
una gran absoluta satisfacció, jo la veritat no la vaig sentir i
crec que voste tampoco
Jo he dit abans que hi havia un oferiment per part del
Govern de mantenir informat aquest Parlament, de com vagin les negociacions en temes concrets, en temes puntuals,
se sol·licitara si ve al cas el suport d'aquesta Cambra davant
postures, davant situacions concretes, i en aquest sentit
m'he de reiterar.
Voste em parla de projecte de país; la qüestió de fons
deis pactes del 1981 i deis pactes del 1992 és quin estat volem?, quin estat és possible amb el desplegament de l'artiele 137 de la Constitució? Podrem continuar contestant a
diferents preguntes quan realment l'estructura, el mapa autonómic del nostre estat estigui absolutament definit, i per
a nosaltres estara definit quan el govern de la nació consideri I'Estatut d'Autonomia d'aquestes illes com la mateixa
carta magna d'aquesta comunitat; quan succeira aixo? No
ho sabem peró farem tot el possible perque sigui el més
prest possible; perque, que representa? Purament i simplement que no estam d'acord amb que hi hagi dues castes de
comunitats autonomes; sí és evídent que la Constitució es-
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tableix possiblement dos ritmes diferents pero no estableix
dues castes de comunitats autonomes, siguin del 143 o siguin les historiques. En aquest sentit interpretarem, discu tirem, dialogarem i negociarem amb Madrid amb vista que
sigui reaJitat que no hi hagi dues castes de comunitats autonomes, amb pactes o acords autonomics o sense ells.
Jo no vull entrar en discussions sobre si una lIei organica és derogable o no és derogable, jo ten e els meus dubtes sobre que una lIei que surt d'aquest Parlament i puja a
les Cortes Generals i s'aprova per les Corts Generals amb
l'impuls d'aquest Parlament sigui derogable, i tenc moltíssims dubtes per dir que cree que no és possible; pero no
vulI entrar en aquesta discussi6 perque ens duria tal vegada
molt enfora, així com també ens durien molt enfora les
clausules cautelars i l'aplicaci6 d'aquestes clausules cautelars que es produeixen en tots els decrets de transferencia
de serveis i funcions i que s6n purament i simplement la reserva de I'interes general constitucional, el qual esta en
mans o en potestat exclusiva de I'Estat.
Conseqüentment, més enlla seria reiterar, més enlla
seria tornar a donar vol tes i per tant entenc que la meya
contrareplica en aquest punt ha d'acabar. Moltíssimes gracíes.
EL SR PRESIDENT:
Gnlcies, Sr. Gilet.
I1I.- DEBAT DE LES ESMENES A LA TOTALITAT
AMB TEX ALTERNATIU PRESENTADES A L'ESCRIT RG.E. NÚM. 243/92, PRESENTAT PER LA COMISSIÓ TECNICA INTERINSULAR COM A PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE 2 DE LA LLEI
9/90, D'ATRIBUCIÓ DE COMPETENCIES ALS CONSELLS INSULARS EN MATERIA D'URBANISME I
HABITABILITAT.
Passam al tercer punt de l'Ordre del Dia que és el debat de les esmenes a la totalitat amb text alternatiu, presentades a la proposta de la Comissió Tecnica Interinsular de
modificació de l'article 2 de la Llei 9/90, d'Atribuci6 de
Competencies als Consells Insulars en materia d'Urbanisme i Habitabilitat.
1).- ES MENA A LA TOTALITAT AMB TEXT ALTERNATIU RG.E. NÚM. 1004/92, PRESENTADA PEL
GRUP PARLAMENTARI PSM i EEM.
Comen~rem,

en primer Uoc, per l'esmena presentada
pel Grup Parlamentari PSM i EEM, té la parauftl pel grup
que la presenta el Diputat Sr. López i Casasnovas.
EL SR LÓPEZ 1 CASASNOV AS:
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. fa un moment el nostre grup parlamentari interpeHava el Govern
de les IlIes Balears sobre el seu capteniment, comportament, que ha tingut i que ha de tenir en el futur en relaci6
amb el procés autonomic de les Illes Balears.

Parlam, amb aquesta esmena a la totalitat, d'una modificació d'una lIei d'atribucions en materia d'urbanismc als
consells insulars, parlam de la mateixa cosa; parla m de la
idea, del capteniment del Govern i deis grups que Ji donen
suport en relaci6 amb I'autonomia de les Illes Balcars, en
relació amb el desplegament de l'Estatut, a I'article 39 de
l'Esta tut d'Autonomia, el qual permel una descentralitzaci6 administrativa, una atribuci6 de competencies als conse!ls insulars en molles materies, praclicament en totes les
que el principi de subsidiarietat [aria possibles.
Davant aquestes possibilitats, aIlo que observam és
precisament una involuci6, un tornar enrere, un retrocés
amb aquest model autonomic estatutario M'he de referir
for~osament al debat que vam tenir día 13 de febrer del
1992 amb la presa en consideraci6 de la proposició de lIei
de la Comissi6 Tecnica Interinsular; proposici6 de !leí que
no sortia d'una voluntat unanime de la Comissi6 Tecnica
Interinsular, sorgia -si no record malament- com va dir el
portaveu del Grup SOCIALISTA, que en aquell moment
era el Sr. Triay, de la voluntat del Govern i de quatre voluntaris que van signar aquesta proposta.
No! Vam dir a aquesta presa en consideraci6, aquesta
modificaci6 de la llei no garanteix I'aulonomia local dcls
consells insulars, entra a sac en les competencies de I'Estatut, no respecta el paper jenlrquic del pIe deis consells insulars, suposa, en definitiva -i ja ho he dil abans- no només
un retrocés al pluralisme i a la participaci6, asseverada, assegurada pero l'article 4 de la Llei del Sol, sin6 que també
crea una gran inseguretat jurídica qnant que substreu d'organs de participació democratica i de transparencia importantíssimes decisions que afecten el model ecom)mic i territorial de les nos tres illes.

Pero afecta, a més a'més, altres lleis autonomiques; la
Llei de Conse!ls Insulars, la Llei de Conse!ls Insulars, en el
cas que aquesta proposici6 de llei que avui nosaltres esmenam en la totalitat, prosperas, probablement s'hauría de
modificar, quedaría malmesa, si més no, en dos articles.
Afecta, a més a més, una !lei organica de 1'Estat: I'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears, que en la disposici6 transitoria novena assenyala clarament que les competencies
que en el seu moment I'any 1982, van esser delegad es als
consells insulars pel Consell General Interinsular han d'esser respectades en la seva integritat, la modificaci6 d'aquesta Ilei creim que entra també en contradicci6 amb aquesta
disposici6 transitoria estatutaria.
Hi ha motius, ido, de sobra per no acceptar la proposici6 de lIei de la Comissi6 Tecnica Interinsular; pero el
Grup Parlamentari PSM i EEM, a més a més d'esmenar el
text, ho fa en positiu i en presenta una altra, presenta un
text alterna ti u que, precisament, intenta sortir a camí a les
defectuoses redaccions que el Tribunal de Justícia de les rlJes Balears va detectar, en relaci6 amb cls reglaments d'organització i funcionament de dues de les tres comissions insulars d'urbanisme; és important analitzar el per que d'aquests defectes; és cert també que si es corregeix la Ilei, el
Tribunal Superior de Justícia probablement no tendria eines o elements suficients per dir a!lo que va dir, pero mai
no es pOl corregir un defecte que cansi un altre despropo-
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sit, i nosaltres entenem que és un desproposit a una filosofía correcta de gesli6 de les competencies urbanístiques fer
que aquestes es gestionin al marge del pluralisme de la parlicipaci6, de la proporcionalitat que la Constituci6 Espanyola, assegura; al marge, en definitiva, de criteris democratieso
Hi ha defectes menors que es poden corregir facilment; per exemple, que la mateixa lIei no refereix qui gestionara les competencies d'habitabilitat; aixo és facil, nosaltres entenem que una competencia d'aquest tipus la pot
gestionar perfectament la Presidencia del consell insular
sense necessitat d'altres organs de control que els mateixos
de les comissions informatives.
Pero els plenaris són els organs de decisió i els plenaris, com a tals, han de poder actuar; sembla que els consells
insulars no serien legítims per exercir competencies autonomiques, almenys a nivells de plenario Record una celebre
obra que es va aguantar j que va esser un bese-seller del teatre catala deIs anys 70, El retable del flautista; hi havia dos
actors que representaven dos gremis que volien establir el
monopoli de les rateres j els verins per eliminar les rates de
Hamelin; tots dos es reunien i establien la f6rmula per acabar amb els problemes de les rates: farien un monopoli; i
entre ells es donaven confian<;a perque estaven en el recte
camí, en el camí moral, perque el mono poli era, en definitiva, el més bo per al poble, i deien, es demanaven quina és
la causa que ens impulsa? Deien la bona, la justa, la nostra,
i els altres responien amén.
Ens sembla, idO, que tal com es planteja la filosofía de
la llei, de la modificació de la llei -que ja és cosa-, hi ha un
criteri d'interpretaci6 de propietat, de visió patrimonial de
la gestió de les competencies autonomiques, i nosaltres creim que aquest principi no és sa dins l'Administració de les
Illes Balears. Per a0 proposam la seva modificació, d'acord
amb natura jurídica, i deim que les competencies assumides
en materia d'urbanisme pels consells insulars, aquelles que
abans s'exercien a través de la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació Territorial, des de les comissions, des de
les seccions de les comissions provincials d'urbanisme, es
poden fer ara a través de les comissions insulars, es poden
fer dins l'ambit territorial respectiu pero, atenciól Els plens
deIs consells insulars han de poder exercir la resta de les
competencies, fins i tot han de poder fer més, han de poder
dir amb sobirania, amb capacitat d'autogovern en aquests
temes, dir les que volen exercir d'aquelles que tenia ja la
Comissió Provincial d'Urbanisme, les que volen exercir
propiament des de plenari.
La nostra redacci6, per tant, de l'esmena a la totalitat
amb text alternatiu així ho permetria i aixf ho avalaria. Pero em vull referir especialment, perque es vegi que la nostra posició no és de mera voluntat política sinó que esta argumentada amb consideracions jurídiques, que tenim suficient informació jurídica per afirmar que la Llei de Bases
de Regim Local assegura, condou, en els seus anides 22 i
23, que les decisions més trascendentals de les corporacions
locals han d'esser adoptades pels organs co¡'¡egiats de composició plural i, en canvi, les decisions menys trascedentals
han d'esser adoptades pels organs monocnltics o per les co-
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missions de govern.
Atesa la importancia que tenen no només en aquesta
comunitat auto noma sin6 a tal arreu les competencies urbanístiques, sembla fora de lloc que s'ha de tenir, que s'ha
de possibilitar que els organs de decisió siguin plurals, es
donaría, si no, una paradoxa gravíssima; resultaria que els
planejaments, les normatíves de planejament urbanístic es
podrien aprovar a través de comissions no representatives i
en canvi temes menors, com la xarxa de biblioteques, com
els programes d'adquisició de llibres, com un problema sorgit en I'hospital psiquiatric, en aquests casos sr que podrien
intervenir 10[s els consellers del plenari. Aquesta siluaci6
repugna a qualsevol ment que tengui una mica de logica jurídica i, en conseqüencia, nosallres creim que la Conslitució, fíns i tOl, no ho pcrmetria.
Anunciam des d'aquí que si, obviament, aquesta modificaci6 de la llei prosperas en el sentit que vol el Govern i
els grups que li donen supon, haurem d'anar inequivocament al Tribunal Constitucional perque realment creim
que són lesives, que lesionen competencies o ordenaments
jurídies d'alta, de superior incidencia.
Sres. i Srs. Diputats, que passara a les Illes Balears
quan es comenci a desplegar l'artide 39 de l'Estatut d'Autonomia? Que passara quan resu!ti que temes de gran profunditat, temes més importants i trascendentals afectin vertaderament el futur de cadascuna de les Illes, si són resolts
per cbmissions no fepresentatives? Que passara si les co'missions dominades pel grup polític majoritari, en cada cas,
siguin no només les que decideixin en [unciÓ del nombre de
vots, sinó en funció senzillament del secretisme, de l'obscurantisme d'una gestió tancada a la participació sense discussió previa i amb fases de decisió encara que les competeneies d' Administració local ni tan soIs siguin tingudes en
compte.
Tenim també prou informació i si no llegeixin's cstudis, el de Luciano Parejo, per cert que el Sr. Cosme se'n recordara quan aquí discutfem com s'havia de configurar I'entitat deIs consells insulars, vam encomanar un estudi a un
notable jurista, Luciano Parejo, i quedava daríssim en
aquest estudi que aixo era impossible de separar -ho vaig
dir l'altre dia també-, com un lanas bifronte, com un déu
que té una cara a una banda d'Administraciólocal i a l'altra
una cara d'Administració autonomica i estan ambdós dissociats, esquizofrenies; els ens insulars són únies en la seva
configuració i hem d'entendre que quan es transfereix una
competencia autonomica a un consell insular, no per a<,:o es
produeix una estranya i una rara mutació genetica o jurídica en els consells insulars. Mal sistema es seguiria si volguéssim modificar d'aquesta manera o for<;ar d'aquesta manera la naturalesa deis consells insulars.
Volem, a més a més, que la revisió deIs actes i acords
de les comissions d'urbanisme, de les comissions insulars,
quedin jurídicament subsumides al criteri de l'organ que té
la sobirania, és a dir, que sigui possible que un recurs de reposició no esgoti la via jurídica davant una decisió d'una
comissi6 insular d'urbanisme; és logic també que siguin els
plenaris d'aquests consells..els que tenguin la darrera parau-
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la davant un reeurs d'al~da, i si a0 era aixf quan el Govem de les Illes Balears gestionava aquestes competencies,
per que no ha d'esser aixf en el moment que aquestes competencies han estat transferides com a pro pies, no com a
delegades, com apropies, als consells insulars?

o jugam tots o rompem la baraBa, o establim les regles de joe i les respeetam o aquí no hi ha ni rei ni roe; per
que vam fer una Llei de Consells Insulars? La Llei de Consells Insulars era metodologica, permetia les vies d'atribució de eompeteneies, i a més a més establia els organismes
de regim jurídie la qual cosa permetia el control i l'execució d'aquestes competencies. També la Llei de ConseIls Insulars, si avui es modifica, si avui no es tenen en compte els
textos altematius, les esmenes a la totalitat que presenten
els grups de l'oposició i el nostre en particular, creim que
seran també for~des i violades.
Sres. i Srs. Diputats, qua n el nostre grup presenta
aquest text altematiu, ho feim en defensa de l'autonomía,
ho feim amb idea de país, un país fet en elau de volta, conslrult des de les aulonomies propies de les administracions
locals; després, a partir del que estableix l'Estatut d'Autonomia que, per cert, voldriem reformar i en definitiva, a
poc a poc i, assumint els principis de subsidiarietat, aixecam un edifici; no acceptaríem en qualsevol cas, per antinatural al prineipi autonomie, que hi hagués unes actuacions ctlpulars que violentassin aquests principis fonamentals de la nostra comunitat autónoma insular. GrAcies, Sr.
President.
EL SR. PRESIDENT:
Gri\cies, Sr. López i Casasnovas. Grups que valen intervenir en el tom a favor o en contra? Pel Grup Parlamentarí MIXT, té la paraula el Diputat Sr. Vida!.
EL SR. VIDAL 1 JUAN:
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Ens complau de veritat poder intervenir i també personalment vull
expressar aquesta complaen~ de poder intervenir precisament amb ocasió d'aquesta esmena a la totalitat amb text
altematiu, la proposta de modificació de la Llei 9/90 d' Atribució de Competencies als Consells Insulars en materia
d'Urbanisme i Habitalibitat que, a proposta de la Comissió
Tecnica Interinsular, ha presentat el Grup Parlamentari
PSMiEEM.
Dic que ens complau perque sintonitzam totalment
amb allo que propasa el grup parlamentari iue presenta
aquesta esmena a la totalitat amb text altematm.
Ja en el debat del 13 de febrer varem expressar nosaltres quina era la nostra postura í coincidim plenament amb
el que ha exposat aquí el portaveu del Grup PSM i EEM.
No dubtam de qualificar aquesta proposta de modificació
de l'artiele 2 de l'esmentada llei amb una pass a de caracter
d'involució, d'involució respecte de les competencies i atribucions de competencies -millor dit- que tenen per esser
els consells insulars, i també que dut aixo endavant suposaria fins i tot una flawant vulneració del caracter amb que es

varen fer unes delegacions de competencies per part del
Consell General Interinsular als consells insulars; esta cIar
que la delegació de competencies en materia de disciplina
urbanística es veura també afectada per aquesta proposta
de modificació i, per tant, creim que des d'aquesta perspectiva és inadmissible.
Aixo ja ho varem dir pero es tractava de fer i de propasar un text altematiu i, francament, he de felicitar el grup
que proposa aquesta esmena i aquest text altematiu, perque crec que ha endevinat la tecla, i l'ha endevinada perque
indubtablement, apart que ells, els proposants d'aquesta esmena, han fet o el portaveu ha fet moltes referencies a artieles de la Llei del Sol, nosaltres consideram que fins i lol
aquesta llei el podria derogar, pero al/o que no pot derogar
mai ningú són uns principis constitucionals i uns principis
estatutaris, aixo no pot esser maL
1 del mal, almenys, si es fa cas a aquesta racional proposta amb la qual -tom a repetir- coincidim plenament,
fins i tot s'evitari\ no que es pugui dir que la Comunitat
Autonoma de Balears és, en l'aspecte jurídic, tercermundista, perq ue aixo ja no ha vull treure, pero almenys s'evitan\,
bé, s'evitara perqué ha desaparegut La Codomíz, pero si hi
hagués alguna revista d'humor similar sortiria a La Codorníz o sucedaneos, perque allo que no pot esser mai, i ha
vaig dir dia 13 de febrer aquí, qua n es va presentar aquesta
proposta de la Comissió Tecnica Interinsular, és incórrer
en una duplicitat legislativa en qüestions que causen estat i,
francament; així com ve aquesta proposta, que deixa que en- uns casos hi hagi el recurs d'al~da davant el PIe i en al tres
no; aixó, jurídicament, i no ha die jo, ho diuen persones
amb autoritat suficient i m'ho han reconegut persones que
ara no són aquí pero que saben qualque cosa d'aixó, fins i
tot del partit majoritari, és una barbaritat jurídica.
Per tant, que ha fet el Grup Parlamentari PSM i
EEM? Ha endevinat la teela perque ha evitat amb la seva
proposta tata aquesta serie de barbaritats -tom a dir- que
fan ganes de riure i que sedem, que causarien que fóssim la
riota de tothom; senzillament perque ells, amb les modificacions que propasen ha han dit molt bé i ha estam, d'acord, l'assumpte d'habitabilitat és una qüestió purament de
competencia de Presidencia i que sigui exercida per Presidencia és una cosa racional i clara. LIavors, fins i tal, explica, diu i propasa que en l'article 2, clarament per una banda, les competencies que anteriorment eren exercides per
la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenaeió del Territori
a través de la Comissió Provincial d'Urbanisme s'exerceixin
per la comissió insular d'urbanisme en l'ambit del seu territori competencia!.
Pero que els plenaris deIs consells exerceixin la resta
de les competencies d'urbanisme atribuides per la LIei 9/90
i que aquell recel que hi havia que bé, que així, d'alguna
manera, el Govem balear no tendria, perque no pOI estar
dins el PIe deIs consells, cap intervenció, ha arreglen molt
habilment dient que hi hagi un dictamen previ de la respectiva comissió insular, perque és inadmissible -tom a repetir- que en la proposta de modificació es digui que les altres
siguin per a altres organs, aix[, quasi despeetivament, quan
l'altre i únic organ que pot assumir aquestes competencies
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-torn a repetir- des d'un rigor constitucional i estatutari,
perque cree que l'article 39 diu que s'han de donar les competencies als conselIs insulars, no a una comissió determinada per moltes atribucions que pugui tenir.
Han d'existir aquestes comissions insulars d'urbanisme, contrariament a allo que proposen altres grups nosaltres creim que han d'existir perque sí que és veritat que el
pIe no pot estar per debatre tots els assumptes d'urbanisme, pero allo que té i allo que no li pot llevar ningú, no li
ha de llevar aquesta pintoresca modificació de la llei que va
proposar, segurament sense pensar-s'ho molt i sense uns
dietamens previs rigorosos, la Comissió Tecnica Interinsular.
Finalment, creim que també esta molt ciar, i deixem
anar -torn a repetir- allo que pugui dir la U ei del Sol en
I'article 4, que és una cosa constitucio nal, és a dir, que la
com posició i o rganització de les comissions insulars d'urbanisme es de terminaran reglamentariament per cadascun
deis consells insulars, ja ha diu la mateixa Uei que es pretén
mod ifica r i que en aques t aspecte no es modifica pero afegir que en tot cas es taran integrades de manera que la seva
composició s'aco modi a la pro porcio nalitat exis tent entre
els diferents grups polítics rep resen tats en la corporació,
crec jo que aixo és una exigencia molt per damunt del que
pugui dir la Llei del SOl.
Pel tant, crec que els que ten en la majoria en aquest
Parlament, i que al capdavall són· els que han de decidir, farien un bon favor atenint aquesta esmena -tom a repetirmolt racional, molt encertada i que per a res lleva la filosotia d'aUo que preté.n la modificació de la llei pero que ho
arregla, ho clarifica i al final, com he dil anteriorrnent, evita el ridicul que farem si aquesta proposl8 de modiñcació
de l'article 2 de la Uei d'Atribució de Competé:ncies als
Consells Insulars en materia d'Urbanisme i Habitabilitat va
endavant tal com figura en la proposta de la Comissió Tecnica Interinsular, així ho vaig dir pel febrer i ho repetesc
ara i ho die ja sense bromes, aprovar una lIei n'legal és una
barbaritat que només pot fer ganes de riure. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Vida!. Té la paraula el Sr. Triay i LLopis.
EL SR. TRiAY 1 LLOPIS:
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Que ens
proposa l'esmena amb text alternatiu del Grup PSM i
EEM? Ens proposa que la competencia d'urbanisme en els
consells insulars funcioni en dos nivells clars de competencia: el pIe i la comissió insular d'urbanisme; que els recursos previs al contenciós administratiu, que esgoten la via
administrativa, siguin competencia del ple; ens proposa que
la composició de la comissió in ular d'urbanisme, en allo
que representa la represent8ció del maleix consell insular,
sigui plurar, sigui proporcio nal a la composici6 política del
pIe del consell.
Són qüestions que nosaltres hem defensat amb aquests
mateixos termes
en els consells insulars
de Mallorca i d'Ei.
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vissa i Formentera i que les hem defensades davant els tribunals, davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears, en relació amb els reglaments d'Eivissa i Formentera i de Mallorca; les hem defensades perque creim que realment aquestes propostes que avui fa el Grup Parlamentari PSM i EEM són inherents a la mateixa Uei 9/90 que va
aplicar, que va aprovar aquest Parlament.
Algunes d'aquestes qüestions ja han estal clarament
acceptades pel Tribunal Superior de les Illes Balears, els recursos s'han de fer davant el pie, aquesta és la interpretació
del Tribunal i el ple té competencies, té tates aquelles competencies, així ho diuen les sentencies, que no provenen de
la Comissi6 Provincial d'Urbanisme; per tant, totes les
competencies que eren competencies del conseller o que
eren competencies del Consell de Govern són, d'acord amb
la Llei 9/90, competencies del pie del consell insular.
Altres qüestions que avui es planlegen com és la proporcionalitat de la representaciÓ del consell insular dins la
comissió insular d'urbanisme no han estat admeses pel Tribunal Superior de J ustícia de les llIes Balears, no sc'ns ha
permes als socialistes, perque ha hagut un canvi de criteri
en el funcionament del Tribunal Superior, apel-Iar aquestes
sentencies al Tribunal Suprem i com a conseqüencia d'aixo
vull dir que els consellers socialistes que van plantejar els
recursos tant a Eivissa com a Mallorca han apeHat en recurs d'empara al Tribunal Constitucional, en el cas de Mallorca amb data de dia 4 de man;, en cas d'Eivissa i Formentera amb anterioritat.
Quins són els arguments basics o més clars per apel·lar
al Tribunal Constitucinal amb aquesta qüestió?
Que la comissió insular d'urbanisme ha de tenir una
estructura interna que a pesar de la seva capacitat d'autoorganització ha de respectar el dret fonamental a l'exercici de
la funció representativa i que per tant, i aix[ ve regulat en
l'article 141 de la Constitució, els representants membres
de les minories tenen dret a l'opció que aquesta, que és
l'instrument de participaci6 en els assumptes públics d'aquells que van esser els seus electors, sigui escoltada sobretot en els assumptes que l'organ de que formen part hagi de
coneixer, resoldre i endemés a qualsevol deis nivells de la
presa de decisions.
Que el can\cter local del consell insular, reconegut expressament en la Constitució, en I'Estalut d'Autonomia i
en la Uei de Bases de Regim Local i en la mateixa Llei de
Consells Insulars d'aquest Parlament, no pot prevaler sobre
e l seu carActer de paper autonómic i que, per tant, significa
que mUnlada la seva estructura inicial sobre un patró corporaliu local s'aplicaran, per suposal, les normes substantives de la Comunitat Autónoma pero que els aspectes d'organitzacíó i funcionament de l'entitat han d'estar sotmesos
a l'ordenament dels ens locals; no fa falta dir-los que l'ordenament dels ens locals, com ja han explicat molt bé els
que m'han precedit i molt especialmem el portaveu del
Grup PSM i EEM en la presemació del seu text allernatiu .
é.s un sistema de participació, de pluralisme, de transparencia, de garantia cap a les minories i que, per tanl, 10 t aixo
forma parl del caracter representatiu corporatiu de les ad-
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ministracions locals.
Avalen aquests arguments, perque no continuaré esmentant textos del nostre recurs d'empara davant el Tribunal Constitucional, emparen diverses sentencies del Tribunal Consiitucional aquesta necessitat que els organs de
I'Administraci6 local siguin plurals i per lanl que siguin
proporcionals en la mesura del possible en la composició
del pie de la corporació.
Per tant, he de dir que estam totalment d'acord amb
aquesta proposta, la qual coincideix amb els arguments que
nosaltres hem defensat davant la justicia. Ara bé, tan d'acord estam amb els arguments, tant amb els juridies com
amb els jurídico-políties que aquí ens han exposat, que van
molt més enlla, fins i tot de la mateixa proposta per part
del Sr. López i Casasnovas, amb plena coherencia amb allo
que ell mateix va dir en el debat del mes de febrer sobre
aquesta proposta de la Comissió Tecnica Interinsular, que
nosaltres, aquests arguments, els hem duts al seu origen,
hem tractat de cercar quin és I'origen, el problema, el pecat
original d'aquesta problematica que ha dut a aquestes interpretacions tan desfavorables per al funcionament democractic deis consells insulars que, per aixo, tenim un altre
text alternatiu.
Aquest text tracta realment de perseguir els mateixos
resultats políties pero que realment ho fa des d'una visió
jurídica una mica més enllunyada i que va una mica més a
les fonts pero que en absolut fa que no ~ es!,iguem, plepament d'acord i que ja voldríem que s'aprovas amb la proposta que avui fa aquí el PSM i EEM. Moltes gracies.
(L 'Honorable Sra. Vicepresidenta Primera substitueix el
Molt Honorable Sr. President en la direcció del debat).

EL SR. PRESIDENT:
Moltes grAcies, Sr. Triay. Pel Grup Parlamentari PP-UM, té la paraula el Sr. Verger.
EL SR. VERGER I pocoví:
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Aquest tema I'haurem de discutir moltes vegades, ens dura molt de
temps, no just en materia d'urbanisme sinó en qualsevol
transferencia que es faci als consells insulars, sí d'una vegada per tates no tenim ciar des d'aquesta Cambra tots els
grups que són els consells insulars.
Tornaré a repetir allo que ja varem exposar més o
manco aquí, perque aixó és vital, hem de sabe, cap on caminam. So m, els consells insulars, o no som institucions de
la Comunitat Autónoma, o just som ens d'Administració
local, o som les dues coses al mateix temps? 1 no som un
jurista superexpert en la materia pero he llegit, he argumentat i m'he assessorat, aixf dones l'article 39, concordant
amb la Llei Organica 2/83, de 25 de febrer, conceptua jurídicament als consells insulars no just com ens d'Administració local sinó com a institucions de la Comunitat Autónoma, i si no el Capital II de la Llei 5/89, de 13 d'abril, de
Consells Insulars, ens diu que els consells insulars, com a

institucions de la Comunitat autonoma, i si volen vostes,
una altra vegada més, l'article 40 de la Llei 7/85, Reguladora de les Bases de Regim Local, que integra el Capítol m,
quan parla de regims especials, estableix que les comunitats
autonomes uniprovincials i la foral de Navarra assumeixen
competencies, mitjans i recursos que corresponen al regim
ordinari a les diputacions provincials, i s'exeptua curiosament la Comunitat Autonoma de les Illes Balears en els
termes del seu Estatut.
Per tant, Sres. i Srs., d'una vegada per lOles, d'una vegada per lOtes hem de saber a que jugam, i nosaltres mantenim que en aquelles maleries autonomiques transferides
als consells insulars, el regim de funcionament ha d'esser el
propi com a propia instilució de la Comunilat Autonoma, i
no ens venguin amb que fallam en principis constitucionals
i estatutaris, quin?, quin? Sempre parlam facilment que ens
saltam no sé quin article de la Llei de Bases i no l'he trobal, cap article.
Transparencies; falta de transparencies si no aprovam
aquesta modificació de la modificació de la Llei, de I'artide
2 de la Llei 9/90; que vol dir que no hi ha transparencia? l
tanta com n'hi ha, i que els plens deIs consells no serveixen
per controlar també o just serveixen per dir amén, o serveixen just per anar alla i seure? No és així.
Falta de funcioname_nt democratic si no aprovam aixo;
en aquest sentit tots els governs autonoms i els governs
centrals. serien els més antidemoenHics d'aqueix món perque l'oposició no hi pinta ni una regadora; i vos tes vénen
aquí, al pIe del Parlament, a fer el seu control democriHic.
Dones, posem-nos d'acord d'una vegada per totes, no
just en materia urbanística sinó en totes les maleries que
seran objecte de transferencia des de la Comunitat Autonoma als consells insulars perque si no ens ho trobarem cada
dia, i si tot ha de passar pel pie, Déu n'hi do el que seran
els consells insulars!, els membres deIs consells insulars i si
damunt han de venir dues o tres vegades per setmana a
aquesta illa; aixó no té ni cap ni peus, és important cercar
l'eficAcia, l'oposició realment pot estar dins la comissi6
d'urbanisme a través de la composició i organització de les
comissions insulars d'urbanisme, dependra del pie o en
aqueix cas d'aquesta llei, perque sí que els he de reconeixer
una cosa, aquesta proposta de modificació és raonada, raonable i "seria"; després en parlarem, de l'altra.
En el cas concret, en un punt he de reconeixer que
quan varem fer el reglament i la llei de transferencies, la
Llei 9/90, ens varem deixar alló que vos tes apunten amb
bastant encert, que les competencies assumides en materia
d'habitabilitat pels consells insulars siguin exercides, en
aquell cas vostes proposen pel seu presidents o per qualcú,
és una bona idea que de qualque manera s'hauria d'inco[porar a la modificació de l'article 2 de la Llei 9/90.
Vos tes ens han anunciat que han recorregut al Constitucional, molt bé, estan en el seu dret, pero els vull recordar que la composició de les comissions d'urbanisme, la
sentencia, motiu de recursos presentats pel PSM i pel pSOE, va esser admesa com a correcta pels tribunals i, per
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tant, en aquell sentit, és a dir, si s'aprovas aquesta llei s'hauria de fer d'aquesta manera i sempre cap I'oportunitat
que des del reglament del consell es faci d'una manera o de
l'altra.
He sentit també que les competencies es donen als
consells insulars, i és ciar que es donen als consells insulars
les competencies pero, que jo sapiga tenim una Llei de
Consells Insulars que diu que tenim capacitat d'organització perque si no m'agradaria saber per que diables varem
fer una Llei de Consells Insulars. Si hem d'esser, si hem de
funcionar com a ens d' Administració local, jo pens sincerament que podem suprimir la Llei de Consells Insulars, nosaltres en aqueix cas no donarem suport a aquesta proposta
de modificació presentada pel PSM i EEM. Gracies, Sr.
President.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. Diputat. Pel torn de replica, té la
paraula el Sr. López i Casasnovas.
EL SR. LÓPEZ 1 CASASNOVAS:
Sra. Presidenta, Sres. i Srs. Diputats. En primer lloc
vull dir que no m'estranya la coincidencia que han manifestat amb els plantejaments del Grup PSM i EEM per part
deIs portaveus del Grup MIXT, EL Sr. Vidal, i del Grup
SOCIALISTA, el Sr. Triay, és un tema que ja debatem, travam en aquest Parlament; passa-que sí que em sorpren en
part que, per part del portaveu del Grup PP-UM, es reconegui que la proposta que dum aquí és una proposta raonada, raonables i seriosa -"seria", ha dit-.
Ens sorpren, en part ens alegra que així s'hagi dit pero
passa que ens agradaria que el debat s'hagués centrat molt
més en la qüestió interna de la proposta; concretament, Sr.
Verger, ten ir cIar a110 que són els consells insulars és un
proposit que l'honora, a vos te, per cercar aquesta definició
pero crec que és Msic que tots els diputats i diputades de
les Illes Balears tinguem també molt en compte.
Jo li vull assenyalar, perque deia que no havíem esmentat quins articles de la Llei de Bases de Regim Local en
parlaven; I'article 41.3 de la Llei de Bases de Regim Local
diu "que los consejos insulares de las Islas Baleares, a los que
son de aplicación las normas de esta ley que regulan la organización y funcionamiento de las diputaciones provinciales,
asumen sus competencias de acuerdo con lo dispuesto en esta
ley y las que le correspondan de conformidad con el Estatuto
de Autonom[a de Baleares", aquesta és l'excepcionalitat a la
que sembla esser voste es referia.
D'aquí s'ha de interpretar, en el sentit que als consells
insulars els són d'aplicació les normes que regulen l'organització i funcionament de les diputacions amb independencia de les competencies locals o autonomiques, que rebin o que exercitin, que actuln en altres paraules.
Que la natura local deis consells insulars es manté i no
pateix canvi, el fet pel fet que les Illes rebin competencies
de la Comunitat Autonoma, no pateix canvi per aquest fet,
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es mantenen les competencies locals i a0 no va a denostar
en absolut el canlcter d'institucions de la Comunitat Autonoma que els consells insulars tenen; evidentment, són interpretacions que qualque dia qualque tribunal haura de
decidir en definitiva instancia.
Pero aquesta excepcionalitat, a la qual voste es referia,
com a mínim em permeti que la posem entre parentesi.
D'altra banda, hem de parlar més ciar i en termes polítics,
hi ha cap recan<?i, hi ha cap por que les competencies d'urbanisme es gestionin dins una comissió insular que tengui
un caracter proporcional, participatiu i en aquest cas plural, perque en els consells insulars no s'han donat més que
majories absolutes o relatives pero, en qualsevol cas, no hi
ha hagut monocolor polític i, en conseqüencia, el principi
constitucional que reconeix és el de la participació deis
grups minoritaris en les decisions, independentmcnt que
les decisions es prenguin, obviament, pels qui ten en la majoria.
Quan es transfereix una competencia crec que no es
pot interpretar que es do ni a un organ monocratic d'una
instituci6; és que quan el Govern central de l'Estat transfereix la competencia d'educació a la Comunitat Autonoma,
la transferira a Presidencia del Govern de les Illes Balears?
La transferira al conjunt de la Comunitat Autonoma i I'exercira el Govern de les Illes Balears a través de l'organisme obviament que solidariament es corresponsabilitzi, pero
no es transfereix al President del Govern de les Illes Balears, i sembla que vostes·volen atribuir-se umi competencia
a nivell personal i executar-la d'aquesta forma, a través de
comissions.
Si aquest és el disseny deIs consells insulars, estam a
les antípodes, em permetin un exemple: com quedaria el
disseny definitiu de la Comunitat Autonoma si seguíssim el
mateix exemple que l'atribució d'urbanisme que vostes volen aplicar en totes les altres materies de l'article 39 de I'estatut? Tendríem un consell insular que decidiria en plenari
qüestions minúscules d'administració local i, en canvi, les
qüestions importants autonomiques serien decidides per
comissions composades a l'arbitri de qui tengui la majoria
en aquell moment i -escoltin bé- el plenari sí que controlaria, efectivament, pero, com?, com un parlament?, a base
de fer preguntes, proposicions no de llei? No, senyors, no,
senyors; ac,:o és el que lesiona precisament el caracter dual
deIs consells insulars, a0 és allo que diu la Llei de Bases
de Regim Local i el que interpreten els informes jurídics
que no es poden tocar, la naturalesa local es manté malgrat
que s'hagin atribui:t competencies de la Comunitat Autonoma.
La capacitar d'organització, Sr. Portaveu del Grup PPUM, és una altra cosa, la capacitat d'organització no pot
anar a entrar, a decidir qüestions de competencies; vos tes
poden dir el nombre de comissions informatives que hi
haura en el consell insular, fíns i tot tal com esta ara la llei,
si s'aprovés la nostra, evidentment que no, els tribunals de
justícia no ho permetrien pero, fíns i tot ara, els donen la
raó perque poden constituir comissions insulars d'urbanisme de caracter monocolor, ho poden fer; en canvi, el que
no poden fer és dir que la competencia, totes les competen-
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cies deIs consells insulars en materia d'urbanisme les exercira la comissió insular d'urbanisme, perque n'hi ha que
són atribuldes a plenari i vostes no poden fer aquesta labor,
aquest buidatge de competencies, a~o és entrar en una altra
cosa que no té res a veure amb l'organització.

pilotada exclusivamente por normas autonómicas y procede
de órgano de la ComunidadAutónoma que ejercita una competencia autonómica como es la de urbanismo"; si no ho volen entendre, prenguin una altra decisió.
EL SR PRESIDENT:

S'ha parlat massa vegades deis consells insulars com a
pilars basics de la Comunitat Autonoma, a~ és un mite, tal
com esta en aquests moments és un mite, i André Malraux
deia que els mites no apel·len a la raó sinó a la complexital.
Sobre aquests temes tan complexos, senyors i senyores del
Partit Popular, hauran de fer un gran esfor~ per justificar
aquests temes davant els tribunals de justicia. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Diputat. Grups que vulguin intervenir en
el tom de contrareplica? Sr. Vidal, té la paraula.
EL SR VIDAL 1 JUAN:
Gracies, Sra. Presidenta. Sres. i Srs. Diputats, bé, logicament, la replica hauria d'esser al Sr. López i Casasnovas,
i concretament al grup que presenta aquesta es mena a la
totalitat; jo li he de replicar, més que li he de replicar, li he
de reiterar que ha estat molt encertat i que faig meves totes
les observacions que ha fel.
Pero crec que sí que puc, d'alguna manera, contestar
una pregunta que ha quedat aquí, ha dit bé, quan s'invoca
I'Estatut, que es digui quin article; bé, si tots ens el sabem
de memoria, és l'article 39, i diu clarament que és als consells insulars i que no es digui, ho ha dit molt bé el Sr. López i Casasnovas pero jo ho diré més clarament si se'm permet faronejar, que no es digui que la capacitat d'organització pot es devenir en una capacitat per llevar als plens el
seu caracter de mIDdms organs decisoris d'una institució,
perque aixo seria que per la Llei deIs Conse11s Insulars ens
haurien donat capacitat d'organització pero que no tenguéssim capacitat d'enteniment, i la poca capacitat d'enteniment podria dur a un capteniment -com s'ha dit abanspoc apropiat. Moltes gracies.

(El Molt Honorable Sr. President repren la direcció del
debat).
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Vidal. Té la paraula, dins el tom de contrareplica, el Sr. Verger.
EL SR VERGER 1 pocoví:
Gracies, Sr. President. La Sala del Tribunal Superior
de Justícia de les Illes Balears, desestimant dos recursos de
súplica de dia 17 de gener del 1992, ens deia, i vostes ho saben, "que estamos ante la ejecución y gestión de la competencia en materia de urbanismo, propia de la Comunidad Autónoma, y facultada para transferirla a los consells mediante
ley de la propia comunidad autónoma, artlculo 149.3 de la
Constitución y 39.S, y 40.2 del Estatuto de Autonom[a. Por
consiguiente, la actuación administrativa cuestionada viene

Gracies, Sr. Verger. Conelos el debat, passarem a la
votació.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor de l'esmena a la
totalitat, es volen posar drets, per favor? Gracies, es poden
asseure.
Sres. i Srs. Diputas que voten en contra, es volen posar
drets, per favor? Gracies, es poden asseure.
Abstencions? No n'hi ha.
El resultat ha estat: 27 vots a favor, 31 en contra, cap
abstenció; en conscqüencia queda rcbutjada l'esmena a la
totalitat amb text alternatiu presentada pel Grup Parlamentari PSM i EEM a la proposta de la Comissió Tecnica
Interinsular de modificació de l'artiele 2 de la lIci 9/90.
2).- ESMENA A LA TOTALITAT RG.E. NÚM.
1112/92, AMB TEXT ALTERNATIU PRESENTADA
PEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Passam a la següent esmena, tambéa la totalitat i amb
text altematiu, a la mateixa proposta de la Comissió Tecnica Interinsular, presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA Per defensar l'esmena, per part del Grup SOCIALISTA, té la paraula el Diputat Sr. Triay i Llopis.
EL SR TRIAY I LLOPIS:
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. La Llei de Consells
Insulars va requerir un llarg procés per arribar a un cert
consens o acord, també s'ha de recordar que en aspectcs
importants no es va, ni tan soIs, mantenir fins al final, pero
que ara ja, amb una certa perspectiva i amb una certa aplicació, ens hem de fer alguns interrogants.
L'acord basic era vulnerable, era fnlgil, era for~t, era
solid? No semblava esser vulnerable, ni esser fragil, pero
els fets han parlat d'una altra manera. A I'hora d'aplicar la
Llei de Consells Insulars, la primera vegada seriosa d'aplicar-la ha estat la Llei 9/90, en l'aplicació de la Llei 9/90 no
hi ha hagut una voluntat integradora, no hi ha hagut un esperit constituent, i cree que era molt important aquest esperit institucional per posar en marxa a110 que no és més
que l'inici d'un importantíssim procés, i la veritat és que la
primera llei de devolució -si em permeten aquesta expressió- de devolució de competencies als conse11s insulars, realment ha dut a una conflictivitat que de cap manera s'csperava quan vam arribar a aque11 acord, a aquell cert acord
en la Llei de Conse11s Insulars; que consti que aixo ha dic
des de la mIDdma moderació.
Ja sé que dins les nostres societats hi ha i¡'¡uminats
que tal vegada voldrien que els consells insulars es relacio-
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nassin directament amb la corona d'Espanya sense passar
per cap organ polftic, ni de canlcter balear ni de caracter
espanyol, o bé directament amb la "Presidencia de la República de Catalunya" sense passar per cap organ polític de
caracter balear.
Pero el nostre és un plantejament estríctament constitucional i estatutario La dura realitat és que el text que vam
consensuar, i em referesc a la Llei de Consells Insulars, i
que com és logic, com a text consensuat esta farcit d'equilibris i de transaccions no se n'ha superat la primera aplicació; de la primera aplicació, ja se n'ha fet una lectura política, la pitjor possible, la més restrictiva possible, fins el punt
que una aplicaci6 extremada de la Llei de Consells Insulars
ha posat en evidencia que dins aquesta hi havia alguna
transacció, alguna ambigüitat, algun continui:sme acrític
d'aquells que sense que s'ho pensassin els redactors, els legisladors, se'n podien deduir greus deficits de funcionament democratic; pot esser que hauria hagut alguna aplicació menys partidista, menys sectaria de la llei; aquests aspectes, aquestes falles amagades s'haurien mantingut amagades durant més temps i no haurien aflorat amb la velocitat amb que ha han feto
Realment, entenem que el defecte, que el crull hi és en
la Llei de Conse\ls Insulars i que hem d'abordar o proposar, com a mínim, la seva reparació. Afortunadament som
en la prinlera transferencia als consells insulars, transferencia legislativa i que, per tant, el mal encara no esta molt estes i que seria possible, si hi hagués voluntat; corregir faci!ment aquest defecte d'origen.
Sres. i Srs. Diputats, els artic\e 14 i 15 de la Llei de
Consells Insulars preveuen dos regims jurídics aplicables al
mateix consell segons la procedencia de les competencies;
I'artic\e 14 ens diu que les competencies protedents de la
Llei de Bases de Regim Local i les que puguin esser transferides per l'Estat funcionaran en base al regim local; i l'artiele 15 ens diu que les competencies que provenguin de
l'article 39 de l'Estatut d'Autonomia i que per tant siguin
atribui'des per \lei d'aquest Parlament, funcionaran d'acord
amb la Llei de Procediment Administratiu.
L'origen d'aquesta dicotomia el podem cercar, crec
que el tenim detectat, és un origen, és una historia que comen~ amb el ConselI General Interinsular, en el seu funcionament, previ fins i tol a les eleccions locals del 1979,
després es reprodueix en el Consell General Interinsular
preautonomie després de les eleccions locals del 1979, després hi ha els documents de la ponencia, podríem veure
exactament de quin document prové pero no és aixo el fet
principal perque he de dir que, si bé aquesta és una proposta que procedeix deis documents del Govern, en cap cas va
esser polemica, ni va esser discutida ni va esser entrar a
fons en la seva analisi i en el seu debato
Pero a partir d'aquí, a partir d'aquests a rticles , el 14 i
el 15, nosaltres entenem que és d'aquí d'on procedeixen
molts problemes que avui discutim aquí, a partir d'aquests
articles 14 i 15, especialment a partir de l'article 15 comen<;a una interpretació, una aplícació sorprenent, i l'aplicaci6
sorpren~nt és que dins els C9nsells insulars existeixen dos
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regims de funcionament, dos regirns d'organització.
En una paraula, que la institució insular esta desdoblada en dues: una que és representativa, corporativa, en la
qual hi ha garanties per a les minories, en les quals hi ha
dret d'informaci6, en les quals hi ha el funcionament que
per tota Espanya garanteix la legislació bAsica de l'Estat i
una altra, impensada, que no esta regulada en cap llei, perque ni tan sois aquest articie 15 pot donar peu a aquesta interpretació -des del nostre punt de vista-, que dins els consells insulars, apart d'aquesta administraci6 local, representativa, territorial, perfectament d'acord amb la Constituci6,
amb la Llei de Bases de Regim Local, amb I'Estatut d'Autonomia, n'hi ha una altra que esta formada per un Govern
i per un Parlament insular, i que alla ja no funcionen cap
d'aquestes garanties, ja no hi ha cap dret a la participaci6
de les minories, ja no hi ha cap decisió representativa i, per
tant, presa amb la participació de tots els que han estat elegits per l'electoraL
En la practica ni tan soIs aixo, en la practica ni tan soIs
aixo, perque si bé en teoria ens expliquen que tenim dret
dins aquesta segona figura inventada d'un consell insular
format per un Govern i per un Parlament, cosa que no esta
escrita en cap llei, que si bé tenim dret a demanar informació i a controlar des del pIe la gestió que es faci d'aquestes
competencies, se n'oblidin, se n'oblidin completament o,
almenys, s'ha de dir que no és aquesta la interpretació que
es fa de la realitat; tenc aquí un escrit del Conse\l Insular
d'Eivissa i Formentera, que contesta al portaveu socialista
en el Consell Insular d'Eivissa i Formentera; se li contesta
una petició relativa a quins expedients estaven pendents de
tramitació en la Comissió Insular d'Urbanisme, i se li contesta que no té cap dret a coneixer aixo, que aixo no forma
part deIs seus drets, que aixo és una informació que no forma part de les seves responsabilitats; ftxa't ja on hem arribal.
El nostre punt de vista, Sres. i Srs. Diputats, i crec que
és el punt de vista que necessariament s'imposara, necessariament s'imposara, nosaltres voldríem que s'imposas el
més rapidament possible per la via del dialeg, perque aquí,
avui, no venim practicament ni a fer cap confrontaci6, simplement a plantejar que hem arribat a aquesta conclusió i
hem de dir que nos al tres no hi estavem amb aquesta conc!usió, que hi hem arribat com a conseqüencia de l'estudi
de l'analisi, de la reflexió sobre quin és I'origen d'aquest
problema després d'escoltar molta gent que té coneixements jurídics, que té coneixements administratius, que esta en el Tribunal Constitucional, perque com vostes saben
-i si no ho saben jo els ho dic- en aquesta casa s'han celebrat una serie de conferencies per magistrats del Tribunal
Constitucional que han donat lloc a interessants canvis de
vista sobre aquestes qüestions; la nostra idea és que hi ha
un sol consell insular, que hi ha una sola corporació política, que només pot tenir un regim d'organització i de funcionament, que només pOl tenir un regim jurídico
El consell insular és una entitat local, cree que aixo és
indiscutible perque tots els documents coincideixen en la
qualificaci6 del consell insular com a entitat local, que té
una personalitat moit acusada, aquesta entitat local, dins
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I'Estatut d'Autonomia de les llles Balears, dins la Comunilal Autónoma de les Illes Balears, aixó és indiscutible.
Té una personalitat tan acusada i així esta reconeguda
per les lleis, aquesta singularitat, que té una elecció absolutament distinta de qualsevol altra de les corporacions provincials espanyoles, hi ha una elecció directa, no existeix,
aixó és una especialitat importantíssima de les Illes Balears,
té iniciativa legislativa, és una cosa ben peculiar que li dÓna
l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, els seus integrants formen el Parlament de les Illes Balears, és una cosa
especialíssima de les Illes Balears i que té un article 39 que
Ji obre les portes a un immens camp de mat~ries sobre les
quals pot tenir compet~ncies. 1 es ciar, logicament, una entitat local de les IlIes Balears amb aquesta acusadíssima
personalitat, que la fa distinta de qualsevol corporació provinicial espanyola, és una institució de la Comunitat Autónoma, naturalment que és una institució de la Comunitat
Autónoma, una institució, no dues, una.
El r~gim jurídic, l'organització, el r~gim económic, el
de funcionaris no pot esser més que un, no n'hi pOl
haver dos; les atribucions de compet~ncies que se li puguin
fer, que poden esser importantíssimes i poden convertir els
consells insulars en la primera institució quant a pes poHtic
de les Illes Balears, no quant a institució d'autogovern perqu~ els consells insulars, com saben els que han estudiat
l'Estatut i la seva interpretació, no són institucions d'autogovern, són institucions de la Comunitat Autónoma i podel!, per ta!!.t, tenir _ampHssimes _c_ompelencies a causa de
I'aplicació de I'Estatut; peró aixó no desvirtua la seva ess~ncia única, local, representativa, corporativa, territorial
que els correspon; podran augmentar el seu pes poHtic d'una manera immensa peró la seva ess~ncia institucional és
única i no la poden canviar.
r~gim

Precisament creim que la doble utilització que s'ha fet
de regim jurídic per eliminar la participa ció deIs grups poHties minoritaris en la gestió de les compet~ncies transferides és el que ens ha suposat poder arribar, com una especie
de demostració per reducció a l'absurd, que aixó no és possible, que no és possible que un consell insular cada vegada
pugui tenir més pes poHtic i que cada vegada puguin ten ir
menys participació i menys influencia les persones elegides
pels pobles per integrar aquesta corporació insular.
Per tant, el consell insular no pot evolucionar cap a
una forma on els consellers, el conjunt deis consellers, amb
independ~ncia de la formació política de la qual formin
part, quedin cada vegada més reclosos, i endemés d'una
manera excloent, de les materies inicials d'Administració
local i que, per tant, únicament puguin tentr, com diu
aquest paper, informació, participació, debat i formació.
Per tant, participació en la formació de la voluntat de
la corporació en aquestes mat~ries d'origen d'Administració local, quan la mateixa Llei de Consells Insulars -els ho
vull recordar- no fa cap tipus de difer~ncia entre les compet~ncies procedents de l'Administració local i les competencies procedents de les lleis d'aquest Parlament ja que tenen
la qualificació de propies; en la L1ei de Consells Insulars feta per aquest Parlament, són identicament propies les com-

petencies que vénen del r~gim local com les compet~ncies
que procedeixen de lleis d'aquest Parlament i que I'atribució, com és el cas de I'urbanisme, es faci sota la concepluació de compet~ncies própies.
Els podria dir que a Espanya hi ha cabildos insulars, hi
ha diputacions provincials que tenen competencies transferides de I'Estat o de les mateixes comunitats autónomes, hi
ha comunitats uniprovincials i que per tant han absorbit la
diputació provincial previa, hi ha territoris históries que
corres ponen a demarcacions provincials antigues, en cap
cas trobarem que hi hagi dos r~gims jurídies o dos r~gims
d'organització i funcíonament, n'hi ha un, el que correspongui, el que correspongui quan aquesta diputació provincial s'ha convertit en comunital autónoma, és el regim autonomic de parlament o d'assemblea i govern; quan és una
diputació que ha rebut competencies de I'Estat o de la comunitat autónoma, no ha canviat en absolut la seva personalitat corporativa i representativa.
Per tant, nosaltres creim, per la nostra part, que hem
detectat l'origen del problema i ho dic perqu~, no aquí que
és diffcil realment convencer, la gent es conven<; tota so la
quan reflexiona i quan escolta i quan s'assessora, pero pOI
esser que aixo podría esser un punt per iniciar una solució
de tot aquest plet que mantenim i que no du camí d'acabar
en mat~ria de consells insulars i de compet~ncies; perque,
realment, tan respoIlsables ens podem considerar uns com
uns altres, si així ho acceptassim, d'aquest error o d'aquesta
falta de reflexió o d'aprofundiment o d'analisi deIs articles
14 i 15 de la L1ei de Consells Insulars.
Si realment hi hagués una visió no partidista d'aquest
problema, si realment no fos el motiu de tota aquesta discussi6 una supeditació al Govern de la política urbanística
o una exclusió de les'oposicions, de les decisions urbanísLÍques i realment fos un problema merament organilzaliu,
polític, jurídic, crec que tendríem un camí obert perqu~
sense que ningú capitulas poder recapitular.
Per tant, i a partir d'aquí és molt breu I'explicació que
he de fer del nostre text alternatiu, que de cap manera es
pot entendre probablement si no hi ha aquestes consideracions previes. El nostre text alternatiu suposa reconduir la
totalitat de l'atribució de compet~ncies en materia d'urbanisme al r~gim local únic del consell insular, per tant al regim representatiu, corporatiu, de participació única del
consell insular, i a partir d'aquí que el consell insular, amb
tots els mecanismes amplíssims que li dóna el regim local,
la legislació basica de I'Estat sobre el regim local, organitzar el funcionament d'aquesta compet~ncia.
Peró, és clar, organitzar el funcionamenl d'aquesta
competencia des del punt de vista de r~gim local és molt
distint a com s'ha fet fins ara, per qu~? Primera qüestió,
perqu~ si qualque cosa hi ha d'inalienable en el regim local
és la capacitat deis que I'integren de prendre resolucions, el
r~gim local no pot transferir, delegar, deixar a una comissió, de la qual formen part altres administracions o altres
representacions, facultats resolutories; facultats d'assessorament, facultats de consulta, facultats deliberants pero no
facultats resolutories.
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faran- volen anar al Tribunal Constitucional perque s'aclareixi aquest punt.

Li prec que acbi, Sr. Triay.

EL SR. TRiAY 1 LLOPIS:
Si, Sr. Presdident, moltes gracies. Per tant, aixó és el
que explica perque la nostra proposició de llei no tan sois
fa aquesta referencia, que realment és el més important,
que el regim local sera el regim aplicable a les materies
atribu'ides en materia d'urbanisme, sinó que aixó té una
conseqüencia practica: que no podrien existir amb caracter
resolutori les comissions insulars d'urbanisme tal com estan plantejades en la Llei 9/90. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Triay. Grups que volen intervenir en el
torn a favor o en contra? Pel Grup Parlamentari MIXT, té
la paraula el Diputat Sr. Pascual i Amor6s.

Bé, jo dic que hem d'esperar a saber que diu tan alta
instancia per saber qui té ra6. De moment -repetesc- només hi ha unes sentencies del Tribunal Superior de Justícia
de Balears que no van per les tesis exposades, en la meva
opinió, pel Sr. Triay.
Ara, entrem en l'articulat de la lIei de modificació proposada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA. Conseqüencia de tot alló que ha explicat d'aquesta teoria novedosa és
que no hi pot haver comissions insulars d'urbanisme; molt
bé, com que jo pos en qüestió aquesta teoria, jo després cm
pregunt, són bones o són dolentes les comissions insulars
d'urbanisme amb independencia, deixem a discutir si són
jurídicament viables o no són jurídicament viables, en cas
que siguin viables -que jo entenc que ho són, si una Ilei d'aquest Parlament les crea- pero, en cas que siguin viables,
són bones o són dolentes?, perque l'esmena a la totalitat
amb text alternatiu allo que fa és suprimir-les.

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS:
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Practicament, de tot
el tcmps de la intervenci6 del Diputat Sr. Triay, própiament referida a I'articulat del text alternatiu que presenta,
només s'hi ha referit 15 segons, 30 segons, la resta I'ha dedicat a explicar una posició de tipus jurídic que jo no sé si
és original peró que en qualsevol cas és la primera vega da
que aquí es discuteix.
.
Respecte d'aquesta discussió de tanta profunditat, jo
no es tic -la veritat- en condicions de tenir una postura ferma, pero sí que he de recordar, i que consti que nosaltres
volem la participació de tots els grups políties dins la Comissió Provincial d'urbanisme, és que les sentencies del
Tribunal Superior de Justícia, les úniques que tenim de
moment, diuen que l'articJe 2 deis reglaments de Mallorca i
d'Eivissa estan bé i per tant admeten un regim no participatiu en les comissions insulars d'urbanisme, aixo és un
punt que s'ha de tenir en compte i que per consegüent jo
entenc que esta en contradicció amb tota l'exposició que ha
fet el Sr. Triay; amb a110 que només hi pot haver un sol regim jurídic, que aquest regim jurídic ha d'esser el de les
corporacions locals, si no ho entes malament.
Aleshores, també ha esmentat les comunitats autónomes uniprovincials, diu que en ten en un, dos, de regims jurídics, no ho sé, la veritat és que jo no ho sé, diu que en tenen un, molt bé, jo pregunt, qui? Navarra, La Rioja, Cantabria, Astúries, tenen regim jurídic autonómic, Llei de Procediment Administratiu, Estatut d'Autonomia, lleis que el
desenrotllen, etc. i que surten de la Llei de Regim Local.
Pero aquí I'argumentació del Sr. Triay ve a dir que nosal tres transferim unes competencies als conseIls insulars
des de la Comunitat Autónoma i resulta que després només podem fer servir el regim jurídic de les corporacions
locals, a mi em pareix que aixo podria esser un sofisme, és
la primera vegada que es planteja i per tant jo he de posar
en dubte aquesta interpretació, jo sé que el Grup Parlamentari SOCiALISTA o el Partit Socialista -no sé com ho

La meya res posta és rotundament són bones, no són
dolentes, i diré per que; que consti que dins la comissió insular d'urbanisrne, el Grup Parlamentari MIXT, volem representació de cada un deIs grups de consellers perque
pensam que I'urbanisme és un tema que no es pot planificar per a quatre anys, ni 'per a tres, ni per a dos, que són els
que falten per arribar al període de legislatura, amb el pcrill que després vengUi una álrra majoria de signe conrrari i
que haguem de fer tot el contrari, sinó que hi ha d'haver un
consens perque la planificació pugui esser a llarg termini; i
aixo requereix, perque es pugui arribar a les maximes cotes
de consens, que hi hagi representació de les distintes forces
polítiques dins aquestes comissions.

També he de raonar per que crec que són bones les comissions insulars d'urbanisme. En primer lloc, les comissions insulars d'urbanisme són de caracter executiu i molt
especialitzades, hi ha gent, primer, que forma part d'una
ponenica tecnica normalment, on hi ha moltes representacions de coHegis de professionals, etc., on hi ha molta gent
que tecnicament fan una proposta de resolució, la qual despres han d'examinar els polítics que estan dins la comissió;
pero no només són aquests políties, tradicionalment no han
estat només membres del Govern o membres de I'Adrninistració periferica de l'Estat -abans- o membres del consell
insular -ara-, sinó que hi ha estat endemés un batle quan es
tracta un assumpte d'un pla general que li afecta, hi ha un
director d'una ponencia tecnica que és un tecnic que participa i hi sol haver un secretari que és un jurista que en sap i
hi sol haver especialistes en la materia, o sigui, és un ens
plural.
Si se suprimeix la comissió insular d'urbanisme, quina
és la solució? Dones, que aixó ho hauria de fer un organ de
les corporacions locals i que només pot esser, si ha d'esser
executiu, la comissi6 de govern o el pIe, així ha entenc, o
hauríem de crear una cosa especial amb la qual cosa ja tenim la comissió insular d'urbanisme.
El pIe -jo estic d'acmd amb alió que ha dit el Sr. Ver-
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ger- materialment no pot tractar tots els assumptes que van
a la comissió insular d'urbanisme, si els vol tractar mínimament té la comissió de govem, que és una comissió que
també esta arreglada, en la seva composició, i que no hi
permet el pluralisme, no em referesc als grups de consellers
en aquest cas, els quals poden estar dins la comissió, sinó a
persones alienes als consells insulars com, per exemple, poden esser un representant de I'Administració central de
I'Estat, si n'hi ha d'haver, representants del Govern de la
Comunitat, si n'hi ha d'haver, representants deis ajuntaments o gent de reconegut prestigi, que també és convenient que n'hi hagi.
Per totes aquestes consideracions, nosaltres entenem
que amb independencia del raonament jurídic, que el posam en dubte, espera m a veure si qualque dia el Tribunal
Constitucional vol dir qualque cosa. Nosaltres estam pel
manteniment deIs articles 14 i 15 de la Llei de Consells Insulars, que molt bé ha esmentat, i per l'aplicació de l'article
15 en el cas de les competencies d'urbanisme transferides
als conseIls insulars i, per tant, pel manteniment de la figura de les eomissions insulars d'urbanisme.
A posta, per aquestes raons i encara que nosaltres varem votar en contra de la modificaeió de 1'artiele 2, proposada pel Grup PP-UM, entre la proposta del Grup Parlamentari PP-UM, la proposta del Grup Parlamentari SOCIALISTA i el text actual, que seria el mare on hem de
prendre la decisió, nosaltres ens decantam clarament, encara que té-unes insuficiencies que són millorades-per la proposició presentada pel Grup Parlamentari PSM i EEM, pero com que ara no estan amb aquesta votació, nosaltres ens
decantam clarament pel text actual; d'entre aqueixes tres
possiblitats: la del Grup Parlamentari PP-UM, la del Grup
Parlamentari SOCIALISTA i el text actual de la Llei d'Atribució de Competencies als Consells Insulars; aqueixa
darrera és la que a nosaltres ens agrada i, per tant, hem de
votar que no perque suposa anar cap enrere respecte del
que tenim.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Pascual. Té la paraula el Diputat Sr. López i Casasnovas.
EL SR. LÓPEZ 1 CASASNOVAS:
Sres. i Srs. Diputats. Intervendrem des de l'escó perque
pensam que el debat sobre les idees que informen les propostes de textos altematius i de rebuig a I'actual proposició
de llei ja s'han fet, pero sí que voldrfem agafar, adoptar una
posició respecte del text concret de Uei que en! presenta el
Grup SOCIALISTA
En primer Uoc hem de dir que nosaItres entenem que
respon a una idea bastant intel-ligent, que es remonta als
origens de com la Llei del Sol havia de pensar, en el seu
moment, que s'havien d'aplicar les competencies de plan ejament, les competencies d'urbanisme i que establia aquestes comissions insulars pero que, óbviament, a0 tampoc
no hauria d'esser -entenem nosaItres- entes com una qüestió dogmat!ca, no és imprescindible ni és obligat que hi ha-

gi eomissions insulars d'urbanisme.
De qualsevol manera pero, recoUint la interven ció del
grup MIXT, també entenem que algun organisme d'alguna
manera ha d'exercir aquestes competencies i que sense necessitat de fugir de regim jurídic de les corporacions locals
sí que hauríem de des triar dos nivells en l'exercici de les
competencies: un seria el nivell tecnic de participació, d'analisi deIs temes, d'elaboració de dictamens, que és el que
permet, precisament, que persones no elegides, no polítics
en definitiva, puguin ten ir una cosa a dir en els temes, i una
altra és el terreny de la decisió política; creim que, en qualsevol cas, la darrera responsabilitat correspon als poIítics
eleetes, elegits.
D'altra banda, ens preocupa o pensam que si els conseUs insulars tenen reconeguda la capacitat d'autoorganització, el tema que el Parlament, via llei, els obligui a tenir
o a deixar de ten ir un determinat model de comissions per
exercir les competencies pot entrar també dins el terreny
Ilenegadís de possibles conflictes de competencies.
Per a~o, nosaltres, de tota manera, ens inclinam a favor d'un text com el que presenta el Grup SOCIALISTA,
quant a mal menor en relació amb l'altre, 1'altre sí que ens
sembla extraordinariament preocupant; i per a0 crec que
haurem de donar suport, sense massa convenciment, llevat
que el Sr. Triay ara, amb la replica, ens convenci més de la
bondat i de la viablitat jurídica d'aquesta proposta, haurem
de donarsuport -repetesc- a l'alternativa del Grup SOCIA:
LISTA, ates que la nostra ja ha estat desestimada pel plenari. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. López i Casasnovas. Pel Grup PP-UM, té
la paraula el Sr. Verger.
EL SR. VERGER I POCOVÍ:
Gracies, Sr. President. Farem la intervenció des d'aquí
perque és el famós tema que hem discutít una vegada i l'altra i continuarem discutint el mateix. El Sr. Triay o el Grup
Parlamentari SOCIALISTA ens presenta una curiosa ¡nterpretació, en la qual jo tampoc no voldré entrar a fons perque jo cree que és un tema jurídic important i que no estic
capacitat ni vull dir que estigui capacitat per entendre el
que ens ha dit.
EscoIti, pero voste ens deixa reduits, als consells insulars, a meres ens d'Administració local, simplement a aixo,
i a posta suprimeix la comissió d'urbanisme i a posta ha de
suprimir els dos representants del Govern i a posta hi ha
totes aquestes modificacions a l'articulat, a la LIei 9/90.
Pero jo crec que vostes aquí haurien d'haver dut una
altra cosa: la modificació de la Llei de Consells Insulars i la
modificació de I'Estatut, i d'una vegada i per totes així ho
tendríem cIar; perque si no discutirem una vegada i 1'a11ra, i
voste diu que ha fet un raonament jurídic i que ha analitzat
amb no sé quants tecnics, juristes i amb no sé qui més; pero
nosaltres també hem analitzat i hem raonat amb tecnics, ju-
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rutes i amb no sé qui més i hem arribat a una conclusió totalment diferenciada a la seva.
Vostes, el que volen és que siguem una comissió com
tal, informativa, i em pareix que he sentit, si mal no record,
que a totes les comissions de I'Administració local tothom
hi participi, jo li record que la comissió de govern pot esser
perfectament monocolor en una diputació, en un consell
insular o en un ajuntament. Per consegüent, es podria fer
qualque cosa semblant en una comissió tecnica i ja tornaríem a tenir la comissió d'urbanisme una vegada més, com ha
dit el representant del Grup MIXT.
Jo crec, Sr. Triay, que l'haunl d'explicar molt, I'hauni
d'explicar molt i dic -una vega da més- que a110 que han de
fer vos tes és dur o reconeixer que es varen equivocar quan
varen aprovar la L1ei de Conse11s Insulars amb segons quin
articulat, i que per ventura convendria modificar-la, facin
una proposta en aquest sentil, no ens diguin que siguem
just Administració local; aquí hi ha sentencies, poques pero
n'hí ha, i no diuen aixo, diuen el contrari; l'única cosa que
ens diu la sentencia, per recordar-la en aquesta sala, és que
no varem fer un bon reglament adaptat a la Llei de Transferencies, pero res més, ens garanteixen avui per avui que
som institucions de la Comunitat Autonoma i que podem
fer feina i treballar com si fóssim Administració autonomica.
Aix) no ha dic jo, no li tornaré a llegir la sentencia, no
sé que passara en el Suprem o amb el recurs aquell que han
presentat vostes al Constitucknal, no ho sé pero sí que és
cert que avui per avui se'ns admet, als consells insulars,
com a Administració autonomica i, per tant, no som just
Administració local, reconegui que es varen equivocar en
qualque moment; o s'equivoquen ara o es varen equivocar
quan varen aprovar la L1ei de Consells Insulars o s'equivocaren quan varen aprovar la L1ei 9/90.
Si no, realment, no entenc aquesta proposta seva; com
pot suposar no donarem suport a aquest text alternatiu que
presenten vostes avui aquí. Gracies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gn\cies, Sr. Verger. Pel torn de replica, té la paraula el
Sr. Triay.
EL SR. TRIAY 1 LLOPIS:
Gracies, Sr. President. Venc aquí perque aixI aprofit
millar la ma que m'ha deixat disponible la minusvalua temporal, no perque no pugui contestar des de l'escó, com han
fet els altres diputats que crec que han fet molt bé.
Sr. Pascual, no és una teoría original, i vull dir que, si
bé hem participat en aquesta reflexió, és cert que és la primera vegada que l'exposam aquí pero també es cert que
amb les continues consultes que es fan sobre aquesta qüeslió, les quals es produeixen logicament per la conflictivitat
jurídica a que ens ha dut aquest tema, des deis consells de
Mallorca i d'Eivissa i Formentera, creim que es crea, efectiva!.Ilent, una opinió cad~ vegada més consolidada en relació
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amb aquest tema. No obstant aixo, efectivament, en termes
jurídies el tema esta per una banda sentencial a les Illes Balears, per una altra banda pendent del Tribunal Suprem,
perque hi ha un recurs del PSM que sí que ha estat admes a
tramit amb anterioritat i també -com ahir deia- no és que
volguem presentar un recurs al Tribunal Constitucional sinó que ha estat presentat ja des de fa un mes i que, bé, ja
veurem com es resol.
Voste em parla de si són bones o dolentes les comissions insulars d'urbanisme, jo sobre aquest tema no ten e
opinió perque no és una qüestió moral, no ha sé, si són bones o no, jo cree que si tot l'ordenament jurídic condueix,
-que amb aixó hi ha discrepancies ciares, com es pOl veurecondueix que l'essencia deis consells insulars és la d'esser
una institució de base representativa, dones, hi ha determinades eines que es poden utilitzar i altres com aquesta, tal
com esta plantejada, en la L1ei 9/90, que no es podrien utilitzar.
Aixo impedeix que hi hagi asessoraments tecnics collegiats? En absolut; aixo impedeix que hi hagi interessos
que siguin consultats d'una manera col'legiada i organitzada? En absolut, suposa que la capacitat resolutoria correspon als organs del consells insular, simplement; la llibertat
de crear aquest tipus d'organ d'assessorament o de consulta
és amplia, no tan sois per al mateix consell insular sinó que
també per a aquest Parlament, per via de legislació, pero
respectant sempre el contingut de la legisla ció basica de
l'Estat.
Jo voldria saber d'on ve el complex que la legislació de
regim local és de baixa qualitat i que la legisla ció procedent
d'una estranya interpretació de la Llei de Procediment Administratiu, que no parla per a res de parlaments i de governs, és d'alta qualital, quan el resultat és que una és participativa, plural, amb garanties i que l'altra ens redueix absolutament a no tenir la més mínima informaeió.
Per tant, jo cree que aquí hi ha un prejudici que s'ha
alimentat durant una serie d'anys i que s'ha arribat a la
conclusió que quan qualsevol diputat o conseller fes menció a la Llei de Regim Local, immediatament se li atacas
dient que a més de regim local som institució de la Comunitat Autonoma; naturalment que som institució de la Comunitat Autonoma, naturalment que tenim un article 39
amplíssim, naturalment que tenim unes singularitats que ja
explicava, pero som una corporació representativa, els consells insulars, i a0 no els limita en absolut ni els lleva cap
importancia, tot al contrari, és una corporació representativa que pOl tenir un pes polític sensacional dins la Comunital Autónoma.
Per tant, el tema de com es podría organitzar cree que
és un tema perfectament obert, que admet moltíssimes solucions -igualment li contest, al Sr. Casasnovas, perque
també ha plantejat aquí quines serien les possibilitats-, les
possibilitats són amplísimes i les possibilitals no estan tancades en absolut amb la proposta que nosaltres feim.
Sr. Verger, li he de dir, ens deixen redu'its a una Administració local, ja voldríem nosaltres que ens elevassin a
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Administraci6 local, ens elevin a Administraci6 local, volem tenir els grans benefieis, privílegis, capaeitats i garanties de I'Administraci6 local, perque els altres no ens donen
ni permís per demanar que ens diguin quins assumptes estan pendents de resoldre per la comissi6 insular d'urbanisme; volem ten ir els avantatges de l'Administraci6 local,
crec que és hora d'invertir els termes d'aquesta discussi6.
Per altra part, hi ha unes referencies a l'Estatut d'Autonomia; em diguin en quin article l'Estatut d'Autonomia
es diu que els consells insulars tenen dos sistemes d'organitzaei6, dos sistemes de funcionament idos sistemes jurídics, perque aixo no ho trobara en cap anicle de l'Estatut
d'Autonomia, perque I'Estatut d'Autonomia, amb totes les
limitacions humanes que pugui tenir, el va fer gent que tenia seny i va passar per una serie d'examens i de controls;
en I'Estatut d'Autonomia, aixo, no hi és; aixo no hi existeix.
Com pot esser que l'Estatut d'Autonomia digui que
dins els consells insulars hi haunl dos consells insulars? Un
on hi participen tots i l'altre on no hi participen, uns que
van amb unes 11eis i uns altres que van ambunes altres, aixo
no ho trobarem; per tant, efectivament, jo no dic ara que
avui acceptin que jo puc aquí plantejar una possibilítat o
una vía de soluci6 a problemes, jo sé que no ho poden acceptar pero cree que valdria la pena que una vegada derrotat, continuar pensat amb aquest tema perque efectivament, com que som en el principi del cam! i si complim tot
a110 que hem dit que volem, aquest camí ha d'esser 11arg o
ha d~esser amplí, perque és el camí it~Aespls:gament-ºe I'ar- _
ticle 39 de l'Estatut, crec que valla pena que abans de continuar per una via conflictiva o dificil o discutida que estiguéssim ben segurs que efectivament hem encertat amb els
processos jurídics, administratius i organitzatius que corresponen.
Voste diu que reconegui que l'article 15 esta malament, no m'importa el més mínim reconeixer que l'article
15 esta malament, i som jo qui ho ha dit.
EL SR. PRESIDENT:
Li prec que acabi, Sr. Triay.

torn de contrareplica? Sr. Pascual i Sr. Verger; té la paraula el Sr. Pascual.
EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS:
Molt breument, Sr. President, només vull recalcar una
cosa, que aquí no parlam de qüestions morals sin6 que parlam d'eficAcia política i de resultats polítics; jo em reafirm
en el sentir que l'estructuraci6 tradicional, allo que eren les
comissions provincials d'urbanisme previament, i que són
organismes coHegiats, que s6n plurals amb participaci6 del
Govern de la Comunitat, en aquest cas, deis consells insulars, de l'ajuntament quan toca i d'aItres, pens que és millor
que no una comissi6 de govern, que és només d'una instiLuci6, ja que l'urbanisme afecta no només els consells insulars
sin6 que afecta moltes altres institucions; per consegüent ,
suprimir les comissions insulars d'urbanisme pens que no
és una bona soluci6.
EL SR. PR ESID ENT:
Gnlcies, Sr. Pascual. Sr. Verger, té la para ula.
EL SR. VER GER 1 po co vf:
Gnicies, Sr. President. Just amb les petites manifestacions o declaracions, sempre acaba el Sr. Triay per manifestar-nos les perv~rses conseqüencies de no sé que, quines?,
quines perverses conseqüencies tenim? És a dir, si l'artide
15_, voste diu, no ho deim nosaltres, pero passa que hem
d'entendre que si ens proposen aquesta modificaci6 de l'article 2 de la Llei 9/90, vostes mateixos han d'entendre que
l'article 15 pot estar equivocat, i tom a repetir que vostes,
aIlo que han de fer és presentar-nos la modificaci6 de l'article 15 de la Llei de Consells Insulars, i no em parli de perverses conseqüencies, quines? Que Eivissa no ha estat informada? A mi em pareix, si mal no record, pero em pareix
que vaig llegir la composició de la Comissi6 d'Urbanisme
d'Eivissa i hi ha el Delegat del Govern i no sé quants representants de l'Administració central, no sé qui s6n, no és
just monocolor i que tenen endemés una altra cosa, Sr.
Triay, als d'Eivissa, que els contestin a11<i i a11a, segurament,
per ventura no és exactament aix! com vos te ha manifestat
en aquell paperet que ens ha mostrat.

EL SR. TRIAY 1 LLOPIS:
Ja he acabat, Sr. President. Per tant, l'article 15 esta
malament, creim nosaltres que estA malament, ningú no es
va oposar a l'article 15, no hi va haver cap esmena, ningú
no el va discutir, procedeix d'un document del Govern, jo
crec que procedeix d'una tradici6 administrativa dins el
Govern, una tradici6 funcionarial que procede;x: deIs anys
70, anterior a les eleccions del 1979, que procedeix del
Conse11 General Interinsular i que, efectivament, tal vegada
hi va haver una falta de reflexi6, d'autocrítica i d'analisi,
s'ha deixat passar fins que no han vist les perverses conseqüencies que pot tenir, tal vega da no hem entrar a pensar
que, efectivament, hi podria haver un error. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
GrAcies, Sr. Triay. Grups que volen intervenir en el

Torn a repetir; no veig cap perversa conseqüencia, sin6
que la perversa conseqüencia seria si enfocAssim aixo tal
com voste diu, si realment totes les competencies que es
transferissin de la Comunitat Autonoma als consells insulars les haguéssim de tractar el dia dema com a Administració local; em pareix que hi hauria dos o tres plens cada setmana, em pareix que l'eficAcia administrativa 11uiria per la
seva absencia i li puc assegurar una cosa, que el tema de
fons que s'ha plantejat avui, aquí, nosaltres, també com a
grup, el volem aclarir, pero no volem renuciar a esser Administraci6 autonomica si ho som i, si just som Administraci6 local, ho hem d'aclarir, perque és cert que estam en el
comenc;ament, és cert que estam amb la primera transferencia pero aixo sí que s'ha d'aclarir i el nostre grup esta
disposat a discutir-ho tant com sigui necessari pero no ens
digui voste que ha interpretat no sé com i que arriba a la
conclusi6 que just és Administraci6 local, nosaltres, aixo no
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ha creim.

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Verger. Passarem a la votació de l'esmena
a la totaliat del Grup Parlamentari SOCIALISTA
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen posar
drets, per favor? Gracies, es poden asseure.
Sres. i Srs. Díputats que voten en contra es valen posar
drets? Grades, es poden asseure.
Abstencions, no n'hi ha.
El resultat ha estat: a favor, 25; en contra, 34; abstencioos, cap; en conseqü~ncia, queda rebutjada l'Esmena a la
tatalitat número 1112, del Grup Parlamentari SOCIALISTA a la proposta de la Camissió Técnica Interinsular.
Canelos l'Ordre del Día acaba aquesta sessió. Gracies
a tots.
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