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1/.- DEBAT DE LES COMUNICACIONS DEL GOVERN relatives a les memories deis consells insulars sobre la 
gestió de competencies en materia d'urbanisme i habüabiLilal corresponents als anus 1990-1991 i 1992 oS 

EL SR. PRESIDENT: 

Senyores i senyors diputats, bones tardes a tots. Comen~a 
aquesta sessió. Comen¡;;am per les preguntes. Prec als dipu
tats que seguin al seu escó i silencio 

1.1) Pregunta RGE núm. 2932/93, presentada per I'Hble. 
Sr. Diputat Víctor Tur i Ferrer, del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA. 

EL SR. PRESIDENT: 

La primera pregunta és la 2923, del diputat Sr. Víctor 
Tur i Ferrer, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa 
a iniciatives per la no construcció del camping de Ca Marí. 
Té la paraula el diputat Sr. Tur i Ferrer. 

EL SR. TUR 1 FERRER: 

Gnlcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El dia 
13 de maig de l'any 1992 aquesta Cambra va aprovar un 
proposició no de lIei amb la qual s'instava el Govern de la 
Comunitat Autónoma a donar la maxima col'laboració a 
l'Ajuntament de Formentera perque no es portas a terme la 
construcció del camping des Ca MarÍ. És per aixó que de
man quines iniciatives o quina col·laboració ha donat el Go
vern de la nostra Comunitat per evitar aquesta construcció. 
Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnlcies, Sr. Marí. En representació del Govern t, 
la paraula el conseller Sr. Flaquer: 

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaque 
i Riutort): 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. L 
explicaré molt breument que des que em vaig fer carre
de la conselleria, l'assumpte del camping de Ca MarÍ d, 
Formentera és un deIs temes que més ens ha preocupa1 
De fet, al marge de reunions amb els responsables mu 
nicipals, i concretament amb el batle de Formentera, 
fins i tot amb l'ex-batle de Formentera hem tengu 
reunions on ens han explicat la problematica. Jo 1i expli 
caré senzillament com esta el tema i quines iniciative 
hem pres nosaltres. 

El tema és molt senzil1: els tribunals, com voste saI= 
han obligat l'Ajuntament de Formentera a concedir un 
llicencia municipal, i la llicencia municipal esta conce 
dida, peró -aixó sí, s'ha de dir- condicionada a tre 
autoritzacions previes: dues que fan referencia a 1 
conselleria de Turisme, i una altra que fa referencia a 1 
conselleria de Governació. Pel que fa referencia a 1 
conselleria de Turisme 1i puc dir que en aquests mc 
ments els meus tecnics estan examinant la documentaci, 
pertinent, i en el moment en que hi hagi un inform 
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haurem de concedir o denegar aquesta autorització. Com 
vostt~ bé pot comprendre, no ens podem arriscar que ens 
duguin també a nosaltres als tribunals; si tot esta en ordre, 
l'haurem logicament de concedir. De totes mane res jo tenc 
l'esperan<;a que hi ha una tercera autorització, que és la 
d'activitats classificades, que de moment encara no esta de
manada, i que depen de la Conselleria de Governació, i per 
ventura sigui per aquest punt per on es pugui aturar la cons
trucció d'aquest camping. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Flaquer. Vol tornar fer ús de la paraula el Sr. 
l' Tur? Té la paraula. 

EL SR. TUR 1 FERRER: 

Gracies, Sr. President. Tot aixo que em diu em pareix que 
no és nou, perque ja n'estavem assabentats; pero també el 
que li volia dir, Sr. Conseller de Turisme, si sap voste i la 
resta de membres del Govern, que les obres ja estan en mar
xa, i si saben també que l'ajuntament, complint les recoma
nacions d'aquesta Cambra, que l 'ajuntament esgotas totes les 
possibilitats jurídiques i altres, ara es troba amb una querella 
personal cadascun deis membres de la Comissió de govern 
municipal amb que eIs demanen fortes penes i indemnitzaci
ons. Tenen alguna coHaboració, o han fet res sobre aquest 
tema? Grades. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Tur. Vol tornar fer ús de la paraula el Sr. 
Flaquer? 

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer 
Riutort): 

Sí, gracies, Sr. President, Breument li diré que conec que 
s'han comen<;at unes obres. També s'ha de dir que no són 
unes obJ"es en el entjt estricte de la paraula, sinó que senzi
llament estan tancant el solar, i li vul! dir que aixo és compe
tencia municipal , on jo logicament no puc entrar a aturar les 
obres. Moltes grades. . 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Flaquer. 

S 1.2) Pregunta RGE núm. 2977/93, presentada per l'Hble. 
ra. Diputada Pilar Ferrer i Bascuñana, del Grup Parla

mentari PP-UM. 

EL SR. PRESIDENT: 

_ La segona pregunta és la 2977, de la Sra. Ferrer i Bascu-
nana relatO 1 d "'. , . , lVa a contro e prestaclO samtana. 

LA SRA. FERRER 1 BASCUÑANA: 

Gracies, Sr. President. Retir aquesta pregunta. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Ferrer. 

1.3) Pregunta RGE núm. 2978/93, presentada per 
l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom i Coll, del Grup 
Parlamentari PP-UM. 

EL SR. PRESIDENT: 

La tercera pregunta és la 2978, de la diputada Sra. 
Maria Salom i Coll, del Grup PP-UM, relativa a projecte 
de llei del president del Govern. Té la paraula la Sra. 
Salomo 

LA SRA. SALOM 1 COLL: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. 
Sabem que esta en marxa un projecte de ]]ei de presi
dent de Govern i de l'administració de la Comunitat 
Autonoma de les Illes Balears, i ens agradaria saber 
quines són les directrius o les lÍnies mestres d'aquest 
projecte de llei. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Salom. Té la paraula la Sra. Estaras. 

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN (Rosa 
Estaras i Ferragut): 

Gracies, Sr. President. Més o manco, i breument, la 
nova regulació d'aquest text, es va fer la retirada en 
primer per adequar-Io a la llei de l'Estat, concretament 
la Llei 30/92, de 26 de novembre, i basicament perque 
les circumstancies actuals són diferents de les que varen 
propiciar la llei de 1984, perque tenim un traspas a la 
Comunitat Autonoma de competencies de l'Estat, i 
perque s'ha de fer un traspas cap als consells insulars, 
i tot aixo ha fet una configuració nova d'aquesta llei. 

Hi ha un títol dedicat a la figura del president, que 
tendra un tractament especial i diferenciat de la resta 
del Govern. Hi ha una part dedicada també a tot el que 
sera el Govern, i s'introdueix en principi, sempre i quan 
hi haura unes reformes que se sofriran a la tramitació 
parlamentaria, tot una part del concepte de direcció 
presidencial del Govern; un títol dedicat a les compe
tencies, funcions i estatut del vicepresident i consellers, 
quant a membres del Govern; un apartat dedicat a les 
rt:!acions Govern-Parlament, i un dedicat a tot el que és 
l'articulació de l'administració autonomica com una 
organització tecnica. Gracies. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Estaras. 

1.4) Pregunta RGE núm. 2991/93, presentada per l'Hble. 
Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, del Grup Parla
mentari SOCIALISTA. 

EL SR. PRESIDENT: 

La quarta pregunta és la 2991, del Sr. Valenciano i Ló
pez, Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a diferencies 
de les inversions de la Conselleria d'Indústria, entre el que 
diu el conseIler i el que figura al compte general del 1992. 
Té la paraula el Sr. Valenciano. 

EL SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ. 

Gracies, Sr. President. Com a conseqüencia d'una inter
pel-lació que va tenir lloc el mes de febrer en aquesta Cam
bra, el conseller d'Indústria i Comer<; va donar tota una 
serie de xifres que varem anar estudiant, i a diferents plena
ris varem anar esbrinant-ho, i vérem que hi havia bastants 
inexactituds que varen quedar aclarides. 

En aquests moments avui continuam aquest control com 
a conseqüencia que ja s'ha rebut la documentació del compte 
general de l'any 1992. Varem demanar en el seu moment, 
dia 23 de mar<; al conseller que ens digués quina era la quan
titat pagada referent a inversions per part de la Conselleria 
de Comer<; i Indústria, i el que ens varem trobar és que 
se'ns va dir que hi havia pagats 113 milions, quan realment 
el que ens ve com a documentació del compte general diu 
que són 29.930.000. És a dir que en aquells moments se'ns va 
dir que tot l'ordenat estava pagat, i realment ara aquí ens 
trobam que no és aixÍ. Per tant aquesta pregunta, Sr. Presi
dent, tracta d'ac1arir aquestes imprecisions. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Valenciano. Té la paraula el Sr. Conseller 
d 'Indústria. 

EL SR. CONSELLER DE COMER<; 1 INDÚSTRIA 
(CristOfol Triay i Humbert): 

Gracies, Sr. President. Efectivament les xifres que jo vaig 
donar al Sr. Valenciano són les que en el seu dia vaig dir. El 
que passa que són les ordres de pagament que surten des de 
la Conselleria de Comerc,; i Indústria. Llavors, si hi ha uns 
dies, unes setmanes pendents de pagament a la ConselIeria 
d'Hisenda, jo difícilment puc anar seguint tots els expedi
ents. Per tant les xifres que jo vaig donar són les que esta ven 
en OP a la Conselleria, i aquestes són les que mantenc, tal 
com vaig dir aqueIl dia. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. Vol tornar fer ús de la paraula el 
Sr. Valenciano? Té la paraula. 

EL SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ: 

Sí, Sr. President. La diferencia és important, perque 
una cosa és que hi hagi el pagament ordenat, i l'altra 
cosa és que estigui efectivament pagat; i si no que ho 
demanin a les persones que tenen aquesta diferencia de 
85 milions de pessetes que els devien en aquell momento 
Nosaltres entenem que el conseller no ha de fer cap 
seguiment d 'expedient, senzilIament ha d'estar coordinat 
amb la Conselleria d'Hisenda, i aplicar com aplica el 
Govern, i coneixer perfectament la Llei de Finances, on 
hi ha un article 53 que parla del que és la fase O, i un 
article 56, 57, 59 i 60, que parlen del que és la fase P, i 
que és obligació -nosaltres entenem- de qualsevol mem
bre del Govern coneixer-ho. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Valenciano. Vol tornar fer ús de la pa
raula el Sr. Triay? Té la paraula. 

EL SR. CONSELLER DE COMER<; 1 INDÚSTRIA 
(CristOfol Triay i Humbert): 

Molt breument, per dir que efectivament nosaltres 
entenem que quan surt de la conselleria en fase OP des 
de la consel1eria corresponent s'ha fet l'acció completa 
i s'ha donat l'ordre de pagament. Per tant, si el que es 
vol és una xifra exacta de que és el que s'ha cobrat, tal 
vegada sí que seria adient que es demanés exactament 
a la Conselleria d'Economia i Hisenda, xifres exactes que 
s'han pagat. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. 

1.5) Pregunta RGE núm. 2979/93, presentada per 
l'Hble. Sr. Diputat Andreu Mesquida i Galmés, del 
Grup Parlamentari PP-UM. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la cinquena pregunta, que és la 2979, del 
Sr. Andreu Mesquida i Galmés, Grup PP-UM, relativa 
a adopcions internacionals. Té la paraula el Sr. Mesqui
da i Galmés. 

EL SR. MESQUIDA 1 GALMÉS: 

Honorable Sra. Consellera de Governació. Davant un 
tema tan complicat, i que pareix que comporta tan tes 
dificultats, com és l'adopció d'infants de tipus internaci
onal, al nostre grup li agradaria saber en aquests mo-
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ents com du la seva conselleria. a través deIs convenis de 
;stió, el tema de les adopcions internacionals. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Mesquida. Te la paraula la consellera 

Sra. Cirer. 

LA SRA. CONSELLERA DE GOVERNACIÓ (Catalina 
Cirer i Adrover): 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Dins 
tota la problematica del menor, va ser un tema que creiem 
que era molt important, sobretot perque hi havia una neces
sitat social, que periodicament ens arribava la important 
preocupació que hi havia quant a adopcions tant nacionals 
com internacionals, i vare m veure que era necessari donar un 
impuls a aquest tema. Fins fa poc no s'havien regulat les 
adopcions internacionals, pero és important recalcar que fa 
un temps que ja es tenen en marxa convenis bilaterals amb 
altres paisos per dur en marx a aquest tema, i per donar-li 
una certa importancia i un cert rellan<;ament. 

Aquests convenis fan possible que les adopcions internaci
onals que es produeixin puguin ser regulades, seguides i 
controlades. Nosaltres veim des del propi departament de 
Menors, com de la propia conseJleria, que aquestes adopcions 
internacionals han de ser una mica seguides de prop, i el que 
nosaltres varem demanar i varem fer una súplica qua n va
rem anar a veure la ministra s'Assumptes Socials, és que fos 
necessari, fos preceptiu, encara que no vinculant, un informe 
per part del departament de Menors en tots els casos d'a
questes adopcions internacionals. Creim que agilitzar aquest 
departament és una cosa basica, no només d'adopcions 
internacional, també dins nacionals. És molt important agilit
zar tots els tramits administratius i burocratics que es duen 
a terme. Agilitzar tots aquests tramits, mantenir els convenis 
bilaterals que es mantenen i es duen a terme, i reestructurar 
una mica aquest departament de Menors i fer preceptiu 
aquest informe, crec que pot fer possible que aquest depar
tament funcioni, aquest tipus d'adopcions funcioni, d'una 
manera agil, així com pertoca. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Cirer. Vol tornar fer ús de la paraula el Sr. 
Mesquida? Té la paraula. 

EL SR. MESQUIDA 1 GALMÉS: 

Sr. President, senyores i senyors cLiputats. Moltes gnlcies 
Sr~. Consellera esperam que 'agilitin els tramits, perque és 
eVldent que hi ha una necessitat social de malta de gent que 
vol adoptar Lnfants, encara que sigu ¡ni nternacionals. Per 
tant esperam que a través el 'aque ts convenis el 'agiJitzin 
~qllests problernes ele I'aclopció i s'evitLo aquestes adopcions 
I!"~ernacionals que es fan actualment sense control. Mol tes 
gracies. 

--

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gnkies, Sr. Mesquida. 

1.6) Pregunta RGE núm. 2992/93, presentada per 
I'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA. 

EL SR. PRESIDENT: 

La sisena pregunta és la 2992, del diputat Sr. Valentí 
Valenciano i López, Grup Parlamentari SOCIALISTA, 
relativa a diferencia entre el que diu el conseller d 'In
dústria que havia pagar per capítol 7, i el que figura al 
compte general de l'any 1992. Té la paraula el Sr. Va
lenciano. 

EL SR. VALENCIANO I LÓPEZ: 

Gracies, Sr. President. Aquesta pregunta esta ínti
mament relacionada amb l'anterior. Es va dir que un 
moment s'havien pagat 1.124 milions, i realment després 
hem descobert que se n'havien pagat 713. Pero atenent 
que el conseller ja ha explicat a que es devia aquesta 
confusió que ell tenia, perque el Govern realment no
més n'havia pagat 713, retiram aquesta pregunta. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Valenciano. 

11.- Debat de les comunicacions del Govern relatives 
a les memories deIs consells insulars sobre la gestió de 
competencies en materia d'urbanisme i habitabilitat 
corresponents als anys 1990-1991 i 1992. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al segon punt de l'ordre del dia, que corres
pon al debat de les comunicacions del Govern relatives 
a les memories deIs consells insulars sobre la gestió de 
competencies en materia d'urbanisme i habitabilitat cor
responents als anys 1990, 1991 i 1992. Per comen<;ar 
aquest debat donarem en primer lloc una interven ció a 
un membre del Govern, i té la paraula en representació 
del Govern el conseller Sr. Reus. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 1 
ORDENACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus i 
Beltran): 

Sr. President, senyores i senyors diputats, bones tar
des. Comparec avui per presentar les comunicacions del 
Govern sobre les memories deis consells insulars relati
ves a la gestió de les seves competencies en materia 
d 'urbanisme i habitabilitat corresponents als anys 1990, 
1991 i 1992. Sabeu que en aplicació del que disposa 
l'article 39.8 de l'Estatut d'Autonomia en relació a l'ar
ticle 12.3 de la Llei de consells insulars, el Parlament de 
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les Illes Balears per la llei 9/1990, de 27 de juny, va transferir 
als consells insulars amb caracter de pro pies determinades 
competencies assumides per la Comunitat Autonoma de les 
Illes Balears en materia d'urbanisme i habitabilitat. Amb la 
finalitat de garantir l'exercici responsable de les competenci
es transferides, l'esmentada Llei de consells insular els obliga 
a elaborar anualment una memoria sobre la gestió de les 
competencies que se'ls han atribult per la lleí del Parlament, 
la qual ha d'incloure el nivell i la qualitat de les funcions i 
deIs serveis exercits, memoria que haura de presentar-se al 
Govern en el primer trimestre de cada any, i una vegada 
examinada es trametra per a debat una comunicació al Parla
mento 

Abans d'analitzar el contingut de les memories, vos de
man disculpes pel que, com a part del Govern, em correspon, 
i també com a mostra de l 'autocrítica que volem mantenir 
i que jo, en nom del Govern, seré el seu transmissor, pel fet 
inusual de sotmetre a debat conjuntament les memories deIs 
anys 1990, 1991 i 1992. 

L'article 24 de la Llei de consells insulars disposa que les 
memories elaborades pels consells insulars s'hauran de pre
sentar al Govern en el primer trimestre de cada any, i com 
vosaltres sabeu, és ben cert que les memories de 1990 i 1991 
es varen trametre al Govern en el segon semestre del 1992, 
i així ho va comunicar el Govern a aquesta Cambra, en 
resposta a pregunta formulada oralment pel Grup Parlamen
tari PSM 1 EEM. 

Desafortunadament també s 'han incomplert els terminis 
de presentació de les memories corresponents a 1993, ja que 
totes s'han presentat fora del termini del primer trimestre de 
l'any: la de Mallorca el21 d'abril, la de Menorca el 7 d'abril, 
la d 'Eivissa i F ormentera el 5 de juliol del 1993. El motiu de 
les demores pot ser tal vegada, tal com indica el Consell 
Insular de Menorca en el dictamen de la Comissió informati
va de política territorial del dia 1 de juny del 1992, i que es 
torba en l'acord de remissió de la memoria 90-91, degut a les 
dificultats inicials amb les quals es varen comenc;ar a exercir 
les competencies transferides. Per la part que ens toca, el 
Govern assumeix el compromís que aixo no torni passar, i 
esperam de tots vosaltres, com a membres deIs consells insu
lars, la vostra coHaboració per intentar evitar-ho. 

Amb tot aixo comenc;aré donant a títol informatiu unes 
breus anotacions sobre el contingut de les esmentades memo
ries, per acabar centrar-me a l'exigencia que les memories 
inclouran els nivells i la qualitat de les funcions i deIs serveis 
exercits. Les memories de 1990 i 1991 són exclusivament 
descriptives i esquematiques, menys la de Menorca, ja que es 
limiten a descriure o recopilar les actuacions realitzades per 
les respectives comissions insulars d'urbanisme, fins que així 
s'indica a les respectives memories. 

Les memories de les comissions insulars de Mallorca i 
Menorca fan referencia també a les accions deIs seus organs 
col'legiats en materia, ponencia tecnica i comissió insular; i 
la de Menorca, més extensa, fa aHusió a la Comissió parita-

ria de transferencies de les competencies, als organs que 
les assumeixen, i a la distribució competencial: comissió, 
ponencia, Pie del Consell, Comissió de govern i presi
dent; així com al reglament d'organització i funciona
ment de la comissió, els recursos interposats contra 
aquest, i el cost economic de la transferencia, amb indi
cació del personal, béns escrits del servei, ingressos per 
expedició de cedules, i mitjans incorporats pel consell 
insular. 

A les memories corresponents al 1992 vull destacar 
d 'una forma breu, per fer constar detalladament a la 
comunicació trames a al Parlament el següent: Respecte 
del Consell Insular de Mallorca, la memoria 92 d'aquest 
consell és la més descriptiva i presenta una continultat 
respecte a la de l'exercici 90-91, amb la important dife
rencia que inclou un resum de l'activitat i una breu 
referencia al nivell de qualitat de les funcions i els ser
veis exercits per la comissió insular. Així, s'indica que 
el nivell de qualitat es pot dir que s'ha desenvolupat 
satisfactoriament, ja que per una banda el Tribunal de 
Justícia no ha estimat cap recurs contenciós administra
tiu interposat, la qual cosa demostra el rigor deIs tecnics 
jurídics de la comissió, i d'una altra banda s'ha 
coHaborat en l'assessorament en materia urbanística a 
tots aquells municipis i particulars que ho han soHicitat. 
Pel que resta, es fa referencia a la participació deIs 
elements humans adscrits a la comissió en conferencies 
i cursos en materia urbanística, tant en qualitat d'assis
tents com a conferenciants, havent-se posat en funcio
nament l'important servei insular d'inspeccions previst 
a la Llei de disciplina urbanística. 

Pel que respecta al Consell Insular de Menorca: La 
memoria del Consell Insular de Menorca de 1992 és tal 
vegada la més completa de les tres presentades, com ja 
ho era la de l'any 90-91. En aquesta memoria 92 es 
dóna relativa importancia al fet que per aconseguir una 
relació més directa entre l'administració i I'administrat, 
s'ha potenciat l'expedició de cedules d'habitabilitat a 
Ciutadella, així com el fet que han minvat les cedules 
expedides i augmentat els ingressos degut a l'aprovació 
d'una ordenanc;a reguladora de les taxes per la prestació 
d'aquest servei. Tacitament s'inclou una referencia al 
nivell i a la qualitat de les funcions exercides, en indicar 
que a la tramitació deis expedients s'han complert els 
terminis legals, i que els recursos administratius interpo
sats han estat desestimats pel PIe del consell insular, que 
ha confirmat el criteri de la comissió, i tot aixo es com
pleta destacant la vigencia del conveni entre el consell 
insular i la Comunitat Autonoma per col'laborar en 
materia d'urbanisme i habitabilitat. 

Passam ara al Consell Insular d'Eivissa Formentera. 
La memoria de gestió d'aquest organisme és substanci
alment identica a la presentada a 1990-91, i es qualifica 
com a descriptiva i essencialment esquematica. L'única 
diferencia és que la de 1992 fa una referencia als or
gans, a la composició i les accions dutes a terme per la 
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,ollencia tecnica i la comissió. indicant en materia de cedu
:es d'habitabilitat que hi ha hagut un descens de les cedules 
i dels ingressos obtlllgutS. No s'incJou, igual que a la coues
ponent 9?-91 . cap r~ferenci.a al niveU i a la qualitat ele les 
funcion ,1 deIs ervels exerclts. 

És una llastima que una falta d'uniformitat -fent referen
cia a totes les memories- en el seu contingut i en les dades a 
que es refereixen dificulti un adequat tractament estadístic 
deIs expedients tramitats per cada consell insular, relatius a 
planejament, denúncies de mora, habitatges a sol no urbanit
zable, decJaracions d'utilitat pública o interes social, així 
com expedició de cedules d 'habitabilitat, tot aixo en relació 
al personal que du a terme aquestes funcions i el que abans 
la realitzava. En tot cas, crida l'atenció els nombrosos recur
sos, denúncies de mora, infraccions urbanístiques, dec1araci
ons d'utilitat pública i interes social , i expedients d'habitatge 
en sol no urbanitzable tramitats a I'illa de Mallorca, i tot aixo 
en relació als expedíents a Menorca o a Eivissa Formentera, 
exceptuant els expedients d 'habitatges a sol no urbanitzable 
tramesos a Eivissa. 

El críteri que se segueix a les memories de Menorca i 
Eivissa Formentera d'agrupament deis expedíents d'habitat
ges en sol no urbanítzable per termes municipals evidencia 
que hi ha termes que, o bé no construeixen habítatges en 
aquest sol -la qual cosa estimam improbable- o bé no acom
pleixen la legislació vigent, que exigeix l'autorització previa 
de la comissió insular d'urbanisme abans de l'atorgament de 
la llicencia municipal d'obres. No obstant aixo, tenint en 
compte la línia de continu'itat que ha seguit cadascun deIs 
consells insulars en la redacció de les memories 90-91, és 
possible que la comparació de I 'activitat del mateix consell 
insular a les dues memories presentades sigui difícil. Així hi 
pensam com una mostra de la situació de crisi economica, 
podem dir que el resum general que ( ... ) el conjunt de les 
memories evidencia que la gestió urbanística és un reflex 
ciar de la crisi economica que han viscut aquestes illes en el 
període que abasta 1990, 1991 i 1992. 

Pode m dir, per exemple, que a Mallorca hi ha hagut un 
fort descens -baixa en quasi la meitat- deIs expedients de 
planejament, habitatges en sól no urbanitzable i denúncies de 
mora, amb la qual cosa es posa de manifest aquesta situació 
de recessió a que abans al·ludia. Hi ha un lleuger descens 
deis expedients d'infraccions urbanístiques, de I'expedició de 
cedules i de les sol-licituds d 'inscripció de les entitats urba
nístiques col·laboradors amb el ( ... ) registre. De manera 
sorprenent, la situació de crisi no pareix haver afectat les 
dec1aracions d'utilitat pública o d'interes social, que han 
augmentat: passen de 169 a 191. 

Passant a Menorca, direm que s'ha produ'it un lleuger 
augment deIs expedients en materia de planejament, habitat
g:s .en sól no urbanitzable i jnscripció de les entitats urba
nlstlques coHaboraelores fortíssim deseen de l'expeelició ele 
cedules, han baixat un 36 5% , observant-se aquesta davaHada 
~Obretot a les ceelules d'establiment turístic: han baixat el 
72% , sense perjudici que els ingressos per cwules hagin 

--

augmentat notablement, com abans he indicat, per raó 
de l'aprovació d'una nova ordenanlSa sobre la materia. 

Eivissa i Formentera: direm que s'hi observa una 
línia de continultat en els expedients tramesos en un 
any o l'altre. Hi ha un lleuger augment deis expedients 
de planejament i de les infraccions urbanístiques, un 
lleuger descens deIs expedients a sol no urbanitzable, 
forta davallada en l'expedició de cedules d'habitabilitat, 
direm que en cedules de primera ocupació un descens 
del 19,9, i a les de reno vació un descens del 31,S. En 
qualsevol cas es destaca una elevadíssima xifra d'expedi
ents d'habitatges en sol no urbanitzable tramesos aquests 
anys 90, 91 i 92. 

Fins aquí he exposat a títol informatiu i de manera 
breu el contingut de les memories, i la comparació de 
les del 90-91 amb les del 92. Ara crec que amb més 
interes vull centrar-me en l'exigencia continguda a 
l'artic1e 24 de la Llei de consells insulars, que la memó
ria anual hagi d'incloure els nivells i la qualitat de les 
funcions i deis ser veis prestats, ja que entenem que la 
transferencia de competencies als consells insulars no
més és justifica amb un millor nivell de servei i de qua
litat de cara al ciutada. D'on ve? En aquest punt creim 
amb tota sinceritat, i així ho manifestam, que les dades 
contingudes a les memories no són precises i amplíes 
com per valorar adequadament les qüestions abans es
mentades. Així, ido, per esmentar la qualitat no serveix 
el criteri quantitatiu del nombre d'expeelients tramitats, 
en una o altra materia, ja que aixo poc ens diu sobre 
I'efectivitat, nivell o qualítat deIs serveis. Únicament el 
treball es pot realitzar amb una perspectiva económica, 
iHustrant aquesta dades amb la situació económica, 
quant a increment d'activitat. 

No obstant aixó, estam convenlfuts que el treball s'ha 
fet ben fet, i que a les memories del 92 hi trobam indi
cadors que ens poden servir de criteri per fer la valora
ció abans exposada. Aquests criteris han estat ja esmen
tats quan varem parlar del contingut de les memóries, 
per la qual cosa crec reiterar-los. No obstant aixó. de 
tots ells té indubtable interes el criteri de la no estima
ció deIs recursos administratius i contenciosos adminis
tratius, així com l'expedició descentralitzada de cedules 
a Ciutadella, i la indicació que els expedients s'han tra
mitat dins el termini. 

Amb l'esperit amb que he comen<sat aquesta inter
venció, he d'insistir que les transferencies de competen
cies als consells insulars es justifiquen en tot cas per un 
millor nivell ele qualitat de la feina feta dia a dia, i en tot 
aixo hem de tenir en compte sempre el que és l'experi
encia d'anys anteriors. Podem fins i tot intentar profun
ditzar en l'experiencia quan l'Estat era competent, i 
quan era competent la Comunitat Autonoma. Per des
gracia no disposam de dades estadístics ni del Govern 
balear ni de l'Estat respecte als recursos administratius 
o contenciosos administratius interposats contra els 
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acords de l'extinta Comissió Provincial d'Urbanisme, quan 
depenia del Govern balear o de l'Estat. Tampoc no disposam 
de dades sobre el termini en que es resoli a l'expedient, des 
de l'inici fins l'acabament. Consideram evident que amb els 
consells insulars aquests terminis molt necessariament han de 
ser inferiors, amb aquesta finalitat ontologica que justifica el 
procés de transferencies als consells insulars. És a dir, pen
sam avui en dia amb les dades que tenim que la tramitació 
dins els consells insulars és més rapida, la qual cosa és satis
factoria. 

Crec en definitiva que estam a temps, m 'han de creure, 
senyors diputats, que en aquest moment em puc pronunciar 
dient que estam molt atents, i que ens volem comprometre 
perque d'ara endavant no només hem de corregir aquestes 
petites deficiencies que abans esmentava, relatíves als termi
nis de presentació de les memoríes, sinó també -í aixo crec 
que és més important- arribar a un acord per obtenir una 
certa uniformitat en el contingut de les memories i les dades 
que reflecteixen, per poder contestar davant el públic, davant 
la informació pública, davant vostes, respecte del grau ele 
qualitat i eficiencia en la gestió deis serveis. 

Dit aixo, res més. Vull expressar el meu convenciment 
que l'experiencia en la transferencia d'urbanisme, la primera 
que ha operat, ha estat positiva. Em sap molt de greu que 
aquestes memories no siguin didactiques i iHustratives, per
que evidentment els falta un grau d'uniformitat que ens 
permeti fer una analisi molt més seriosa. Jo voldria que del 
debat d'avui, com una resolució, pogués sortir la necessitat 
d'establir un marc d'informació més o menys conjunto Mol
tÍssimes gracies. 

(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en 
la direcció del debat) 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Reus. Grups que vulguin intervenir? 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Perdó , Sr. President, més que rés és per dir-li si és pos
sible que dívielim la intervenció el Grup MIXT en dos, el Sr. 
Peralta i un servidor. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sí. Té la paraula el Sr. Peralta. 

EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

Gracies, Sr. President, senyores í senyors diputats. Des
prés d'haver estudiat aquestes memories presentades, i des
prés de la intervenció que ha fet el Sr. Conseller d'urbanis
me ¡obres públiques en nom del Govern, podem dir que pel 
que fa al Consell Insular de Mallorca es presenta una única 
memoria relativa a urbanisme i habitabilitat, en la qual hi ha 
un detall de totes les sessions celebrad es per la Comissió 

insular d'urbanisme, que han estat un total de 18 en el 
període compres entre el 23 de novembre del 1990 i el 
19 de desembre del 1991. Per una altra banda, la ponen
cia tecnica que ha elaborat els informes previs a aques
tes reunions de la Comissió insular d'urbanisme de 
Mallorca ha celebrat un total de 19 reunions, i en total 
s'ha evacuat i s'ha tramitat un gran nombre d'expedi
ents, deIs quals es fa esment en aquest informe presentat 
pel Consell Insular de Mallorca. 

Pel que fa a recursos contra les decisions d'aquesta 
comissió insular, s'han interposat un total de 75 recur
sos, i 7 d'ells de contenciós administratiu, contra les 
decisions de la comissió. AixÍ mateix s'ha tramitat en el 
període un total de 2.040 expedients d'habitabilitat, cosa 
que determina, sense entrar en el contingut a fons de les 
gestions i del treball fet per aquesta comissió insular 
d'urbanisme de Mallorca, que s'ha mantingut per part 
seva -des del meu punt de vista- un bon nivell de treball 
i un bon nivell de gestió. Evidentment he de coincidir 
amb el que ha dit el Sr. Conseller, que del que es des
pren d'aquests informes es fa difícil fer una avaluació 
de l'efectivitat d'aquestes gestions fetes per part d'aques
tes comissions insulars d'urbanisme i el que s'ha fet en 
materia d 'habitabilitat per part deIs propis consells 
insulars. Evidentment es fa certament difícil. 

Pel que fa al Consell Insular de Menorca, hem de dir, 
i amb a¡;o també hem de coincidir, que no és tan extens 
l'informe presentat, i que fonamentalment l'ionforme 
presentat fa una explicació simplement tecnica en la 
qual es fa esment a les diferents composicions quant a 
membres i quant al seu funcionament com a organ 
específic per part de la Comissíó insular d'urbanisme de 
Menorca, aixÍ com deIs expedients que s'han tramitat, 
que es fa un detall de tots ells, pero en canvi no es fan 
uns quadres finals de resuItats, excepte en allo que res
pecta a les qüestions d'habitabilitat, que en aquest cas sí 
que es fa un detall més exhaustiu, i es diu en aquest 
informe que pel que fa a tramitacions referents a habi
tatges s'han este s més de 1.300 cedules, més de 400 pel 
que fa a locals, i aixÍ mateix més de 400 pel que fa a 
tramitacions de caracter turístico 

Quant a les autoritzacions que s'han concedit per 
part de la comissió, n'hi ha una que jo crec que l'hau
rÍem de destacar per la importancia que ha tingut per 
a l'iIla de Menorca, com és l'autorització i la declaració 
d'utilitat pública i interes social per part del que respec
ta a la instaHació de telefonia rural, que crec que a¡;:o 
ha estat molt important pel que respecta a l'iIla de Me
norca, i que es fa un detall exprés -junt amb altres que 
s'han fet- en aquest informe que s'ha presentat. Podrí
em dir també que pel que fa a Menorca s'ha fet una 
certa passa endavant -jo crec que el Sr. Conseller també 
ho ha dit en la seva intervenció, pero així es constata en 
l'informe presentat- en el sentít d'una descentralització 
administrativa pel que fa a l'illa de Menorca, la tramita
ció de documentació, especialment en temes d'habitatge, 
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er les feines, els treballs o les gestions que s'han fet tant des 
~e les oficines de .Maó com independe~tment s'han f~t les 

telxes tramitaClOils per no donar mes demora a 1 altra 
:;~da de J'ilIa des de l'oficina de Ciutadella. 

En resum, podríem dir que hauríem d'exigir una major 
diligencia a l'hora d.e presentar a.questes memorie~, perque 
els propis consells Jns ul.ars haunen de ser conSClents que 
)laurien de complu' amb els terminis que marca la normativa 
vigent , cosa que no s'ha fet en aquest cas, i s'hauria d'insistir 
que hi hagués una major diligencia de cara aproximes me
mories. També hi ha una cosa a destacar des del punt de 
vista ja estrictamen t polític, que és que aquestes memories 
el que sí denote n - j bé no es pot valorar l'efectivitat de les 
gestions fetes, sí quan t al seu nombre- una diferencia molt 
i ro port~nt sobre funcionament entre uns consells insulars i 
altres. Es a dir poclríem dir que cap deIs tres consells insu
lars té un funcionament homogeni respecte als altres, i pel 
que fa al cas de Menorca, hi ha dins aquests organs com són 
la comissió insular d 'urbanisme i la propia ponencia tecnica, 
hi ha una ampla participació de tots els grups polítics i 
d'altres entitats, algunes d'elles declarades d'utilitat pública 
com és el cas del GOB i també una participació deIs coHegis 
professionals, que si bé es dóna a altres comissions insulars 
d'urbanisme, en el cas de Menorca es destaca que hi hagi 
aquesta amplia gamma i participació, fins i tot en l'organ 
polític, el propi plenari de la Comissió insular d'urbanisme 
hi ha una representació proporcional ele tots els grups polí
tíes representats al Consell Insular de Menorca, la qual cosa 
la fa diferent a l'hora del funcionament d'aquests organs 
respecte el'uns consells als altres. 

I a¡;o seria una valoració rapida del que entenc que són 
aquests informes presentats avui en aquesta sessió del Parla
ment. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Peralta. Pel Grup MIXT té la paraula el Sr. 
Vid al. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Els que 
tenim per costum quan pujam aquí fer una encesa defensa 
deIs consells insulars, avui, si volem ser sincers, hem de mos
~rar també una preocupació que es fa evident amb aquests 
~nformes o memories preceptius que per llei els consells 
lnsulars han de retre a través de Govern per al control d'a
quest Parlament. 

Nosaltres hem defensat sempre uns consells insulars forts, 
~mb plena capacitat de govern, pero també -ho hem de dir
es necessari que aquests organs de govern, d'administració i 
de representació de cadascuna de les illes o conjunts d'illes 
Compleixin aquest precepte que fad possible la construcció 
de, l~ nostra comunitat autonoma, i permeti el control de la 
maxlma institució que per tota la comunitat i per totes les 
seve' . s InstItucions representa aquest Parlamento 

= 

Avui assistim aquí a la presentació d'aquests infor
mes, els primers, de l'única competencia en l'única 
materia que ha estat transferida als conselIs insulars, i la 
veritat resulta decebedor, i encara que totes les compara
cions resulten odioses, resulta decebedor haver de com
parar uns informes amb uns altres. Aquí jo bastaría que 
em remetés al que ha dit, que primer esta escrit, i lla
vors ho ha explicat el Sr. Conseller d'Obres Públiques i 
Ordenació del Territori. Ho ha sabut dir amb tota ele
gancia i diplomacia, pero ha hagut d 'estirar, i fort, les 
orelles als consells insulars com en la valoració, també 
obligada per part del Govern davant aquesta Cambra. 
Bastaria dir el que ha dit el Sr. Conseller -torn a repetir
respecte del compliment d'aquest article 24 de la LIei de 
consells insulars. Si no som capa¡;os els que demanam 
for¡;a per als consells insulars, que compleixin amb la 
llei deIs propis ens, malament anam. Pero jo faria una 
exhibició -un poc tal vegada teatral, pero que és clara i 
grilfica, per dir-ho d'alguna manera- ensenyant el que és 
I'informe del Consell de Mallorca, l'informe del Consell 
de Menorca, i -quasi em fa vergonya- el del Consell 
Insular d'Eivissa i Formentera. 

Don Isidoro Macabich, quan anavem a la presentació 
d'algun llibre, record que jo encara era una a¡'¡ot, com 
ha estat aquest llibre que ha presentat aquest senyor, i 
lIavors resultava que era un petit fullet, perque la cosa 
no donava per més, ni l'altura i el nivell inteHectual de 
l'autor del llibre, i deia "mira, fill meu, quan un llibre 
no s'aguanta dret, no és un llibre, és un fulletet i res 
més". L'informe del Consell Insular d'Eivissa i Formen
tera és massa succint, i aquí no hi cap allo d"el breu i 
bo, encara és dues vegades bo ll

, perque el que vertade
rament no es pot és intentar complir un article clar de 
la LIei deIs consells insulars i un precepte de la mateixa 
!lei per la qual s'han rebut aquestes competencies, amb 
un simple detall deIs diferents expedients que hi ha 
hagut. 

Resumint, com ha dit molt bé el Sr. Reus, els termi
nis de presentació no s'han complert, i pot haver-hi 
excusa per aixo, degut a una serie de dificultats quan es 
varen comen¡;ar a exercir aquestes competencies; pero 
el que és més important és que no s'ha complert allo 
que fa referencia a la descripció deIs nivells de qualitat 
del servicio 1 aixo és molt important, perque si vertade
rament -com ha dit el! molt bé- resulta fonamental 
apropar l'administracíó a l'administrat -i aixo és indub
table que s'ha aconseguit amb aquesta descentralització 
d'aquesta competencia-, també és cert que si no dóna 
un nivell suficient de qualitat als administrats quant al 
servei de que es tracta, de poc ens servirien les beaces 
d'aquestes transferencies de competencies que venim 
reclamant aquí constantment, i que a l'hora d'exercir-Ies 
pareix ser que no tenim -jo no vull dir capacitat, perque 
capacitat que es té, pero- voluntat de complir amb 
aquests requisits. 
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Per tant, l'estirada d'orelles elegant que ha sabut donar el 
representant del Govern als consells insulars, i que no ha fet 
aquestes comparacions, odioses, sempre solen resultar-ho, 
que jo he hagut de fer amb un exercici quasi de vergonya pel 
que respecta al compliment per part de la institució de que, 
amb tat orgull, form part. per tant, que serveixi, com ha dit 
molt bé el Sr. Conseller, de lli~ó; i sobretot que serveixi -
acab de seguida, Sr. President- de lli~ó que el Consell de 
Menorca pot tenir també deficiencies en el seu informe, 
pero és el que menys ea té; i, per que sera? Sera, jo crec, i 
és evident, perque bi ba una exigencia en fer la seva compo
sició pluripartidista que no tenen e ls altres consells. Res més, 
moltes gracies. 

(El Sr. President repren la direcció del debat) 

EL SR. PRESIDENT: 

Grades, Sr. Vidal. pel torn del Grup PSM 1 EEM té la 
paraula el Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. La Llei 5/1989, 
de consells insulars, disposa que aquests elaboraran anual
ment una memoria sobre la gestió de les competencies que 
se'ls ha atribult per llei del Parlament. Igualment estableix 
que aquest es presentara dins el primer trimestre de cada 
any, i que haura de contenir el nivell i la qualitat de les 
funcions i serveis exercits. Després del debat mantingut fa 
dues setmanes en aquesta Cambra, pens que va quedar per
fectament cIar l'incompliment flagrant per part deis tres 
consells insulars del que es disposa a l'article 24 de la Llei de 
consells, en l'única competencia transferida fin aVlú per lIei 
del Parlament, la d'urbanisme i habitabilitat· i n'és una prova 
evident el fet que fins al dia d 'avui, 2 de novembre del 1993, 
no s'hagi debatut al Plenari del Parlament les comunicacions 
del Govern que aquest havia de trametre una volta examina
des les memories deis tres consells respecte de la gestió cor
responents als anys 90, 91 i 92. 

Estudiem, pero, la primera de les comunicacions, la refe
rida als anys 1990-91, i veurem com és aixÍ. Efectivament, 
el Consell Insular de Mallorca no remet la memoria d'a
quests anys tíns dia 6 de maig del 1992, el Consell d 'Eivissa 
i Formentera ho fa el mes de juny, i el de Menorca no ha 
remes tíns dia 17 de juliol. Abó i tot cal assenyalar que la 
remesa pel Consell d'Eivissa i Formentera es refereix única
ment a l'any 1991. No hi ha memoria referida a l'any 1990, 
com si no s'hagi exercit aquesta competencia els mesos d'a
quell any que va estar en vigor, segons expliquen a la memo
ria, que, per cert, senyors diputats d'Eivissa i Formentera- no 
esta redactada en la llengua propia de les Illes Balears. 1 em 
permetin aquí un petit recordatori: Llei de normalització 
lingüística, article 34 11 El Govern de la Comunitat Auto
noma assegurara l'ús de la llengua catalana en totes les fun
cions i activitats de caire administratiu que realitzin les insti
tucions. Igualment hauran de procedir els consells insulars". 
Prenguin nota, perque vostes incompleixen a cada vegada. 

Incompliment, per tant, en els terminis per part deis 
tres consells. Pero és que el Govern, una volta rebudes 
les tres memories, el juliol de l'any 1992, no remet la 
preceptiva comunicació al Parlament fins dia 21 d'octu
bre de l'any 1993., quinze meso s després, i simptomati
cament un mes després d'haver trames la comunicació 
corresponent a la gestió de I'any 1992. Pero si qualsevol 
incompliment deis terminis establerts per una llei repre
senta ja un fet rebutjable, i molt més quan és I'adminis
tració qui incompleix, encara que sois sigui per l'exem
pie que es dóna als ciutadans; en aquest cas és especial
ment greu, pel fet que parlam de la gestió d 'urbanisme 
i habitabilitat, que en els casos d'Eivissa i de Mallorca 
s'excerceixen per uns organs específics, les comissions 
insulars d 'urbanisme, no plurals, és a dir on no hi ha 
presencia de I'oposició, i per tant és en el debat de les 
memories i a través de la comunicació que el Govern 
remet al Parlament com en tenim coneixement. 

Estam per tant davant un element essencial del con
trol democratic de la gestió d'una competencia impor
tantíssima, i per tant hem de lamentar i rebutjar l'in
compliment deis terminis prevists. Per quin motiu s'han 
produit, aquests incompliments? Mirin, senyores i se
nyors diputats, la causa real de l'incompliment deIs 
terminis per part deis consells insulars l'ignoram, i és en 
qualsevol cas un incompliment de dos o tres mesos. El 
Govern, no obstant aixo, es torba quinze mesos en re
metre la primera de les comunicacions, la referida a 
l' any 1990 i 1991, de tal manera que fins i tot arriben les 
del 1992 sense comptar amb les de 1990 i 1991. Quines 
són les motivacions per les quals el Govern ha estat 
quinze mesos en remetre aquestes memories? Escoltant 
el Sr. Reus no hem arribat a cap concIusió. Ningú millor 
per explicar-ho que l'anterior conseller d'Obres Públi
ques i Ordenació del Territori, Sr. Saiz. 1 escoltin, se
nyores i senyors diputats allo que ens dei a al .respecte, a 
la Comissió d'Assumptes Institucionals d'aquest Par
lament dia 25 de novembre del 1992. Deia "miri, Sr. 
Orfila, lí contestaré molt rapidament. Efectivament han 
enviat aquestes memories, no durant el primer trimes
tre", explicava després: Illes memories que han enviat els 
consells insulars són exclusivament enumeratives d'actu
acions, relació de plans aprovats, de llicencies donades, 
de reunions celebrades, etcetera. Nosaltres ll -i es refereix 
al Govern "enteníem que feia falta qualque cosa més 
per poder fer aquesta comunicació. Entenem que la llei 
volía dir qualque cosa més quan parlava d'una memoria 
que inclogués nivells i qualitat de les funcions i deis 
serveis exercits". 1 acabava dient "El Govern ha dema
nat, ha insistit que aquesta documentació era incomple
ta. Ha fet tot el que havia de fer, i crec que no se'ns pot 
fer responsable de res més a aquest respecte". 1 parla 
fins i tot de la possibilitat que el Parlament perdí el 
control de la gestió que ten en els consells insulars en 
aquesta materia, considerant una qüestió greu aquesta 
possíbilitat. Més cIar, aigua. 

--
r 
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La veritat és que després de rebre aquesta contestació de 
¡'anterior conseller d'Ordenació del Territori, jo esperava 
a01b una certa curiositat poder llegir el contingut de la co
O1unicació del Govern que es suposa que hem de debatre, 
una comunicació que imaginava sucosa, densa, amb un con
tingut que obligués a la reflexió. 1 sincerament els he de dir 
que m 'ha decebut profundament. Creuen vostes, senyores i 
senyors diputats, que es pot liquidar una qüestió important 
com aquesta, referida a l'exercici de la primera competencia 
transferida als consells en deu línies, deu línies!. 

"Havent examinat les memories", diu la primera comuni
cació del Govern, "el Govern constata pel que fa a urbanis
me una línia de continui'tat en la tramitació deIs expedients 
i en la resolució d'aquests, en la celebració de sessions perio
diques de les comissions insulars d 'urbanisme. Pel que fa a 
les cedules d'habitabílitat també s'ha mantingut un nivell 
similar a l'assolit en exercicis anteriors." A~o es tot el que 
diu la comunicació del Govern, la primera. Res més. Si no 
fas perque coneixíem la vertadera opinió del que era conse
ller en aquell moment, la que he llegit abans, hauríem de 
pensar que el nivell d'incosciencia del Govern ha arribat a 
límits períllosos. Pero coneixent que el Govern era conscient 
-i tornaré recordar textualment- "feia falta qualque cosa més 
per poder fer aquesta comunicació", i que rebutja d'alguna 
manera el contingut de les memories, he de pensar a partir 
d'aquestes valoracions, que el que intenten amb aquesta 
comunicació esquifida és liquidar aquest debat per la via de 
llevar-li contingut. I és evident que no ha podem consentir. 
L'advertencia final del Sr. Saiz, que el Parlament pot perdre 
el control sobre els temes transferits ens preocupa, i les pro
postes de resolució que hem de presentar aniran en aquest 
sentit. 

Creu el Govern que aquestes memories responen a allo 
que la Llei de consells insulars a l'artic1e 24 disposa? Creu el 
Govern -voste ho creu, Sr. Huguet, sincerament?- que aques
tes memories inc10uen una valoració del nivell i la qualitat 
de les funcions i serveis exercits pels consells insulars en 
aquesta materia? En pode m treure conc1usions del seu estudi 
atent, de tal manera que puguem esbrinar si la gestió d 'ur
banisme i habitabilitat es fa de manera correcta?, si els mit
jans materials, per exemple, i personals posats a disposició 
deIs consells són o no suficients, osi la dotació economica 
també ho és? No. Vostes saben perfectament que no és així, 
i si diguessin el contrari, estarien contradient el que ha dit el 
propi representant del Govern aquí, en aquesta tribuna, i el 
que va dir el Sr. Saiz fa un any, i esta escrit a un diari de 
sessions. 

SoIs la memoria del Consell Insular de Menorca entra -i 
e~cara molt de passada- en una valoració respecte de I'efica
Cla en la tramitació i resolució deIs expedients, res més. Cap 
~aJoració sobre la composició de les diferents comissions 
ll:Sll~ars . Cap vaJoració sobre la composició de les ponencies 
ke.cl~lques. Cap valoració sobre el fet que a Mallorca, i a 

t v~s~~ i Formentera no s hagi permes la presencia de 1'0-
rOS1CIO a I.es comissions insulars. Ni una referencia, pel que 
a a les memories de Mallorca i Eivissa Formentera, als re-

glaments d'organització i funcionament de les comissi
ons insulars i les comissions tecniques. Cap valoració del 
nivell d'eficacia, ni deIs mitjans materials amb que es 
compta, ni de la dotació economica transferida, ... I n'hi, 
de coses a dir! Es podria parlar, per exemple, de la pre
sencia deIs assessors tecnics i jurídics facilitats pel Go
vern de la Comunitat Autonoma, en una demostració 
més del que té la direcció per al Govern deIs consells. 

S'hauria de parlar que fins i tot un deIs assessors és 
membre del Consell consultiu de la Comunitat, en una 
aplicació sui generis de les incompatibílitats. S'hauria de 
parlar com es prenen les decisions, les més importants, 
en base a informes d'aquests assessors que fins fa ben 
poc es presenta ven a darrera hora, i fins i tot oralment. 
I de les inspeccions en materia de cedules d'habitabili
tat? Com qui d'a($o no en parli ningú. No, no en parlen, 
perque tampoc se'n fan, i així ens va. Pero nosaltres sí 
que en volem parlar, i entenem que avui el Parlament el 
primer que hauria de fer és instar el Govern afer com
plir allo que la Llei de consells estableix al seu artic1e 24, 
i que a($o servís perque els consells refessin les seves 
memories, i les fessin adequades a allo que la llei dispo
sao 

Volem parlar, he dit, de les cedules d'habitabilitat. 
Per cert, saben vostes que en molts de casos es dóna la 
cedula d'habitabilitat sense el certificat de final d'obra? 
Miri tenim aquí tres cedules d'habitabilitat correspo
nents a edificacions iHegals, que no compten amb lli
cencia d'obra, i en algun cas la fotografía que s'acom
panya a la petició s'ha fet tan estrategicament que ama
ga la vertadera magnitud de l'obra, de l'obra que real
ment es fa. 

1 quantes inspeccions han fet? Mirin, de les 12.849 
cedules donades Mallorca l'any 1992, soIs 29 certificaci
ons per visites de campo Serveixi d'avÍs als navegants, a 
qui pertoqui: darrera les cedules d'habitabilitat s'ama
guen irregularitats cIares, manifestes, i els ho advertim: 
en tornarem parlar, d'aquesta qüestió, en aquesta Cam
bra i on faci falta. En poden estar ben segurs, i molt 
més prest del que es pensen. 

Volem parlar, per exemple, i aquesta n'és l'ocasió 
perfecta, de la presencia del comissaris polítics dins les 
comissions insulars d'urbanisme, i com amb aquest pre
sencia el que es pretén és establir una forma de control 
no adequada sobre els consells per part del Govern, no 
adequada perque n'hi ha d'altres, i que aquestes són 
precisament les descrites a la Llei reguladora de les bases 
del regim local, la qual cosa ha fet que reiteradament 
denunciéssim l'establert a l'articIe 3.2 de la Llei d 'atri
bució de competencies en materia d'urbanisme i habita
bilitat, com un element de molt dubtosa constitucionali
tat. En volem parlar perque, senyores í senyors diputats, 
si una virtut hauria de tenir aquest debat sobre l'exercici 
de la gestió de l'única competencia transferida fins ara 
als consells, és la de propiciar la reflexió sobre el con-

.. ~------------------------~------
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tingut de la llei de transferencies en aquesta materia, entre 
altres coses, a partir de l'experiencia deIs primers anys de 
gestió . 

1 mirin si per al nostre grup és així, que de l'experiencia 
acumulada en aquests tres anys de gestió pels consells en 
treim conclusions. 1 ja els podem anunciar, per exemple, la 
presentació pel nostre grup d'una Llei de modificació 9/1990, 
d'atribució de competencies als consells en materia d'urba
nisme i habitabilitat, en el sentit de modificar el contingut de 
l'article 3.2. Volem dir que a algun consell el silenci adminis
tratiu s'ha fet practica habitual per no contestar els recursos 
sobre actes administratius de les comissions insulars d'urba
nisme. Voldríem. per exemple, que com a fruit del debat 
que avui tenim al Parlament, aquesta Cambra deixi clar que 
s' han donat actituds ben diverses a cadascun deIs consells 
insulars respecte de la composició de les comissions insulars 
d'urbanisme, i que la composició de les comissions de Ma
llorca, i d'Eivissa Formentera representa una forma de gestió 
poc clara i gens adequada a l'exigencia de transparencia que 
ha tenir la forma de dur a terme la gestió de qualsevol com
petencia a les institucions democratiques, 1 és en aquest 
debat on s'hauria de posar de manifest que la composició 
plural de la Comissió Insular d'Urbanisme a Menorca no ha 
representat cap element de digressió, cap impediment, cap 
trava per a un funcionament agil. 

Hem de dir, no obstant tot el que hem afirmat, que a la 
comunicació del Govern referida a la gestió del 1992, és el 
propi Govern que detecta les deficiencies a les memories i 
les qualifica de descriptives i essencialment esquematiques, 
amb l'excepció de la remesa pel Consell Insular de Menorca, 
que el Govern qualifica com la més complerta, i que és 
aquesta memoria la que introdueix un element digne de ser 
tingut en compte, i que volem destacar convenient: es fa 
constar la necessitat de revisar la dotació economica de la 
transferencia. Una qüestió interessant que entenem que s'ha 
d'introduir en el debat d'avui. 

Pero allo que ens ha xocat més de la comunicació és el 
lapsus freudia que conté quan parla de la ponencia tecnica 
a Menorca. Diu textualment: "s'ha produit una modificació 
substancial a la comissió de la ponencia tecnica de Menorca, 
integrant-hi els membres de tots els grups polítics, encara 
que a~o no estigui establert legalment". Un lapsus freudia 
que imagin que deu estar produ"it pel constant debat sobre 
la composició deIs organs específics que han de gestionar les 
competencies transferid es als consells. No, no s'ha donat 
entrada als membres de tots els grups polítics dins la ponen
cia tecnica. Diu exactament la memoria de Menorca "s'ha 
produit una modificació substancial en la composició de la 
ponencia tecnica, restant integrada principalment per tec
nics" -no membres deIs grups polítics- "del propi consell 
insular, i alguns representants de col·legis insulars, així com 
una representació de les entitats per la conservació de la 
natura declarades d'utilitat pública". Fins aquí la cita, i 
senyors del Govern, els recoman que llegeixin millor, no fos 
que l'escriure els faci perdre el llegir. 

En qualsevol cas, vostes saben que a la Comissió 
insular d'urbanisme de Menorca, alla sí hi ha una pre
sencia plural, una representació deIs diferents grups 
polítics del consen, encara que la majoria estigui molt 
escorada cap a dreta, i saben que aquesta composició, 
molt més democdtica que la de les altres comissions 
d 'Eivissa i Mallorca, no la va decidir la majoria del PP 
actual. Quan el consell va configurar aquest organ 
aquesta majoria estava composta pel PSOE i EMM, i 
així consta a la primera memoria que remet el consen 
insular, signada pel seu conseller i el president del Con
seU Insular de Menorca, i després no varen dubtar a un 
moment -i així ho hem de fer constar- per mantenir 
aquesta composició. Ningú ho nega, pero tampoc no 
s'han posar medalles que no els correspon duro 

Per tant, sen yo res i senyors del Govern, els vull re
comanar una lectura més assossegada de la memoria del 
Consell Insular de Menorca, i veuran com no diu el que 
vostes han recollit a la comunicació. Així que la comu
nicació del Govern, a més de ser pobre inclou elements 
falsos, que no es corresponen amb la realitat. 

Resumint, senyores i senyors diputats: les comunica
cacions que ha remes el Govern per ser debatudes per 
aquesta Cambra no entren en cap classe de valoració 
com s'han exercit les competencies en materia d'urba
nisme i habitabilitat per part deIs consells. Es detecta, en 
canvi, que a les memories aprovades pels consens, i així 
ho diu el Govern, són pobres, incompletes, essencial
ment esquematiques, i que per tant s'incompleix l'esta
blert a l'article 24 de la llei de consells, pel fet que -amb 
l'excepció de la de Menorca- no inclouen la valoració 
deis nivells i la qualitat de les funcions i deIs serveis 
exercits. Es constata l'incompliment per part deIs tres 
consells i del Govern deIs terminis per remetre les me
mories i les corresponents comunicacions. Es defuig per 
part de les comunicacions i les memories entrar en la 
valoració deIs efectes produits per la presencia deIs dos 
representants del Govern, aquests dos comissaris de que 
els parlava, dins les comissions insulars; aixÍ com pel fet 
que les comissions insulars de Mallorca i d'Eivissa For
mentera mantenguin una composició no plural. Es cons
tata igualment a la memoria i a la comunicació referida 
a Menorca i a l'any 1992 una insuficiencia de la dotació 
economica. 

1 acabat aquest resum: servid -creuen sincerament 
senyors del Govern- aquest debat per l'objectiu pel qual 
esta establert? Nosaltres pensam sincerament que no, 
que des del Govern s'ha plantejat amb voluntat de liqui
dar-lo rapidament i sense problemes, i sois a~o pot 
explicar la pobresa del contingut de les comunicacions, 
i la pobresa del contingut de la intervenció que feia fa 
un moment el representant del Govern. 1 des d'algun 
consell l'actitud -i acab, Sr. President- és la de superar 
l'incordi que representa qualsevol tipus de control de
mocdtic, encara que en aquest cas es realitzi al cap de 
tres anys d'haver-se prodult la transferencia. 1 tindrem 
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ocasió perque es demostri el cont 'ari del que deim. Tindrem 
ocasió que es demostri, quan votem le proposte de resolu
ció que aquí es presentaran, que l)j ha volllntat de corregir 
els defectes, les defieiencies que s'han detectaL que de ver hi 
ha voluntat d'entrar al fons ele la qüestió. Qui són les conllS
sionS insulru's d urbanisme?, qui les compon?, qu i forma la 
ponencia tecnica? quin motiu té? quina valoració es fa al 
cap de tres any el aquesta experiencia de la presencia d a
quests comissaris políties? del gl.lardies civils que continl.len 
mantenint una forma de control anómala inusual , rebutjable, 
totalment fora de !loe, dins les comíssions ínsulars d'urbanis
me, en una prova més de les ansíes de control í de tutela 
sobre els eonsells insulars des del Govern de la Comunitat 
Autonoma. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Orfila. Pel Grl.lp Parlamentari SOCI
ALISTA, La Sra. Bareeló té la paraula. 

LA SRA. BARCELÓ 1 MARTÍ: . 

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats. El 
debat d'avui de les comunicacions del Govern relatives a les 
memories deIs conse!ls insulars sobre la gestió de les compe
tencies en materia d'urbanisme i habitabilitat, amb la Llei de 
consells en la ma, hauria de tenir un objectiu ben cIar i prou 
important, reafirmant el paper protagonista d'aquest Parla
ment en tot el procés de descentralització, donant al Parla
ment el paper director que li correspon. Els objectius haurien 
de ser avui els de reflexionar, prendre resolucions, debatre, 
vigilar, i controlar l'eficacia de les gestions que s'han atribu-
1t per llei als consells insulars. 1 que aquesta reflexió pugui 
servir per millorar lleis proximes, o per corregir la llei que 
avui és en vigor; i també per controlar l'acció de govern en 
materia de coordinació i de control deIs consells insulars. 
Pero per poder realitzar aquest debat avui aquí, en aquest 
Parlament, de control i de reflexió sobre l'eficacia de la 
gestió de les materies transferides, el poder executiu, com 
passa a qualsevol sistema democratic, ha de respondre aquí 
presentant una valoració en forma de comunicació, de la 
feina realitzada. 

Pero per a<;o era necessari que le's memories incIoguessin 
els nivells i la qualitat de les funcions i deIs serveis exercits, 
i la valoració d'aquestes memories per part del Govern. Som 
avui aquí al debat, i no tenim ni una cosa ni l'aItra. Respecte 
de les memories, el conseller ja ho ha assenyalat: pures des
cripcions, relacions enumeratives d'actuacions, relacions de 
plans aprovats, de llicencies donades, de reunions celebrades. 
Fins i tot, com ja ha assenyalat l'anterior portaveu, el Sr. 
Saiz, I'anterior conseller, era capa<; d'entendre que feia falta 
alguna cosa més que la documentació avui aportada pels 
consells insulars' "No hem aconseguit més informació 
aquesta informac'¡ó és incomplerta" ens assenyalava. ' 

, Pero el que avui ha gosat també assenyalar el conselJer 
d ?bres Públiques és que aquí ningú és responsable de tot 
a~o, ningú és responsable deIs incomplimems deis consells 

insulars. Pero amb a<;o nosaItres no hi estam d'acord. 
Sí en son responsables els membres del Govern, quan 
també hi manca, quan també és inexistent la comunica
ció del Govern avaluant la gestió realitzada d'aquesta 
primera transferencia; perque les dues fulles que aparei
xen a la comunicació, i la intervenció que ha fet avui el 
conseller demostren que qui ha escrit aquestes fulles i 
que qui ha fet aquesta interven ció gairebé ni se l'ha 
llegida. No s'han llegit les memories, perque aquestes 
dues fulles, és llegir l'artiucle 24 de la Llei de consells 
insulars; i a més de copiar amb errors algunes valoraci
ons que els consells insulars fan de la seva propia feina, 
l'error ja s'ha assenyala: a Menorca els membres de 
I'oposició no som a la ponencia tecnica, som a la Co
missió insular d'urbanisme. Per tant és un error, una 
mala copiada. Pero tampoc no es pot venir a dir aquí 
que és un bon niveIl de qualitat deis servei que es dóna, 
per exemple a Mallorca, si només es miren les resoluci
ons judicials estimatives de recursos interposats. 

Aixo no es pot dir quan els números de la memoria, 
amb simples xifres estadístiques demostren que el 1991 
d'un total de 75 recursos, 39 queden pendents de resolu
ció, la majoria evidentment desestimats, i si no estas 
d'acord, ja aniras al jutjat; encara no en tenim el resul
tato El 1992, d'uns 80 recursos interposats, 51 pendents 
de resolució, amb la mateixa característica, gairebé tots 
desestimats, 4 tan soIs estimats, i si no estau d'acord, ja 
anireu al jutjat. Aixo senzillament no es pot dir amb 
aquests números, que els serveis tecnics siguin molt 
bons. Diria al contrari: és senzillament a<;o una demos
tració d'incompetencia i de manca de rigor, i sobretot 
manca de respecte als administrats; com tampoc no es 
pot dir que sigui un bon nivell de gestió quan miram els 
nombres d'expedients sancionadors o pel servei de disci
plina urbanística. Quan a 1992, l'any en que es crea el 
servei de disciplina urbanística al consell insular, ens 
trobam que no tenim cap expedient iniciat pel conseIl 
insular, cap. Els dos que hi ha resolts procedien del 
1991. 

Evidentment, per tant, i repetesc: la valoració que 
s'ha fet avui aquí per part del conseller, copiada de les 
valoracions que han aportat els consells insulars són 
totalment incorrectes, impresentables, i sobretot no 
responen en absolut a les xifres que es donen estadísti
cament a aquestes memories. Així de cIar, només amb 
els números en la ma. Bastava que es llegís les memori
es. 

Tenim a<;o: memories insuficients, impresentables, 
silencis, valoració del Govern. 1 tot aixo quin objectiu 
té? Boicot al debat sobre urbanisme, boicot al Parla
ment, perque esta n dinamitant el més simple joc de
mocratic, que és no reconeixer les lleis del Parlamento 
Perque ja ens diran qui controla la gestió en materia 
d'urbanisme i habitabilitat que tenen transferida els 
consells insulars, si el Govern és incapa<; aquí de pre
sentar avui una valoració de la feina que realitzen. Pero 
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insistim: volem el debat sobre la gestió d'aquesta primera 
transferencia que han realítzat els consells insulars. Intenta
rem exposar aquí punts a debatre, si són possibles, d'aquest 
desenvolupament de la gestió. 

Primerament no podríem fer manco que assenyalar les 
comissions insulars d'urbanisme, composició i organització 
administrativa. No els especificaré ni els llegiré la llei, tan 
just els faré la valoració deIs resultats: el Govern el tenim 
que participa que participa en l'execució i la gestió d'una 
competencia propia del consell insular. Dos membres hi han 
de ser presents obligatoriament. Els membres de l'oposició, 
elegits per sufragi, membres del consell insular, queden ex
closos de la participació i del control de la competencia 
transferida a dues illes, a Mallorca i a Eivissa, i hi participa 
a Menorca per qüestions purament historiques, perque no els 
va tocar cap més altre remei, perque evidentment de la 
manera que varen pujar al Govern, hagués estat molt fort 
treure'ns. 

Obscurantisme total a Mallorca i a Eivissa: no hi ha pú
blíc, no hi ha mitjans de comunicació, no hi ha oposició. 
L'absurd arriba a tant, que fins i tot es nega a l'oposició el 
dret a saber quins són els expedients en tramit. I per a~o 
basta una mostra: comunicació Decret de Presidencia, Con
seU Insular d'Eivissa i Formentera. Se sol, licita per part d'un 
portaveu la informació relativa als expedients pendents de 
tramitació. La contesta és contundent: "vengo a no acceder 
a lo solicitado 11 , és a dir que ni tan soIs es poden demanar les 
informacions. 

A Menorca evidentment també es va modificar quan va 
pujar el Partit Popular al govern del consell insular, i es 
varen modificar dues coses fonamentals. Per una banda la 
composició de la ponencia tecnica, amb un objectiu que 
també s'ha de valorar: el control presidencialista de la comis
sió, quatre tecnics nomenats pel president són substitults 
per representants d'altres institucions com la comissió del 
patrimoni historic. 1 el segon punt, potser molt més impor
tant: la substitució deIs assessors propis del consell, jurídic 
i tecnic, per assessors del Govern; aixo baix un conveni de 
cooperació, que lí diuen, on la Comunitat Autonoma permet 
que fora del seu horari de treball -també excepcionalment, 
si hi ha autorització, dins l'horari de treball- estiguin a dispo
si ció del consell un arquitecte superior i un lletrat. 

Tot a~o no és gratuH, ens podria venir a costar 340.000 
pessetes la reunió per tecnic. Es a dir que de gratuIt absolu
tament res. Pero no només a~o, no només el que ens costa. 
La valoració política quina és? Control polític del Govern, 
primera. I segona, dificultats en el funcionament de la propia 
comissió. Allo que el Sr. Conseller ha valorat com una cosa 
positiva, evidentment hem de dir que dificulta el funciona
ment de la Comissió insular d'urbanisme. El dificulta perque 
la ponencia tI~cnica quan fa les propostes d'acord ho fa sense 
tenir encara els informes jurídics que encara no es disposen, 
i perque aquests en la majoria deIs casos, o en molts de ca
sos, es fan oralment i ni tan 5015 figuren a les actes. És a dir, 
quan hi ha un informe un poc complicat, evidentment es fa 

oralment dins la comissió, i fins i tot ni figura a les 
actes, i així es pot demostrar. Un senyor demana a una 
comissió si l'informe jurídic evacuat in va ce a la reunió 
de la CIU de 24.7.92, en relació d'un assumpte d'una 
planta envasadora de l'Enzell, la directora tecnica de la 
ponencia tecnica contesta que no consta. No consta, per 
molt que aparegui relacionat als llístats de la memoria. 
Pero evidentment aquí hi ha informes i informes. Els 
informes que de mana l'oposició solen estar sis mesos 
perque es tramitin, i en canvi hi ha al tres tipus d'infor
mes que són bastant més rapids. 

Segon punt: La improcedencia de les declaracions 
d'incompetencia per part de la comissió insular d'urba
nisme a favor de l'autonomia d'habitatges familiars 
aillats en sol no urbanitzable quan es consideren an
nexos a una explotació agrícola. Aixo és criteri adoptat 
per la Comissió insular d'urbanisme, per exemple, de 
Menorca, i amb que estam en total disconformitat. Per 
que? Perque el criteri que s'adopta és que quan el sol 
tengui un ús agrícola ramader, qualsevol cosa és possi
ble. Bastava que un ajuntament declari tot el seu sol 
d'ús agrícola ramader perque aquí s'ahgi acabat la 
historia: aquí poden construir el que vulguin, perque 
teoricament com que té un ús agrícola, perque el sol hi 
esta posat, ja esta. Que pass a? , que senzillament, a més 
de passar la competencia als ajuntaments, cosa que 
dificulta la possibilitat de recurs, perque no hi ha expo
sició públícament, evidentment facilita la construcció 
d'habiatges unifamiliars a'i1lats de manera bastant consi
derable. 

El sol no urbanitzable té una funció positiva. El Sr. 
Conseller ho ha assenyalat en la primera compareixen~a 
que va fer a comissió, que consisteix la seva utílització 
per finalítats agrícoles, ramaderes, forestals, i també 
més amplament amb la utilització racional deIs recursos 
naturals. S'assenyalava així a la compareixen~a. Aquesta 
utilització pot exigir a vegades la realització de construc
cions, fins i tot d'habitatges, i quan és així la legislació 
urbanística ho ha de permetre. Pero també s'ha de 
posar atenció que aquesta normativa no desnaturalitzi 
aquest sol. És a dir, que s'ha de preservar el sol rústic 
del desenvolupament urba, i per tant és imprescindible 
justificar la necessitat de 1 'habitatge com a instrument de 
desenvolupament de I'explotació agrícola, i raonable
ment hem de dir que cap de les autoritzacions donades 
permeten aquesta justificació, ni per la superfície de les 
parceHes ni pels promotors, moltes vegades societats 
anonimes sense cap tipus de vinculació amb l'economia 
agraria. 

MoItes més coses li podríem dir: l'abús i la permissi
vitat, la discrecionalitat de les declaracions d 'interes 
social. A<;o queda pales en el llistat, on trobam bars, 
restaurants, bugaderies, discoteques, cementiris, camps 
de golf, etcetera; activitats en el medi rural sense cap 
justificació, fetes a l'esquena del planejament municipal, 
a voltes fins i tot en contra del propi ajuntament. Interes 

-
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'al ja veim que és quaJsevol cosa: tot en contra de la po -
S?:llitat deis municipís a decidir , i en contra de la planificaci
~ 1 ~jns i tot n' hi ha que no caduquen: polisses d 'asseguran~a 
~~r ais purs especu ladol"s. 

Un altre tema que voldrielU tocar són els trebaJls de 
disciplina urbanística. la hem assenyalat la feinada feta pel 
Coll ell Insular de Mallorca en aquest camp a ¡'a ny 1992: cap 
expedient iniciat per pura ¡ni.ciativa eva cap ni t1l1. A~o 
¡'any que creen el servei insular. Imaginln a le altres lIJes: a 
Menorca res, i no sera per manca ele sol ·Ijcituels, cap expedi
ent de disciplina. A Eivissa de 10 que n'obren en resalen 4. 
Déu n'hi do! 1 per a~o tenim una gran valoració. Evi-

" c1entl11ent creim que la va loració és tota lment, absolu tament 
negativa en aquest camp, perc¡ue no estam per manca eI' in·
fraccioDS, en. absolul. Qualsevol mitja de comunicació ens 
assenyala que cada dia hi ha mil infraccions urbanistic¡ues, 
i basicarnent al 01 rústico Aquí cap importancia. ni una, i la 
gestió deIs expedients de recursos és una altra historia que 
també ja hem assenyalat, i que en cap cas el silenci respecte 
als administrats pot justificar que hi hagi una feina positiva 
en aquest campo 

Quina seria la valoració? Manca de control en l'exercici 
d'aquestes competencies transferid es, no sabem quina valora
ció se'n fa, no sabem que s'ha fet; no hi ha valoració. Manca 
de participació en la gestió, manca d'informació en la gestió, 
alt grau de discrecionalitat en la feina realitzada pels consells 
insulars, per les comissions insulars d'urbanisme, nul treball 
en la disciplina, lentitud en la resolució de recursos. Aquest 
és el balan~: un pobre -creim, un trist balan<; de la primera 
transferencia que es fa als consells insulars, i que va lligada 
a una manca de voluntat política, de debat i d'actuació en 
tota la feina de política urbanística. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sra. Barceló. Pel Grup PP-UM té la pa
raula el Sr. Huguet. 

EL SR. HUGUET 1 ROTGER: 

" Sr. President, senyores i senyor~s diputats. Jo coincidesc 

L 

tal volta en la primera part de les valoracions que s'han fet 
avui aquí, i és que aquest és un deIs debats importants que 
es produeixen a aquesta Cambra, sobretot per la referencia 
en la mesura que debatem una de les competencies, la pri
mera, i única real, que gestionen els conselIs insulars i que va 
~er transferida per aquest Parlament a cadascun deIs consells 
Insulars en el seu dia. Ja en el seu moment vare m manifestar 
q~e estavem davant un nova experiencia, una experiencia 
dlns la praxi parlamentaria que no es dóna a cap altre lloc, 
00 un parlament controli per deCisió de la llei corresponent, 
en aguest cas de is consells insular , una competencia que 
e}(erceixen els consells insulars com a propia. A<ro seria tant 
~orn , per exempJe, qu per la maleixa Llei de bases de regim 
oCa! qUe atribueix competencies com apropies als ajunta
rnents o a les diputacions. el Parlament naCional, que és el 
qlle decideix hagués de fer el control d'aquestes competen-

cies anualment. Pero així ho va voler aquest Parlament, 
i així, com que estam dins aquesta organització, venim 
aquí a donar-ne compliment. 

Pero aquest compliment em provoca en aquest mo
ment una serie de reflexions en veu alta. La postura que 
ara té el nostre grup no és res més que la d'entrar afer 
una serie de consideracions -i així ha faré- evitant 
entrar en qualsevol tipus de debat, perque cada grup 
parlamentari ha presentat la seva postura. 1 jo vulI apro
fitar aquest debat no per anar a passar llista de quants 
d'expedients s'han tramitat o quants no s'han tramitat, 
quines cedules d 'habitabilitat, quantes inspeccions o no 
quantes inspeccions, perque aquí sera molt mal de fer 
debatre aquests aspectes tan concrets ¡tan puntuals. 

Per tant la primera reflexió que faig en veu alta és 
que estic conven~ut que esta m davant un debat atípic 
totalment, que hi faltara reflexió, perque hi falta refle
xió, no un debat d'una intervenció de replica i contra
replica, sinó que els mateixos consells puguin explicar 
una serie de criteris de les seves actuacions; i per tant jo 
coincidesc amb el conselIer al cent per cent que tal ve
gada fara falta establir uns criteris que unifiquin no 
solament ja la presentació de les memories, sinó que 
unifíquin quin compliments mínims exigibles es poden 
demanar als canse lIs insulars, si és que es puguin dema
nar compliments mínims exigibles d 'una competencia 
que esta transferida i que esta exercida com a propia; 
com la coordinació intermunicipal o serveis supramuni
cipals, que és una competencia pro pía que tenen les 
diputacions -o en aquest cas els conselIs- i no se'n dóna 
compte al Parlament de Madrid. 1 a~o hi die aquí tal 
vegada un poc per referencia als més nous, perque va 
ser un deis articles més discutits quan varem fer la Llei 
de conselIs insulars, a veure quin tipus de control es 
plantejava, que si cedien competencies als conselIs insu
lars, qui controlava quí; pero és que per a~o hi ha les 
memories. 

Per tant, hauran de fer una revisió d'aquestes eo
municacions. Som deIs que pensen, conselIer, que efecti
vament aquestes memories de cara a un futur hauran de 
tenir una altra tramitació, independentment que el debat 
final pugui ser davant plenari. Cree que és fonamental, 
i amb l'experiencia que vivim avui, que aquestes comu
nicacions puguin anar seguides -perque el Parlament té 
capacitat i potestat per citar a comissió informativa les 
al tres autoritats o administracions- puguin anar precedí
des d 'una informació previa de cadascun deIs consells 
ínsulars dins la comissió corresponent amb tata una 
serie de conceptes o aspectes quant a la gestió propia de 
la competencia. A partir d'aquí, moltes de les qüestions 
que s'han plantejat avui amb la postura defensada pels 
diferents grups, podrien ser clarificats dins una comissió, 
cosa que fa que avui sigui materialment impossible do
nar resposta, perque tal volta haurien de sortir els res
ponsables que gestionen eadascuna d'aquestes compe-
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tencies com a propia. 1 aquesta és la discussió i no una altra, 
baix el nostre criterio 

Pero, que és el que ens importa a nosaltres com a grup 
en aquest moment? El que ens importa és la capacitat de 
gestió. És a dir, aquesta competencia des que ha estat trans
ferida als consells insulars s'ha convertit en una competencia 
o en un exercici més agil, més operatiu, més proper als 
administrats? Jo crec que sí. Només a~o em fa valorar ja 
positivament aquest exercici de la competencia, indepen
dentment de temes coJaterals de composicions o no, que no 
é avuj el tema, en el sentil d'entrar-hi. Pero sí que s'ha 
convertit índiscutiblement en més agi!, més operatiu, més 
proxim, fins i tot més controlable pels ciutadans, almenys en 
el cas de I illa de Menorca, perque és molt més proxim. Ja 
el que té la respon abi lital d haver de decidir és un organis
me propi de l'illa, i per tant no un organisme diferit que ve 
de fora cap a dins. 1 aixo és el que a nos al tres ens importa. 

Jo crec que la valoració, -i els que el coneixem, i jo presu
mesc de coneixer-Io des de fa molts d 'anys- la va loració que 
voste fa és una valoració que encara que sigui ele poques 
paraules, claríssima: la gestió és positiva, encara que hi 
posam una serie d'objecciol1s. Si en tost de parlar jo aquí 
rallés el diputat Sr. Cosme Vida', ti faria el símil de la 
peHícula: "apta para todos los públicos, con reparos". En 
aquest cas, ido, l'exercici de la competencia, amb la valoració 
que en fa la conselleria, és que és positiva per part deIs tres 
consells insulars amb una serie d'objeccions que és lógic que 
es facin: és la primera experiencia que hi ha a aquesta comu
nitat autónoma, i a qualsevol altra, d unes competencies que 
exerceixen en aquest cas els consel-ls insulars, que a un altre 
1I0c serien les eliputacions. 

Entrant en l'organització. Jo crec que el control democra
tic d'aquestes competencies, o de la gestió que es fa de l'e
xercici de la competencia com a própia, pot venir diferit de 
diverses maneres. En el cas concret de Menorca té la seva 
manera -com deim ana- de matar puces, i fa la composició 
d 'una manera sobirana com ha entes el Consell Insular de 
Menorca, com va entendre abans i com ha entes ara, inde
pendentment del color polítk Perque abans no és que hi 
hagué una majoría d'esquerres, no· aban va ser un pacte 
institucional en el qual aquest enyor va tenir I'oportunitat 
de seure 's amb el portaveu de !'Entesa de J'Esquerra, Sr. 
Joan López Casasnovas, amb el Sr. Tirs Pon , i un servidor 
mateix, que vare m acordar quina seria la composició de la 
Comissió insular d'urbanisme quan el Sr. Tirs Pons era pre
sident. 1 a~o és el que s'ha respectat, ha varem fer a tres 
bandes, i així consta. 

Ac;o és la manera, peró nosaltres no tenim per que anar 
a imposar aquest mateix criteri als altres lIocs. Tenen el seu 
dret a autoorganitzar-se, i així ho fan; no entrem en aquest 
debato Control democratic? El control democratic s'exerceix 
perfectament, si el voleo exercir sobre aquesta competencia 
a través dels plenaris. O és que a tra és Jel plenari no 
poden fer preguntes? Per exemple, jo Ji comunic perque no 
es eleixi enganar amb aquesta lüstória. En el pienad poden 

fer preguntes a la comissió de govem, que és monocolor 
a segons quins consells insulars o ajuntaments, exceptu
ant el de Menorca perque així ho varem voler, a part 
que hi ha un grup que es va auto-excloure voluntaria
ment. Pero sí que poden fer preguntes sobre aquest 
organisme, que depen del consell insular, i poden fer 
preguntes sobre tot el que es tramita alla. Doncs amb la 
Comissió insular d'urbanisme passa tres quarts del ma
teix: si valen tenir aquest control, el poden fer. 1 ho dic 
jo en aquest moment, que tenim una organització que 
difereix deis altres consells insulars, pero no seria honrat 
voler posar-nos com exemple que hagin de seguir els 
aItres. Crec que aquÍ cadascú ja és major d'edat; i so
bretot cada consell insular ha tenir autonomia plena dins 
els mateixos criteris de regular-se i fer el seu propi re
glament. 

Per acabar -miri si som breus en aquesta exposició
nosaltres valoram positivament aquesta comunicació. 
Creim que voste ha fet un exercici valent d'auto-crítica 
quant a la tramita ció de les memories, que voste mateix 
ha posat davant aquesta Cambra que a~o no tomi suc
ceir, i que per tant es faci d'una manera regular i dins 
els terminis establerts. 1 jo l'animaria, Sr. Conseller, que 
si té qualque criteri de cara a endavant que pugui millo
rar part d'aquesta gestió, així es faci saber, criteri de 
que per altra jo he pres bona nota i he resumit amb el 
que ara mateix acab la meya intervenció, i no és altre 
que veure si som capac;os d'establir unes normes mÍni
mes de compliment quant als continguts mínims que ha 
ele contenir cada memoria perque més o manco estiguin 
uniformades totes les memories. Crec que a~ó és posi
tiu, perque l'article 24 I'han complert, diguin el diguin, 
tant si hi ha 40 pagines com si n 'hi ha 3, una memoria 
descriptiva. Pero si hi ha un desenvolupament d'aquest 
article que digui "i com a memoria entenem que com a 
mÍnim ha de contenir a<;o, i a~ó i a~o i a<;o, crec que 
ens pot ajudar tots de cara al futur. 

1 em cregui, Sr. Conseller, que perque aquest debat 
sigui ric, s'haura de fer en les próximes compareixences, 
sinó que hi ha d 'haver una primera exposició dins una 
comissió informativa, que se'n pugui rallar, que d'alla 
surti la comissió real amb les pro postes de resolució que 
sera el que fara autenticament el debat d'aquesta gestió. 
Per altra banda, oomés vull dir-¡i també que per part 
del consells insulars haurem de fer un esfor~. i estam 
clisposats afer aquest esfon; de clonar compliment per
que si els conseUs no compleixen, el Govern tampoc no 
pot complir. 1 aquÍ estam tots, afortunadament o des
graciadament, cadascú que ho interpreti com vulgui, 
amb la doble condició de diputat i de conseller, i dupli
cam les valoracions. Aquest debat als consells també 
s'ha tingut, i per tant el que fa faIta és que tal vegada 
entre tots siguem capa~os de treure criteris conjunts que 
unifiquin el procediment d'elaboració d'aquestes memo
ria; i, el que és important, que unifiquin quins són els 
criteris mÍnims a complir per cadascuna de les admi
nistracions. Moltes gracies, Sr. President. 

< 
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EL SR. PRESIDENT: 

Gnlcies, Sr. Huguet. Més intervencions? Té la paraula el 
conseller Sr. Reus. 

EL SR. CONSELLER D ' 'OBRES PÚBLIQUES I OR
DENACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus i Beltran): 

Sr. President, senyores, senyors. Molt breument els he 
d'explicar que estic molt confós el dia d'avui. Quan prepara
vem a la conselleria aquest debat,. ara fa un grapat de dies, 
varem analitzar el precepte de l'artic1e 24; i llavors varem 
comen<;ar a estudiar la tematica de la llei, i varem pensar 
que podíem fer ben poc amb una comunicació al Parlament 
en aquest tema, perque només podíem entrar respecte a la 
informació que teníem, que eren les memories. Respecte a 
regims competencials que marca la Llei de consells insulars 
com apropies i no delegades, que varem dir que en cap 
manera el Govern pot ser el jutge de la gestió diaria d'un 
consell insular en materia urbanística. 

A mi em faria molta falta que per una altra vegada, per 
fer-ho bé, tengués ben cIar exactament on el Govern es pot 
estendre en consideració a l'article 24. Tenc curiositat, per
que veig que hi ha posicions oposades. Puc tenir un punt de 
vista particular fet, pero no obstant aixo, vostes són els con
sells insulars, i pens que serien vostes els que haurien real
ment de definir quin és el criterio La llei avui en dia té un 
forat, la redacció és molt amplia, res diu. Un ( ... ) sistematica 
del 24 i el 25 ens condueix a pensar que estam molt limitats 
com a Govern; aixo pot ser bo o pot ser dolent. Jo els diré 
que aquesta figura del comissari polític, que vostes han dit, 
és l'unic nexe real de coordinació que tenim avui en dia a 
( ... ) insular. És l'únic, tota la resta no té més important. I 
com els he dit: Per favor, em diguin com ho he de fer per 
fer-ho bé, i sense que mai hagin de dir que aquest Govern té 
ansies de tornar entrar en competencies que no són seves. 
Dit aixo, res mes. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnkies, Sr. Reus. Torn d'intervenció. Sr. Peralta, té la 
paraula . 

EL SR. PERALTA I APARICIO: 

Gracies, Sr. President. He sortit aquí fora -perque podia 
haver fet la meya intervenció des d'alla-, pero la veritat és 
que resulta molt dificultosa la feina des de l'escó degul al 
galliner que hi ha en aquella zona ele la sala, j que cada vega
~a va en augment el renou que es produeix alla darrera fins 
1 extrem que fa practicament impossib le poder escoltar les 
p~r~111es darreres que ha €lit el Sr. Consell.er, a aquesta poca 
dlst.ancia que Ili ba, malgl"at que hi ha aquests aparells que 
tenlnl aquí per rallar. 

Seré molt breu. Simplement vull dir que hi hauria tal 
~egada grups que d'aquestes memories voldrien treure la 
Interpretació que la comissió insular d'urbanisme, o I'exercici 

de les competencies en materia d'urbanisme i habitabili
tat per part deIs consells insulars haurien de ser una 
especie de ... , no diré guardies civils, perque ja s'ha dit 
aquesta paraula, una especie de gendarmes que haurien 
d'anar amb el garrot darrere, i haurien d'estar fent una 
persecució exhaustiva de tots aquells que tenen algun 
tipus de promoció. Jo cree, evidentment, que s'han fet 
actuacions que no són correctes, pero que a<;o és un 
altre tema diferent del que s'ha d'expressar, o el que és 
la discussió de les propies memories. Crec que per a<;o 
ja hi ha altres mecanismes dins el propi Parlament per
que es pugui, en tot cas, demanar responsabilitats, o 
dins els propis consells insulars, per l'incompliment de 
les normatives per part del promotor. Jo crec que sortir 
avui aquí a fer un aprofitament de la discussió d'una 
memoria, jo m 'he estimat més entrar en les qüestions 
purament estadístiques. purament de funcionament i 
purament de gestió que expressen aquestes memories, i 
m'he centrat fonamentalment en la primera intervenció 
en el Consell de Mallorca i en el Consell de Menorca. 

Hi ha hagut un tema que ha sortit reiteradament en 
diferents intervencions, que és el tema de la composició 
de la Comissió insular d'urbanisme de Menorca, que 
semblava que hi havia una especie de carrera a veure 
qui es posava més me dalles al respecte. I han de tenir en 
compte que l'actual composició de la Comissió insular 
d 'urbanisme de Menorca és possible degut a la eomposi
ció política d'aquest Consell Insular de Menorca. Si els 
que formam part del consell haguéssim volgut ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Peralta, un momento Jo voldria fer l'observació 
que aquest torn és en relació a la intervenció que ha fet 
el conseller, no a les postures suscitades pels al tres grups 
parlamentaris. És a dir, que en aquest moment voste fa 
una replica a la intervenció del conseller Sr. Reus, no a 
les intervencions previes deIs portaveus deIs diferents 
grups parlamentaris. 

EL SR. PERALTA I APARICIO: 

Sí, Sr. President. Ja com he dit al principi de la 
meya intervenció, donaré per concIosa aquesta interven
ció, perque realment m'ha estat absolutament impossi
ble poder escoltar les paraules del Sr. Conseller degut -
torn a repetir al galliner que hi havia per alla darrera. 
Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Peralta. També pel Grup MIXT té la 
paraula el Sr. Vid al i Juan. 

EL SR. VIDAL I JUAN: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. 
Molt breument, a part que no tenim molt temps, per 
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valorar molt positivament la intervenció del Sr. Conseller 
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori, aquesta darrera 
interven ció sobretot, i més que pel seu contingut, pel seu 
taranna. Vertaderament reconeixer i demanar-nos que nosal
tres, com a integrants deIs consells insulars, li diguem que és 
que ha d'exigir, que s'ha de fer, crec que és molt important. 
1 jo, amb tota modestia, sí que vull aportar alguna cosa. 
Aquest article 24 de la Llei de consells insulars s'ha dit aquí 
que s'havia complert. Sr. Conseller, a pesar del que s'hagués 
dit, com ha explicat bé a la seva primera intervenció, sap -
perque també ha incidit en aixo- que per complir-se no s'ha 
de complir només una part, sinó que s'ha de complir quant 
a la valoració del nivell del servicio Aquí hi ha el quid de la 
qüestió. 

Altres qüestions ens durien -com ha dit en una altra inter
venció, pero estic referint lligat a la de voste- a consideraci
ons que s'ha dit que no serien d'aquest debat, i que al final 
s'hi ha entrat. 1 aixo ens demostrat respecte a aquesta valora
ció de l'article 24 també que hi ha moltes mane res de matar 
puces, i s'ha dit aquí que cadascú les mata com vol, o com 
sap; pero que nosaltres constatem aquí quina és la millor 
manera de matar aquestes puces, que no s'hagin de matar a 
canonades, que hi ha una fórmula. Crec que forma part d'a
quest debat, i en les propostes de resolució que les vegin 
vostes, senyors del Govem, i vostes, senyors de l'oposició, 
les que fara aquest diputat a través del Grup Parlamentari 
MIXT com a aportacions a aquesta feina conjunta, que el 
pobre espectacle que s'ha donat avui aquÍ amb aquesta pre
sentació, i sobretot -torn a repetir allo de les comparacions 
odioses- pel que respecta a algun consell insular, no es tomi 
a repetir i ens serveixi de lli<;ó. Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vidal. Té la paraula el Sr. Orfila. 

EL SR ORFILA 1 PONS: 

Gracies, Sr. President. Gracies, Sr. Reus per haver sortit, 
per haver fet possible aquesta replica, malgrat les recomana
cions en sentit contrari que fins i tot arríbaven als nos tres 
escons, per l'alt to de veu amb que es produlen. Miri, Sr. 
Conseller, voste planteja una bona pregunta: Com han de ser 
les comunicacions que el Govern remet a aquesta Cambra. 1 
a¡;o ens du a "per que ha de servir aquest debat, i quin és el 
sentit de 1 'article 24 de la Llei de consells?". Nosaltres ente
nem, Sr. Conseller, que aquest sentit no és un altre que una 
fórmula per manten ir un cert control parlamentari sobre una 
competencia transferida als consells. 1 és obvi que del con
tingut de les memoríes, i a partir de la comunicació del Go
vern, s'han de treure for¡;osament conclusions sobre quina ha 
estat la gestió deIs consells en la materia de que es tracti; í 
fíns i tot permetre al Parlament d'instar els consells a propi
ciar els can vis que consideri necessaris. Aposta 1 'articIe 24 
deixa cIar quin ha de ser el contingut de les memories que 
han de remetre els consells, un contingut que -voste, Sr. 
Conseller ha ha fet evident, ho ha dit més d'una vegada avui 
en aquesta tribuna- en aquest cas no ha estat respectat pels 

consells, i molt especialment pel Consell d'Eivissa For
mentera, i en bona part pel Consell de Mallorca. 

1 el fet, Sr. Conseller, que aquests dos consells, el 
d'Eivissa Formentera i el de Mallorca, siguin els que 
precisament no han permes una composició plural de 
les comissions insulars d'urbanisme, fa que el debat 
d'avui adquireixi una importancia major; ja que és l'úni
ca forma que l'oposició tenim d'entrar en el debat de la 
gestió d'una de les competencies més polemiques i 
controvertides, com és la d'urbanisme. Nosaltres ens 
plantejam, Sr. Conseller, a partir d'aquest debat, si 
aquesta transferencia de competencies als consells insu
lars ha representat un retrocés pel que fa a controls 
democratics i participació de tots els grups en la gestió, 
o en el control almanco; i si succeira sempre així. 

És possible, per exemple, Sr. Conseller, que els con
sells de Mallorca i Eivissa decideixin en plenari qüesti
ons mínimes referides a la gestió, previ dictamen, a 
més, de la corresponent comissió informativa i amb 
participació de tots els consellers de tots els grups; i en 
canvi puguin aprovar coses importants, com és un pla 
parcial, per exemple, des d'una comissió monocolor on 
l'oposició no hi té entrada, a la qual es nega si és precís 
la informació, com s'ha fet avinent amb la petició d'un 
membre del Consell Insular d'Eivissa soHicitant en un 
moment determinat informació relativa als expedients 
pendents de tramitació a la comissió insular d'urbanisme 
de la seva illa? Miri, Sr. Conseller, al nostre grup Ji 
preocupa molt, precisament, aquesta composició de les 
comissions insulars d'urbanisme; i entenem que en el 
debat d'avui -i aquest és un deIs sentits de la comunica
ció, i que es produeixi debat sobre ella en aquest Parla
ment- el Parlament hauria de constatar que hi ha hagut 
un exemple positiu en aquests tres anys de gestió, que ha 
estat l'illa de Menorca. 

1, Sr. Conseller, si la composició de la Comissió insu
lar d'urbanisme de Menorca ha estat el fruit d'un pacte 
institucional, haurÍem de pro posar solemnement que es 
fes un pacte semblant a Mallorca i a Eivissa i Formente
ra. O és que només els pactes s'han de fer o propiciar 
guan s'esta en minoría? Nosaltres pensam que hauria de 
ser precisament tot al contrari -i acab, Sr. President-. 
Nosaltres pensam, Sr. ConseIÚ!r, que a partir d'aquesta 
comunicació s'ha de debatre aquí el fet que les cedules 
d'habitabilitat es concedeixin de forma poc rigorosa i 
sense inspeccions; hem de discutir els criteris de les 
decIaracions d'interes social per part d'alguna, quasi 
totes les comissions insulars d'urbanisme; hem de deba
tre els criteris d'autoritzacions d'habitatges en sol no 
urbanitzable, i del concepte d'habitatge annex a l'ex
plotació agrícola, com també es parlava. De tot a~o 
s'ha de debatre aquí, i s'ha de debatre a partir d'allo 
que diguin, d'ano que explicitin les memories, i d'allo 
que reculli precisament el Govern a partir deIs controls 
a que té dret a exercir sobre els consells insulars en ús 
de les competencies que es reserva. 

--
- -
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S'extreu aquest debat, totes aquestes preguntes que jo li 
planteig, Sr. Conseller, del contingut de la comunicació que 
ha presentat el Govern, i de les memories deis consells insu
lars? No. Voste sap perfectament que a~o no és així, i que 
les memories no són tals, ni la comunicació té el contingut 
que li hauríem d'haver exigit, ates a la importancia de la 
qüestió. 

Mirin, senyores i senyors diputats. La primera valoració 
que avui hauríem de fer és si aquest Parlament considera o 
no justa, logica l'organització de que s'han dotat els consells 
per gestionar aquestes competencies. No n'ha parlat vosu?: en 
absolut, Sr. Conseller, a la seva comunicació, i pnkticament 
no n'han parlat els consells insulars, amb l'excepció de Me
norca, que és a més l'excepció democnhica en el funciona
ment de la gestió -segons la nostra consideració: nosaltres 
consideram que és així- d'urbanisme per cadascun d'ells. 1 
comen~ar per analitzar en profunditat el fet de la composi
ció d'aquestes comissions insulars, i el paper que hi juguen 
els representants del Govern, aquests dos comissaris polítics 
de que parlavem. 1 hauríem de fer-ho així perque de l'ex
periencia d'aquests primers anys de gestió, és d'allo que en 
podem treure conc1usions que ens hauran de fer mantenir o 
rectificar el contingut de la propia Llei 9/1990, d 'atribució de 
competencies en materia d'urbanisme i habitabilitat. Perque 
vostes, senyores i senyors diputats no saben, perque ho exer
citen cada dia -acab, Sr. President-, una llei no és la Bíblia 
ni és la Constitució, i de l'experiencia extreta d'uns anys 
gestió podem treure'n conc1usions que a certs aspectes d'a
questa llei es poden, o s'haurien de modificar. El nostre grup 
n'és conscient, i sera avui aquest el sentit d'alguna de les 
propostes de resolucions que presentarem d'aquí a uns mo
ments. 

De tots vostes, senyores i senyors diputats, depen que 
aquestes es prenguin en consideració, i que a~o obligui a 
rectificar el contingut de la Llei que va atribuir les compe
tencies en materia d'urbanisme i habitabilitat als consells; 
obligui, a partir de la instancia que des d'aquest Parlament 
se'ls faci, a rectificar als consells insulars que no han permes 
que hi hagués una presencia, i per tant un control democra
tic que s'ha fet fins aquest moment; i hauríem d'obligar a 
rectificar l'actitud que es va mante.[lir des d'aquest Parlament 
quan es va aprovar la llei, en el sentit de potenciar dobles, 
triples i quadruples controls sobre l'exercici, la gestió deIs 
conselIs insulars, en una actitud que a nosaltres en ha sem
blat rebutjable, absolutament execrable. Nosaltres pensam 
que quan parlam de competencies deis consells, de compe
tencia plena, s'ha d'entendre ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabi, Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Sí, Sr. President. la he acabat, gracies. 

=-

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Orfila. Sra. Barceló, té la paraula. 

LA SRA. BARCELÓ 1 MARTÍ: 

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats. 
Estam encantats que estigui tan confós, Sr. Conseller. 
L'opbjectiu de la comunicació, l'objectiu del debat d'a
vui és bastant senzi1l. És un debat que havia de servir 
per controlar l'eficacia de les gestions que s'han atribult 
per llei als consells insulars. Si repassam el debat de 
quan es va produir la Llei de consells insulars i les esme
nes que presentaven tots els grups, podem assenyalar 
que respecte a l'artic1e 214 tots els grups insistien en la 
necessitat d'un debat, per tal d'avaluar. Tots els porta
veus, fins i tot el del Partit Popular assenyalava que lime 
parece muy bien que haya un debate anual", tots assenya
lavem l'oportunitat de poder comprovar amb un debat 
aquí, al Parlament, quin era el nivell, la qualitat de la 
gestió que s'havia atribult als consells insulars. 

Com s'avalua una gestió? Hi ha criteris diferents, 
criteris purament formals, criteris d'execució, i també 
l'aplicació de criteris polítics a la feina que realitzam, 
perque basicament realitzam una feina política que té 
uns objectius específics, i que feim feina sense cap ti pus 
de directrius d'ordenació territorial. Criteris d'ordenació 
territorial? Tothom campa com pot, i per tant així van 
les coses. 

Per tant el que avui interessava, avui discutim la ges
tió del consells insulars en materia d'urbanisme i habita
bilitat, i per tant el debat d'avui era precisament la ges
tió d'urbanisme deIs consells insulars, quina valoració 
feim, no tan soIs del tramit i del expedients que han 
passat, sinó evidentment també deIs criteris polítics que 
apliquen, i quin és el resultat practic damunt el territori 
de la política que desenvolupa. 1 a partir d'aquí alguns 
han intervingut defensant que els críteris formals i d'e
xecució eren molt bons perque eren molt rapids; pero 
potser anant tan rapids s'incompleixen molts deIs prin
cipis que creim fonamentals dins un sistema democratic. 
Per tant la coordinació quina hauria de ser? La coordi
nació no pot passar mai per comissaris polítics ni per 
convenis milionaris a favor de persones a doble jornada 
que interrompen i dificulten la feina de les comissions 
insulars d 'urbanismes, sinó que perfectament podría 
passar al coordinació política perque el Govern fos 
capa~ d'elaborar unes directrius d'ordenació territorial 
c1ares, desenvolupés la legislació de que és competent, 
tirar endavant, respecte al sol rústic, respecte a la Llei 
del sol; i a partir d'aquí es podria avan~ar en la coordi
nació i el debat polític deIs criteris a aplicar. 

1 tota aquesta feina esta per fer. 1 aquí, com sempre, 
i no sabem per quina mala historia, la discussió en ter
mes és impossible. És impossible, cap deIs tants deIs que 
han intervingut per part del Partit Popular han estat 
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capa<;os de debatre cap tipus de criteri político Tan just 
in te ress a nombres i resultats, que -repetim- són molt bons de 
desmuntar, i que tampoc no s'han contestat. 

Control democr:ltic de la feina realitzada pel consell 
insular: Preguntes? Ja hem assenyalat que ni tan soIs tenen 
resposta. Que ens hi queda, si després aquí es dificulta el 
debat i no s'entra mai en la valoració política d'aquests 
criteris. Estam en total improcedencia i ineficacia. Gracies. 

EL SR, PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sra. Barceló. Té la paraula el Sr. Ruguet. 

EL SR. RUGUET 1 ROTGER: 

Moltes gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. 
Sr. Conseller, molt telegrMicament: constatar que hi ha ha
gut un incompliment en la tramitació de les memories, que 
és cert, tan per part deIs consells insulars, com després per 
part també del Govern de la Comunitat Autonoma, cosa que 
voste reconeix, i que per tant s'ha de dir, i és una constata
ció real. 

Valoració que en feim? Positiva, pero millorable. 1 per 
ac;o estam, per millorar aquesta gestió. Com a nova experi
encia, la primera competencia que exerceixen els consells 
insulars, crec que en termes general s satisfactoria per als 
administrats, que és el que realment importa. 

Quant a revisió de les comunicacions, aquestes evi
dentment s 'hauran de revisar, establint uns criteris d'homolo
gació en els quals els consells insulars puguin elaborar aques
tes memories. 

Quart: capacitat de gestió. S'ha demostrat que els consells 
són majors d'edat, i que una competencia, que encara que no 
tengui molta quantificació economica, té un contingut polí
tic tan important que tal vegada és la de més importancia en 
un territori insular, en aquest cas de les Illes Balears, i els 
consells han demostrat tenir suficient capacitat de gestió en 
aquesta competencia. Agradara més o agradara manco, pero 
hem demostrat que es tenia, que s'havien normalitzat les 
comissions, tant la comissió insular com les comissions in
formatives tecniques, que ha estat més operatiu, que ha estat 
més proxim, que l'administrat ha tingut un accés molt més 
di recte amb I'administració quant a les competencies que li 
són tractades en aquesta materia. 

Organització: No li agafi la temptació de voler-nos auto
organitzar, Sr. Conseller. A<;o és una competencia exclusiva 
deIs consells insulars. 1 com li dic, em faci cas, cadascú ten
dra la seva manera de matar puces; i tan democratic és el 
que feim a Menorca com el que fan a les altres illes, mentre 
no es demostri el contrario 

Quant al caracter del debat: Debat anual? Sí, un debat 
anual. Que creu el nostre grup? Que s'haura de millorar, 
que no podem venir aquí amb un debat, amb una comparei-

xenc;a del conseller, explicació, replica i contrareplica, 
i treure propostes de resolució; sinó que ac;o amb una 
comissió donaria molt més de si. Nosaltres proposarem 
que sigui així, encara que el debat final es faci després 
a plenari, que creim que seria coherent, convenient i ens 
enriquiria a tots. 

Per tant, Sr. ConselIer, jo li demanaria que no caigui 
en la temptació de voler desenvolupar l'article 24 mit
janc;ant un decret; sinó que en tot cas en parlem tots 
junts a veure com es desenvolupa aquest article 24. 
Perque jo li assegur una cosa: faci el decret que faci, ja 
li comunic que tot d'una se sortira i es dira que el Go
vern de la Comunitat Autonoma s'immiscueix en una 
competencia propia, que vol auto-organitzar i vol dir 
com s'han de fer les coses quan ac;o és deIs consells. 
Ac;o és així, la canc;ó és aquesta, no n'hi ha d'altre. 
Segueixi amb la voluntat de millorar, que entre tots 
l'ajudarem, i indiscutiblement que les pro postes aquestes 
de resolució serveixin si més no per establir uns criteris 
d'unificació. Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Ruguet. En aquests moments haurÍem 
de suspendre la sessió durant un temps de seixanta mi
nuts. S'obri un termini de presentació de propostes de 
resolució per part de grups parlamentaris en el Registre 
d'aquesta Cambra. Jo, fent un exercici d'autodisciplina, 
demanaria a tots els grups que ens proposassem que 
aquest termini per presentar propostes de resolució fos 
només de mitja hora. En conseqü¿mcia, a les set es 
tan caria el Registre a aquestes efectes; a les set també es 
reuniria la Mesa del Parlament per qualificar la congru
encia o incongruencia de les propostes de resolució 
presentades, es donaria tot d 'una aquest criteri als grups 
parlamentaris, perque poguessin coneixer les propostes 
de resolució deIs altres grups; i a les set i mitja en punt 
comenc;aria la darrera part d'aquest plenari. 

Se suspen, ido, la sessió fins a les set i mitja en punto 

Senyores i senyors, recomenc;a la sessió. Passarem a 
continuació al debat en relació a les propostes de reso
lució presentades. Aquest debat anira de la següent 
manera: Ri haura en primer lloc d'intervenció de cada 
grup per defensar les seves propostes de resolució. Una 
vegada el grup hagi fet la defensa de les seves propostes 
s'obrira un torn de cinc minuts de fixació de posicions 
deIs altres grups; i una vegada acabat aquest mateix 
sistema per cadascuna de les propostes de resolució deis 
distints grups parlamentaris, es passara a votació. 

En conseqüencia comenc;am en primer lloc per la 
defensa de les pro postes de resolució del Grup Parla
mentari MIXT. Té la parauIa ... 

---
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EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Sr. President, per una qüestió d'ordre. A veure si podrí
em repartir-nos el temps, i aquest diputat defensaria les 
propostes 1, 2 i 4, mentre que el Sr. Peralta defensaria la 
proposta número 3. 

EL SR. PRESIDENT: 

Perfecte, Sr. Vida!. Té la paraula, ido, en primer lloc el 
Sr. Peralta. 

EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Per 
defensar aquesta tercera pro posta de resolució del Grup 
Parlamentari MIXT en el sentit que una vegada s'ha fet una 
constatació, fins i tot per part del propi representant del 
Govern que la memoria que estava més complerta era la del 
Consell Insular de Menorca, en aquest sentít és evident que 
no es pot des d'aquí, des del Parlament, ni tan sois des del 
propi Govern, d'acord amb la normativa vigent, incidir en 
quina ha de ser de les comissions insulars d'urbanisme. A¡;o 
és una competencia que correspon a cadascun deis consells 
insulars dins la seva propia autonomia que ten en en aquest 
sentit. Pero no obstant aixo, ja que s'ha constatat aquesta 
millor o mes complerta presentació d'aquesta memoria, i que 
a~o representa que al mate ix temps al Consell Insular de 
Menorca hi ha una composició plural de la Comissió insular 
d'urbanisme, en aquest sentit es voldria amb aquesta propos
ta de resolució, que deman que sigui aprovada per tots els 
grups, constatar que aquesta plural composició de la Comis
sió insular d'urbanisme permet l'obtenció d'un major nivell 
de qualitat en la seva gestió, en benefici de tots els adminis
trats. 1 a¡;o és en definitiva el que es proposa amb aquesta 
proposta de resolució. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Peralta. Té la paraula el Sr. Vida!. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Gracies, Sr. President, senyores f senyors diputats. També 
molt breument, perque fins i tot podríem dir que les nostres 
propostes es defensen en els seus pro pis termes; pero no 
obstant aixo cal afegir que estan redactades amb un sentít 
Constructiu i en la mateixa línia -tot s'ha de dir- que ha 
apuntat el representant del Govern. 

Pero perque no quedi en aixo, en una simple constatació 
d'aquests aspectes que d'alguna altra banda poden tenir un 
caire positiu, pero que si ha de sortir una exigencia de com
pliment per al futur, nosaltres demanam en primer lloc, pel 
que fa referencia a la proposta número 1, que el Parlament 
de les Illes Balears insti el Govern de la Comunitat Autono
ma a exigir en relació a la competencia atribuIda sobre 
ur.banisme i habitabilitat als consells insulars, I'estricte com
Plrment del que preve u l'artiele 24 de la Llei 5/1989, de 13 

d 'abril, de consells insulars; o sigui la totalitat de l'arti
ele, no només una part, no només que es remeti aquí, 
sinó que elaborin anualment una memoria sobre la 
gestió de les competencies que els hagin estat atribuIdes 
per llei del Parlament, que inelogui els nivells de les 
funcions i deIs serveis exercits, així com l'obligació -
perque aixo també és molt important- que es complei
xin els terminis de presentació, o sigui dins el primer 
trimestre de cada any. 

Per una altra banda també creim que el Parlament 
ha d'instar el Govern que, tal i com preveu l'artiele 24, 
presenti, un cop examinad es les memories anuals sobre 
l'exercici d'aquestes competencies esmentades, remeti, 
pero fixar un termini, no com ha passat ara, sinó que 
tengui un termini d'un mes a comptar des de la recepció 
de les memories, per remetre al Parlament la corres po
nent comunicació per tal que es pugui debatre aquí. 

Finalment, cree que és una cosa que tots els grups, 
no he tengut temps de veure les altres propostes, pero 
cree que devem coincidir tots, perque s'ha dit aquí 
abans, que el Pariament insti el Govern Autonoma que 
dicti criteris d'homogeneitat als consells insulars en 
relació a les futures memories anuals sobre l'exercici 
d'aquestes competencies en materia d'urbanisme i habi
tabilitat, i sobretot quant a la valoració deis nivells deIs 
servicis que s'hagin prestat. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Vida!. Grups que volen fixar la 
seva posició? Pel PSM 1 EEM té la paraula la Sra. Va
del!. 

LA SRA. V ADELL 1 FERRER: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. 
En relació a les pro postes de resolució que presenta el 
Grup MIXT volem dir que tant a la primera com a la 
segona, que ens sembla que és una pretensió per part 
del grup, i per part de tots, del compliment de la llei, el 
nostre grup votara favorablement. Ens sembla que és 
ben necessari, com ja ha quedat ben constatat en els 
debats que hi ha hagut per part deis diferents membre 
d'aquest Parlament, que la llei s'havia incomplert, i per 
tant nosaltres donam suport a aquesta proposta del Grup 
MIXT perque la \lei es compleixi, tant a la primera com 
a la segona. 

Després, la tercera diu que els consells insulars pu
guin tenir una representació més ampla de totes les 
forces polítiques representades. S'ha vist i ha quedat 
ben demostrat que el Consell Insular de Menorca té una 
composició plural dins la Comissió insular d'urbanisme, 
i no ha suposat cap extorsió de cara al funcionament 
d'aquesta comissió. Per tant, no veim de cap manera que 
els al tres consells, de Mallorca i d'Eivissa i Formentera 
no puguin també donar participació als al tres grups, que 
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actualment estan a l'oposició; sobretot -ja ho ha dit el Sr. 
Peralta- poden donar una major qualitat al servei que presta 
la Comissió insular d'urbanisme. 

1 quant a la quarta proposta de resolució, hem pogut 
veure també que a les memories presentades pels diferents 
consells insulars hi havia unes diferencies notables entre unes 
i les altres. Per tant, no hi és de més que es fixin uns criteris 
perque sigui més horno genia la presentació i perque es 
puguin comparar millor els serveis que es donen i les actuaci
ons preses per cada consell insular. Per tant el nostre grup, 
PSM 1 EEM, donara el suport a aquestes quatre propostes de 
resolució que presenta el Grup MIXT. Moltes gracies, 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sra. Vadell. Pel Grup Parlamentari SO
CIALIST A la Sra. Barceló té la paraula. 

LA SRA. BARCELÓ 1 MARTÍ: 

Gracies, Sr. President. Respecte de les dues primeres 
propostes, evidentment són fets certs i comprovables; és una 
obvietat, com aquell qui diu, demanar l'estricte compliment 
del que preveu l'article 24, i que per tant les memories reme
ses pels consells insulars incloguin els nivells de les funcions, 
deis serveis exercits, i els nivells de la seva qualitat. Aixo, 
evidentment, és una obligació, i per tant una reiteració que 
evidentment estalonam, perque aquí avui molts, fins i tot el 
conseller, han coincidit en aquestes mancances. També un 
mes és un temps suficient com perque el Govern pugui 
remetre aquestes memories, i que per tant pugui fer aquesta 
comunicació i es pugui debatre, i no esperar un temps que, 
per altra banda, la comunicació no justifica. 

Respecte al tercer punt: una plural composició de la co
missió insular d'urbanisme en millora el funcionament. L'o
posició hi participa, i per tant a nivell d'informació és molt 
més clar. Pero a~o no és suficient, encara que estalonem 
aquesta proposta, nos al tres en tenim una que fa un poc més 
una passa endavant. No és suficient, perque les comissions 
insulars d'urbanisme no tenen en compte ni la proporcional
itat de la representació; pensam que són competencies propi
es deis consells insulars, i que per tant aquestes s'han d'e
xercir per part del plenari del consell insular; i que per tant 
qualsevol organisme autonom a aquest plenari és totalment 
incorrecte i innecessari. 1 també hi mancaria aquesta no 
necessitat de control del Govern dins les comissions insulars 
d'urbanisme. És una passa més la pluralitat, pero ens feim 
molt enfora que siguem capa¡;:os de tirar endavant una com
petencia propia des del plenari, des de la representació polí
tica del propi pIenari, amb plenes responsabilitats, sense 
controls de comissaris del Govern. És una passa pero, repe
tese, no és suficient. 

Al quart punt, és clara la necessitat que es dictin unes 
normes per tal d'elaborar aquestes memories. Així i tot 
creim que la millor manera seria desenvolupar reglamentari
ament l'aplicació de l'article 24. És la manera concreta, l'ins-

trument que té el Govern per tirar endavant aquesta 
claredat de criteris, i s'ha de fer a partir d'un reglament 
que pugui desenvolupar, Seria un aclariment que en tot 
cas podria fer el portaveu del Grup MIXT, i si és d'a
questa manera, si és a través del desenvolupament regla
mentari d'aquest article, li donaríem suport. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Barceló. Pel Grup PP-UM per fixar la 
posició té la paraula el Sr. Huguet. 

EL SR. HUGUET 1 ROTGER: 

Moltes gracies, Sr. President, senyores i senyors 
diputats. Molt breument, per dir que donarem suport a 
la proposta de resolució número 1, que va més o manco 
encaminada a reflectir a manera de proposta el que ja 
havia manifestat tant el conseller d'ordenació del ter rito
ri en la presentació de les memories, com un servidor en 
la fixació de la nostra posició respecte a aquest debato 

Al punt número 2 també li donaríem suport, sempre 
que ens acceptessin un transacció, i és que en tost de ser 
en el termini d'un mes a comptar des de la recepció 
d'aquestes, fos en el termini de dos mesos. 1 li explicaré 
per que, Sr. Vidal: en el termini d'un mes vol dir que 
s'ha de fer tota l'analisi de les tres memories que s'han 
rebut, s'ha de fer aquesta comunicació, ha de passar a 
Consell de Govern, que ho ha d'aprovar, i després ser 
remes al Parlamento Jo cree que seria fins i tot benefici
ós donar un termini no molt llarg, sinó de dos mesos, 
perque aquesta analisi es pugui fer amb la serietat i el 
rigor que a<;:o comporta, i passar després pel tramit 
adient, que és l'aprovació de la comunicació, i la seva 
posterior remissió per acord de Consell de Govern al 
Parlament, que és així com s'ha de fer aquesta tramita
ció. Jo li propos aquesta transacció, i si és acceptada 
diríem que sí. 

Respecte del punt número 3 fa molt mal rallar en 
aquest moment al portaveu del Grup Parlamentari PP
UM, perque té també la condició de ser el president 
d'un consell insular; pero amb tota honestedat li he dir 
que a<;:o consideram, independentment de la valoració 
que es pugui fer si és millor un 1I0c o l'altre, que aques
ta és una autentica autonomia, d'autoorganització deis 
pro pis consells insulars, i que amb la seva capacitat 
d'autoorganització són els que han de fixar els criteris 
de composició i també quant al reglament de funcio
nament. A<;:o, que ho digui jo, cree que pot tenir fins i 
tot una certa justificació pel fet que nosaltres mantenim 
un altre criteri distint, perque entenem que és aquest el 
que hem de mantenir nosaltres, concretament a l'illa de 
Menorca; pero supos que des del Parlament cauríem en 
una equivocació si volguéssim fer models estandards 
d'organització a les tres illes. Jo cree que a<;:o és una 
competencia exclusiva de cada consell insular, i en tot 
cas en aquest tema en concret, supos que hi haura pro-
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nunciament per part deis tribunals que determinaran que 
aquesta capacitat és real o no. Ja n'hi ha hagut una que ha 
determinat que sí era real, que els consells tenien potestat 
per autoorganitzar-se encara que no hagi .... 

EL SR. PRESIDENT: 

Fixi posició, per favor, Sr. Huguet. 

EL SR. HUGUET 1 ROTGER: 

Jo es tic fixant la posició en tom al perque deim que no 
a a<;o. I deim que no a a<;o precisament perque avalam 
aquesta potestat d'autoorganització deis consells insulars. 

I quant a la quarta, és bastant coincident amb una que 
tenim nosaltres, el tema de criteris d 'homogeneltzació. No
saltres hi estam d'acord, i consideram que així s'ha de fer, 
per evitar que hi pugui haver tres memories totalment dife
rents, i que cadascú interpreti quin és el sentit de l'avaluació 
que ha de fer de la gestió per part deis consells insulars. 
Creim que han de mantenir un mínim de criteris als quals 
s'han de subjectar els tres consells insulars, com a mínim; 
independentment que després cadascú la pugui desenvolupar 
de la seva manera. Moltes gnkies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Huguet. Sr. Vidal, en relació a les 
propostes del Grup Parlamentari MIXT s'han fet per part del 
Grup SOCIALISTA i del Grup PP-UM dues peticions de 
transacció. M'agradaria saber únicament la postura del seu 
grup en relació a aquestes qüestions, no per entrar-hi a de
bato 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Gracies, Sr. President. No per entrar en debat, sinó tal 
com ha dit, per dir, a part de l'agraiment a la quasi total 
unanimitat en donar-los suport, que, en aquesta línia preci
sament, acceptam les dues propostes de transacció; que si els 
altres grups ho troben bé, nosaltres els acceptam; tant pel 
que respecta al Grup SOCIALISTA referida a la proposta 
número 4, que s'inclogui la menció -si ho entes bé- que 
aquest dictat de criteris de fer homogenies les memories deIs 
Consells insulars, es faci mitjan<;ant un desenvolupament 
reglamentari de l'article 24. Jo ho entes així. Per nosaltres 
no hi ha cap inconvenient perque naturalment, i aquí sense 
entrar en debat he de dir que també podria ser una obvietat 
aixo. 

I pel que fa al Grup Parlamentari PP-UM, doncs també 
acceptar ampliar aquest termini d'un mes a dos mesos ens 
pareix correcte; i precisament perque aquest termini és el 
que fa que no sigui una obvietat ni el punt 1, ni el punt 2 
sobretot, que és que fa referencia aquesta proposta d'esme
na. Per tant, les acceptam per la nostra parto 

--

EL SR, PRESIDENT: 

MoItes gracies, Sr. Vida!. Passam a la defensa de les 
propostes de resolució. Sí, Sr. Huguet, per que em 
demana la paraula. 

EL SR. HUGUET 1 ROTGER: 

Gracies, Sr. President, perque entenc que quan es 
presenta una transacció hi ha d'haver el pronunciament 
de tots els grups polítics, em pens. I en aquest cas con
cret en la transacció número 4, la portaveu del Grup 
SOCIALISTA la fa en base a una resolució que té pre
sentada el Grup SOCIALISTA, en la qual el nostre 
posicionament que es faci mitjan<;ant decret -perque és 
un decret, si s'ha de fer amb el reglament ha de ser amb 
un decret- nosaltres no hi estaríem d'acord. Sí amb 
establir criteris d'homogeneltzació, pero no amb fer un 
decret de desenvolupament de l'article 24, pel que pot 
suposar d'interferencia amb al tres ambits de la compe
tencia deis consells. 

EL SR. PRESIDENT: 

Efectivament, per admetre una transacció a tramit hi 
ha d'haver acord de tots els grups parlamentaris, en 
conseqüencia passara a votació la proposta tal com 
venia redactada inicialment. 

Passam al tom del Grup PSM 1 EEM. Sr. Orfila, té 
la paraula. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Gracies, Sr. President, sen yo res i senyors diputats. 
Com poden comprovar si tenen les propostes que hem 
presentat tots els grups, les dues primeres del Grup PSM 
I EEM fan referencia a l'incompliment per part deis 
tres consells deis terminis establerts per l'article 24 de la 
Llei de consells per presentar les memories correspo
nents als anys 1990, 1991 i 1992. EL fet de no respectar 
els terminis prevists a normes i lleis per part deis ciuta
dans els sol ocasionar problemes i perjudicis, i no és 
logic que constatant 1 'incompliment reiterat per part 
deis tres consells insulars aquesta Cambra no ho faci 
avinent i rebutgi aquesta forma de procedir per part de 
qui hauria de donar exemple d'un respecte escrupolós 
de les lleis. 

La reiteració en aquest incompliment, que ha fet que 
les memories de l'any 1992 tampoc no s'hagin remes 
dins el primer trimestre del 1993, és demostratiu de la 
necessitat que aquesta Cambra insti els consells a com
plir, i també ho faci respecte de l'injustificat retard de 
quinze mesos per part del Govem per remetre la comu
nicació corresponent. 

La dignitat d'aquest Parlament obliga avui a denunci
ar aquest fet. No fer-ho significaria aprofundir l'enclet-
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xa, massa gran ja, existent entre ciutadans i administració. 
Cap autoritat moral pot tenir a l'hora de fer complir la llei 
aquen governant que no comenc;a per complir-Ia ell mateix. 
El rigor en exigir aquest compliment ha de comenc;ar efecti
vament per la propia administració, i quan és el Govern 
d'una institució que incompleix, tenim el deure moral de 
rebutjar aquest fet i d'exigir un canvi d'actitud. I no em 
diguin que fa ja dues setmanes es va discutir una proposició 
no de llei instant el Govern a remetre les comunicacions que 
avui hem debatut. No ens obliguin a recordar-los que feia 
dos anys que el Parlament de les Illes Balears havia aprovat 
una resolució la mate ix a instancia, sense que per part del 
Govern es produís cap reacció. Acotar el cap i reconeixer la 
biga dins el propi u11 és l'únic que pot donar legitimitat a qui 
tan tes vegades detecta la palla dins l'ull d'altri. 

La proposta número 4 és fruit de la constatació també 
prou evident que el contingut de les memories no respon a 
a110 que la LIei de consells estableix, i no en podem retreure 
un afany perfeccionista o una exagerada tendencia a trobar 
fallades en les actuacions de consells i de Govern. No som 
nosaltres qui primer hem detectat aquestes deficiencies, i 
com han pogut comprovar a la primera intervenció, quan 
debatÍem la comunicació, va ser el propi conseller Sr. Saiz, 
i avui el Sr. Reus, qui ens han informat, han reconegut l'exis
tencia d'aquestes deficiencies. I jo els vu11 recordar, senyors 
i senyors diputats del PP-UM que era el Sr. Saiz que deixava 
cIar que el propi Govern va insistir reiteradament davant els 
consells que la documentació remesa era incompleta, deixant 
dar que en qualsevol cas no es pot fer responsable al Govern 
d'aquesta actitud deIs consells. Es pot dir d'una manera més 
cIara que els conse11s incomplien? 

L'objecte de l'articIe 24 de la Llei de consells no és altra 
que el d'assegurar el control parlamentari sobre l'exercici 
d'unes competencies transferides als consells insulars; i l'uni
ca manera possible de fer-ho és aquest debat anual, on no 
n'hi ha prou amb coneixer quina quantitat d'expedients s'ha 
vist, o quantes cedules d'habitabilitat s'han donat, sinó, i 
molt especialment, entrar en la valoració deIs nive11s i la 
qualitat de les funcions i els serveis exercits. Si el nostre 
Parlament calla avui i consent que es donin com abones 
aquests memories, no estara dema legitimat per exigir als 
consells altres compliments. Estam davant la primera compe
tencia assumida pels consells, a partir d 'una llei aprovada per 
aquesta Cambra. No podem per tant crear un precedent que 
resultaria perillosíssim en acceptar el contingut d 'unes me
mories que el Govern ha denunciat com a simplement es
quematiques i únicament descriptives. 

EL fet que la memoria referida al 1992 del Consell Insu
lar de Menorca entri a valorar la insuficiencia de la dotació 
economica actual, i que taxativament parli de la necessitat de 
revisar-la introdueix un element d'interes. Efectivament, un 
deIs aspectes de més interes d'aquest debat sobre la primera 
competencia transferida ha de ser comprovar si les dotacions 
de cada transferencia són o no les adequades. Des de Menor
ca es demana específicament que es revisi per insuficient; i 
recollint aquesta demanda proposam la constitució d'una 

ponencia que estudilla possible revisió d'aquesta dota
ció economica. 

La proposta número 6 ve motivada per la inexactitud 
continguda a la comunicació del Govern, suposam que 
per una lectura poc acurada de la memoria del Consell 
Insular de Menorca. No és cert, per descomptat, que 
s'hagi modificat la composició de la ponencia tecnica, 
donant entrada als grups polítics, i per tant el Govern 
ha de reconeixer que ho va llegir malament i va escriure 
més malament després. 

La retirada per part del Govern del projecte de llei que 
pretenia regular el funcionament deIs consells insulars 
en l'exercici de les competencies delegades o transferi
des, i el propi contingut del debat de la setmana passada 
de presa en consideració de la LIei d'atribució de com
petencies en materia d'ITV i d'assistencia social, així 
com la intervenció del conseller de la Funció Pública a 
la Comissió d'Assumptes Institucionals fa quinze dies 
ens permeten pensar que quelcom esta canviant dins el 
Govern i dins el grup que li dóna suporto La denúncia 
reiteradament formulada pel PSM 1 EEM, així com pels 
altres grups de l'oposició parlamentaria, respecte de 
l'existencia i composició d'uns organs específics encar
regats de gestionar cadascuna o alguna de les competen
cies transferides sembla que ha arribat a trobar resso al 
Grup Parlamentari del PP-UM i dins el propis Govern. 
És cert que el fet que UM es mostrés obertament con
traria a l'existencia d'aquests organs específics no plu
rals era un element condicionant. Pero sembla que les 
garanties donades pe! Sr. Palau fa una setmana des d'a
questa tribuna serien demostratives d'un canvi de criteri 
respecte d'aquesta composició monocolor d'unes comis
sions o organs específics que des de l'oposició no hem 
dubtat en qualificar d'anticonstitucionals i poc democra
tics. 

Pero si el Sr. Palau es mo trava disposat a suprimir 
I'a rticle 2 de la LIei d 'atribució de competencies en 
materia d )assistc~ncia social, pel que s 'establia la creació 
d 'aquest organ específic, la rea litat és que pel que fa a 
l única competencia transferida fins a aquests moments, 
la d ' urbanisme i habitabilitat, es manté una composició 
no plural de les comissions insulars d urbanisme ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Orfila, procuri en la seva intervenció no obrir 
debat, perque als altres grups no els don més possibilitat 
que un torn de fixació de posicions. Si continuam en 
aquesta línia, haurem de donar torn en contra, i allarga
ríem innecessariament aquesta qüestió. En conseqüen
cía procuri cenyir-se a la defensa de les pro postes de 
resolució. 

-----
E ......... ----------------------------
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EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Grikies, Sr. President, m'hi cenyiré. L'oportunitat del 
moment per promoure un canvi en la composició de les 
comissions de Mallorca i Eivissa és evident. L'experiencia de 
la Comissió insular d'urbanisme de Menorca, on s'ha respec
tat la pluralitat, és demostrativa que no tenen sentit les suspi
cicies sorgides a les altres illes; i el compromís del Sr. Palau 
en nom del PP-UM augura un canvi en el criteri que ha fet 
possible una composició no plural d'aquestes comissions, 
exactament alIo que el Sr. Palau es declarava disposat a su
primir en la proposta referida a assistencia social. Perque 
supos que ho vaig entendre bé, i la renúncia a q11€- es feia 
referencia la setmana passada a constituir organs espe'2i f ics 
que puguin tenir una composició no plural per gestionar 
eompetencies transferides, no es refería sois a competencies 
poe importants en contingut, com les que discutíem la se,t
mana passada; a¡;o és evident que representaria una burla. Es 
avui, per tant, el moment optim per manifestar des del Parla
ment de les IIles Balears que cal encoratjar el manteniment 
de la composició plural de la Comissió insular d'urbanisme 
de Menorca, alhora que insta m els consells de Mallorca i 
d'Eívissa Formentera a seguir aquest exemple. 

Des de l'esquerra governant a Menorca el 1990 i 1991 es 
va fer possible aquesta composició plural. L'EEM en el seu 
moment es va rompre el pit per fer possible que hi hagués 
representació del PP -lIavors a l 'oposició- dins aquesta co
missió insular d'urbanisme; i hem de reconeixer que l'ad
veniment del PP al govern del consell insular, un adveniment 
un tant estrany i poc usual, ha mantingut la mateixa compo
sició, demostrant que era perfectament aquesta opció, fos qui 
fos el qui governi. 

Aquest és el contingut de les propostes de resolució 7 i 8, 
i esperam que avui es confirmi el canvi d'actitud, d'acord 
amb l'esperit de la intervenció del Sr. Palau de fa una set
mana, quan contestava el Sr. Vidal, que imagin que deu 
escoltar ben atentament aquesta intervenció. Ens decebnl 
novament? Nosaltres pensam que no; no volem obrir debat, 
Sr. President, té raó. 

La proposta novena fa esment a la presencia distorsiona
dora i innecessaria deis dos comissaris -perdó, deis dos re
presentants- del Govern dins la comissió ínsular d'urbanisme. 
Del contingut de les memories i de la comunicació referida ... 

... és la Presidencia que m'ha de cridar a l'ordre. No és ver, 
Sr. President? Del contingut de les memories i de la comuni
cació referida als tres primers anys de gestió urbanística deIs 
Consell n'hem de cleduir el caracter ínnecessari d'aquesta 
presencia, una presencia que nosaLtres consideram a més 
de torbadora pel que té de modificació de la representació 
ele les forces que componen els cODsells insulars. Estic con
ven<;ut que a ningú que a un órgan creat pel Govern de les 
lIles Balears per gestionar una competencia vinguda de l'Es
tat S'hiimposés la presencia de do comissaris polítics d'a
quella aclministració, des.ignats per qualsevol dels nunisteris. 
Es lógic, per tant que una volta comprovam el caracter 

=-

perfectament prescindible d'aquests dos representants, 
el Parlament, des de l'actitud de defensar I'autonomia 
real deis consells insulars, quan debat la gestió d'aquests 
tres anys, insti el Govern a pro posar la seva supressió 
per la via de modificar la Llei 9/1990. Sigui com sigui, 
senyores i senyors diputats, si el Govern no té aquesta 
iniciativa, ja els puc anunciar que la tindra el nostre 
grup ben presto 

Quantes obres no acabades deuen rebre la cedula 
d 'habitabilitat? -i acab, Sr President- Quantes obres 
sense llicencia deuen rebre aquesta cedula d'habitabili
tat? Alguna, com a la foto que els he mostrat a la prime
ra íntervenció, es dóna en base a una fotografía que 
amaga la vertadera obra, la casa de darrere, inacabada a 
més, i que per tant tampoc no pot tenir la certifica ció 
de final d'obra. No entenc, a més, com és possible que 
el tecnic, que veu simplement la fotografía, pugui adme
tre que es pugui donar la certíficació, la cedula d'un 
edifici que no és habitable. 1 per més inri, senyores i 
senyors díputats, aquesta fotografia de que parlam, i que 
farem arribar a tots vostes, es tracta d 'una obra inclosa 
dins una area natural d'especial intereso Quin desastre! 

Quantes inspeccions es fan, senyores i senyors dipu
tats? Quantes cedules es donen, per contra, sense con
trols? Pero no volem obrir debato Ja els hem advertit, i 
tornarem sobre aquesta qüestió, i el que avisa no és 
traidor. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Orfila. Grups que volen fixar la 
seva posició? Pel Grup MIXT el Sr. Vidal té la paraula. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. 
No analitzarem una per una totes les propostes, en total 
10, que presenta el Grup Parlamentari PSM 1 EEM; 
pero sí vull anunciar que a pesar que els dos, tant ells 
com nosaltres, com el Grup PSM 1 EEM com el Grup 
MIXT del qual form part, perseguim el mateix, pero 
amb meto des diferents. Jo diria, com s'ha dit avui aquí, 
que cadascú té la seva manera de matar puces; i efecti
vament és així. Pero vaja, des que s'ha inventat el DDT 
el més efica~ crec que és aixo. No obstant aixo, per si 
fallas el DDT, si s'han de matar a granerades, o el que 
sigui -un poc difícil, matar puces a granerades, pero 
vaja-, o amb els dits, o el que sigui; pero estam comple
tament per la feina, i per donar-los suport en general a 
totes les seves propostes. Pero, torn a repetir, ja veura 
com el DDT és el més efica¡; . 

Seguint en aquesta línia, i pel que fa a1Xl mate ix 
referencia al punt 8, voldria dir que pel que fa a aquest 
diputat, estic disposat a donar-li suport, pero no puc 
parlar en nom de tot el grupo 1 quant al punt 9 sí que, 
a pesar que tenc autentica alergia als comissaris en 

-.~-----------------------------------------
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general, els comissaris poIítics a que fa referencia voste del 
Govern de la Comunitat Autonoma, jo pens que en les co
missions insulars d'unbanisme, de que jo no form part, tam
bé hi ha comissaris, si és que els hem de dir així, de l'admi
nistració central; almenys pel que conec de la composició de 
la comissió insular d'urbanisme. Per tant, en aquest punt 
francament, li torn a repetir que no em fa cap gracia cap 
tipus de comissaris, pero en aquest punt m'abstendré, degut 
a aquesta motivació que li he explicat abans. 

I en fi, aixo és tot, perque per als altres, a pesar que torn 
a repetir, l'enfoc de futur que feim nosaltres és diferent 
d'expressar el rebuig del passat, no tenim cap inconvenient 
en donar-li el suport que li he anunciat abans. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Vidal. Pel Grup SOCIALISTA la Sra. 
Barceló té la paraula. 

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ: 

Gracies, Sr. President. Donarem suport a les propostes 
del PSM I EEM. Hi ha evidencies o constatacions fins i tot 
innecessaries, ja que s'han anat repetint al llarg de tot el 
debat, i que en algun o altre moment tothom ha assenyalat: 
la constatació d'incompliment de terminis, el rebuig d'a
quests incompliment, el no justificat retard de temps per fer 
una memoria, per fer una comunicació que segurament no 
deuen haver emprat més de mitja hora, atesos els seus con
tinguts i la quantitat de errors que hi ha, que no justifiquen 
quinze mesos ni fer-hi a prop; són coses claríssimes, igual 
que el fet que les memories no inclouen deIs nivells de la 
qualitat de les funcions i deIs serveis exercits -també fins i tot 
ho ha dit el conseller d'obres públiques. EIs donarem suporto 

Creim interessant el punt cinque, de la necessitat de revi
sar la dotació eco no mica de les transferencies; un debat 
d'actualitat: el cost efectiu es correspon vertaderament amb 
la realitat, o s'han d'ajustar? És un debat que d'alguna mane
ra només el Consell Insular de Menorca ha iniciat, i val la 
pena que es pugui fer aquesta ponencia per poder revisar si 
els calculs fets pel Govern res ponen en un cas practic a la 
realitat, cosa que en altres soHicituds de cost efectiu dema
nen que sigui la practica. Per tant aquí d'alguna manera ja 
la tenim. 

En el punt 6, evidentment el Partit Socialista també ha 
constatat l'error: l'oposició no ha format part mai de la po
nencia tecnica. I del punt 7 i del punt 8 li hem d'assenyalar 
que esta bé aixo d'encoratjar al consell insular perque l'opo
sició hi és, i que s'avan~a, i que també es pot rebutjar que 
a la comissió insular de Mallorca i d'Eívíssa I'oposició no hi 
sigui dificulta la feina, perque dificulta la informació i no hi 
ha participació deIs membres electes d'una institució dins 
l'exercici d'una competencia que és propia. I aixo és total
ment rebutjable, pero també li dic, encara que votem que sí, 
que és necessari fer una base més, i sobretot des de plante
jaments nacionalistes i d'esquerra: la veritat és que ens pen-

savem que anirien més enlla, i han quedat en molt poca 
cosa a I'hora de reivindicar. Haurien de ser un poc més 
valents en aquest camp i demanar que no només els 
comissaris desapareguin, sinó que també totes les comis
sions insulars d'urbanisme també desapareguin i siguin 
exercides pel pIe aquestes competencies. 

Al punt 9 evidentment li donam suporto És superflua 
i innecessaria la representadó del Govern. I en el punt 
10, la intensificació de les inspeccions en camp de la 
materia de les cedules d'habitabilitat, és una feina afer, 
i per tant també li donarem suporto Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sra. Barceló. Pel Grup PP-UM el Sr. 
Huguet té la paraula. 

EL SR. HUGUET I ROTGER: 

Moltes gracies, Sr. President, senyores i senyors 
diputats. Molt telegraficament: a la primera proposta, 
segona i tercera presentada pel Grup Parlamentari PSM 
I EEM votarem que no, perque entenem que la propos
ta a la qual hem dit que nosaltres donaríem suport del 
Grup MIXT té un caracter positiu, i en el fons és un 
reconeixement de la voluntat de complir tal com marca 
la llei per part del Govern i per part deis consells insu
lars. 

Quant a la proposta número 4, ja ho ha manifestat, 
que aquesta gestió pot ser sempre susceptible de millora. 
Tota obra humana és sempre susceptible de millora, i 
amb aquesta voluntat hi farem feina, tant des del Go
vern com des deIs consells insulars, i també valgui la 
nostra postura en torn a la proposta de resolució presen
tada pel Grup MIXT. 

Quant a la resoludó número 5, li he de dir que evi
dentment el Consell Insular de Menorca fa aquesta ma
nifestació, pero tampoc no podem oblidar la Llei de 
consells insulars; si és que han de complir les Beis, les 
han de complir en tots els articles, que aquest sistema de 
finan¡;ació es revisara al cap de cinc anys, que és quan 
correspon fer aquesta revisió. 

Quant a la proposta número 6, també votarem que 
no. Nosaltres entenem que l'anecdota d'aquesta equivo
cació, és una equivocació material, que no és una equi
vocació substancial, per tant votarem que no. 

Quant a la proposta número 7, li he de dir que no 
importa que el Parlament ens encoratgi, de coratge n'hi 
ha prou en els consells insulars de mantenir els com
promisos adquirits quant a la composició, i res fa pensar 
que a¡;o s'hagi de canviar en el Consell Insular de Me
norca; i si res li ho fa pensar, ho diguí. 
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Quant a la proposta número 8, dic exactament el mateix 
que havÍem dit a la proposta número 3 del Grup Parlamen
tari MIXT, que l'autonomia d'autogovern correspon als con
sells insulars, baix el nostre senzill i humil criteri, tan respec
table com el seu, ni més ni manco. Per tant, coherents amb 
el que hem dit sempre, votarem que no . 

Quant a la proposta número 9, també votarem que no. 
Nosaltres entenem que la labor que es fa és positiva, pero 
també vull aclarir un fet , perque si no, aquí ens equivoca
rem, tants de comissaris polítics. 1 el fet és que quan la 
competencia s'exercia amb exclusivitat per part del Govern 
de la Comunitat Autonoma, els representants deIs consells 
insulars dins les comissions insulars d'urbanisme hi eren. Hi 
eren, i a ningú no se li va ocórrer que els consells tinguessin 
comissaris polítics dins l'exercici d'una competencia que era 
exclusiva del Govern de la Comunitat; o representants de 
l'Estat, n'hi havia abans i n'hi ha ara. Per tant nosaltres deim 
que esta bé com esta, i que de moment no importa tocar-ho. 

Quant a l'increment de les inspeccions, a~o és una feina 
que ja s'ha expressat la voluntat que de cada vegada s'ha de 
fer més. Per tanto mal negoci, votarem que no a totes les 
propostes. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Huguet. Passam al torn de les propos
tes del Grup Parlamentari SOCIALISTA. La Sra. Barceló té 
la paraula. 

LA SRA. BARCELÓ 1 MARTÍ: 

Gracies, Sr. President, senyores diputades, senyors dipu
tats. De les pro postes que presenta el Grup SOCIALISTA 
n'hi ha algunes que ja han estat amplament debatudes i pre
sentades per altres grups. El Parlament hauria de considerar 
insuficients i insatisfactories les memories deIs consells insu
lars, per no incloure els nivells i la qualitat de les funcions i 
deis serveis exercits. És una cosa que s'ha assenyalat aquí, i 
que ho ha afirmat fins i tot, repetesc, el conseller d'obres 
públiques. La incipient valoració que algú ha assenyalat que 
podria concórrer en alguna de les memories deis consells 
insulars respecte de la qualitat deis' seus serveis pel que era 
el nombre de recursos interposats i guanyats, per la disciplina 
urbanística, o el conveni de coHaboració per l'assessorament 
jurídic als consells insulars, creim que han volgut estar deba
tuts. No s'ha contestat per part del Govern, i per tant d'al
guna manera hem d'assenyalar que cap deis tres criteris que 
s'han donat aquí per donar uml bona avaluació de la gestió 
realitzada pels consells insulars són certs, i facilment són 
desmuntables per les propies xifres que duen incloses les 
memories. 

Per tant, el segon punt assenyala que el Govern de la 
Comunitat Autonoma, que tenia la responsabilitat de fer una 
valoració propia d'aquestes memories, d'aquesta gestió feta 
pels consells insulars, tampoc no apareix avui aquí. No fa 
Una valoració propia de la gestió deis consells insulars, es 

limitar a copiar -i a mal copiar- les valoracions deis 
consells insulars. Pero sobretot aquí hem s'assenyalar 
que el Govern no ha estat capa<; de fer cap proposta, ni 
reglamentaria ni legislativa, per millorar aquestes defici
encies. S'ha limitat a dir aquí que ho sentia, i poca cosa 
més. 1 evidentment l'acció de govern ha de ser alguna 
cosa més que fer lamentacions al Parlament. 

Punt 3: El Parlament de les Illes Balears insta el 
Govern de la Comunitat a aprovar en un termini maxim 
de sis mesos un reglament d'aplicació de l'article 24.2 de 
la Llei de consells insulars, que detalli la manera d'ela
borar aquestes memories anuals, així com la manera 
d'avaluar el nivell i la qualitat de les funcions i deIs 
serveis transferits. 1 dic a nivell reglamentari perque la 
Uei d'atribució de competencies als consells insulars en 
materia d'urbanisme i habitabilitat estableix al seu arti
ele 3.1 que correspon a la Comunitat Autonoma la po
testat reglamentaria normativa sobre les competencies 
atribuides als consells insulars. Per tant és perfectament 
possible, és l'instrument necessari per tal de tirar enda
vant aquesta unitat de criteris, i perque els criteris siguin 
complerts. 

Quart punt: EL Govern en el termini de tres mesos 
remetra al Parlament, vist el debat d'aquÍ i vista la 
valoració que hem fet tots aquí, un projecte de llei per 
tal de modificar aquesta Llei d'atribució de competenci
es als consells insulars en materia d'urbanisme i habita
bilitat, perque tal com hem pogut constatar és necessari 
aconseguir d 'una vegada que el pie del consell insular 
sigui qui exerceixi les competencies d'urbanisme, i siguin 
suprimides les comissions insulars d'urbanisme i la re
presentació i participació del Govern de la Comunitat 
en l'xercici d'una competencia que és propia deIs con
sells insulars, i que ara es'ns limita amb la representació 
que ens pertoca participar-hi. Per tant és obligat dema
nar avui aquesta reforma de la Llei d'atribunció de 
com petencies. 

Com a cinque punt hem de dir i hem de constatar 
l'absencia encara avui de les directrius d'ordenació 
territorial, que per l'anunciat tampoc no les tindrem en 
aquesta legislatura, dificulta greument l'actuació cohe
rent deIs consells insulars, per l'aprovació deIs instru
ments de planejament general municipal. Aquest és un 
fet cert. Com hi ha d 'haver criteris unitaris?, el Govern 
és el primer que no té criteris, és allo de "campi qui 
pugui". 

Al punt 6 demanam que el Govern en el termini de 
quinze dies resolgui i do ni per finalitzat el conveni de 
cooperació signat entre el ConseJl Insular de Menorca i 
la Comunitat Autonoma d'assessorament per la gestió 
d'aquesta competencia. Demanam que es resolgui aquest 
conveni, no només pels motius polítics que hem asse
nyalat abans, de control polític per una banda, i per 
l'aUra banda per la dificultat de gestió que ens suposa 
aquest conveni, guan les propostes de resolució de la 
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ponencia tecnica es fan sense I'informe jurídic, quan hi ha 
informes jurídics que no apareixen es fan oralment, i etcete
ra, ho hem dit abans; aquí hi hem d'afegir el fet de la in
compatibilitat de l'assessorament. Hem d'assenyalar que el 
personal que fa aquest tipus d'assessorament esta lligat a la 
LIei de funció pública de la Comunitat Autonoma, i evi
dentment també esta afectat per la LIei d'incompatibilitats 
del personal al servei de les administracions públiques. Aquí 
hem de recordar que no és possible compatibilitzar lloc de 
feina a les administracions públiques, i no val l'excepció 
assenyalada a I'articJe 6 de la LIei 53/1984, perque la LIei 
d'atribució de competencies estahleix que el consell insular 
comptan't amb personal propi. Per tant es lleven places de 
personal propi, que ocupen d'una manera injustificada perso
nal de la Comunitat Autonoma que, repetesc, l'única funció 
és control político 

Punt sete: El Parlament de les Illes Balears considera 
insuficients i insatisfactoris els criteris establerts al Decret 
75/1989 per autoritzar els edificis, instaHacions i usos d 'utili
tat pública d'interes social en sol no urbanitzable. El llistat 
de les declaracions d'interes social, la realitat que ens envolta 
i en el mate ix del debat del Decret de les declaracions d'in
teres social s'asenyalava que qualsevol cosa pot ser d'interes 
social; i ens fixam un objectiu. Evidentment en el sol rústic 
s'ha de fer a partir del pLanejament munlcipal el que calgui, 
i no ha de ser mai un instrument el ' hipoteca del planejament 
municipal. A la vegada creim que I'objectiu, a més de no 
hipotecar el planejament municipal, ha de ser preservar el sol 
rústic del procés de desenvolupament urba, i a través del 
c1ecret existent avui, a~o veim que no és possible, per tant 
demanam aquesta modificació; igual que també seria de gran 
utilitat -j ja ho va anunciar el conseller- que fos possible que 
en un termini de sis mesos es presentés la \lei del sol rústico 
Aquesta Jlei, anunciaela ja pel nou conseller, podria permetre 
el una manera clara i efica~ que aguest tipus de sol quedés 
regulat quins ón les edificacions i el usos permesos, amb nn 
"com que l1 amb el ben entes que s'ha de garantir la seva 
funció agrícola J'amadera forestal tradicional, j sobretot amb 
un altre condicionant: evitar l'especulació urbanística que 
suposen determinad es parceHacions rústiques. Evidentment 
aquest projecte de llei pot anar inclos en el projecte de llei 
del sol de Balears que antigament s'ha anat anunciant i que 
en aquests moments es dubta de tirar endavant. 

En darrer terme, a nivell de disciplina urbanística, una 
de les coses que consideren d'alta gestió, i que ja hem asse
nyalat que el Consell Insular de Mallorca amb un servei creat 
el 1992 ha estat incapa~ de tirar endavant cap expedients 
sancionador, haurien de fer esfor~os des del Govern, els 
esfor~os de coordinació institucional de Buita contra la indis
ciplína urbanística, i sobretot pel que fa referencia al sol 
rústico Gracies. 

(El Sr. Vice-president primer substitueix el Sr. President en 
la direcció del debat) 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Barceló. Grups que vulguin intervenir 
per fixar la seva posició? Pel Grup MIXT té la paraula 
el Sr. Peralta. 

EL SR. PERALTA I APARICIO: 

Gracies, Sr. President. Per fixar la posició sobre 
aquestes propostes de resolució del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA valgui dir que el Grup MIXT, degut a la 
seva composició plural, a les votacions que es produiran 
en aquestes pro postes de resolució no seran les mateixes, 
si bé en algunes d'aquestes propostes hi ha una coinci
dencia entre els diferents membres del Grup. Pel que fa 
als punts 4, 5, 6 i 9, sí que hi haura una coincidencia 
en el sentit que en a la 4, 5 i 6 no hi haura suport del 
Grup MIXT globalment; i pel que fa al punt 9 s'ha de 
dir que el vot sera afirmatiu., ates que si bé creim que 
es fan esfor~os institucionals en la Huita contra la indis
ciplina urbanística, s'ha de dir que tornar incidir en el 
mate ix tema, és a dir alIo que es diu que lo que abunda 
no daña, la veritat és que no hi ha cap inconvenient en 
votar favorablement aquest punt 9. 

Pel que fa al punt 1, 2 3 j 8; per part del grup hi 
haura una diferenciació de voto Aquest diputat que els 
parla no donara suport a aquests punts. Entenc que el 
que es pretén amb aquestes propostes de resoludó és 
intentar, a través de la discussió d'aquestes memories 
presentades avui aquí, modificar tot aBo que creim que 
és modificable quant a legislació autonomica en materia 
d'urbanisme, és aprofitar aquest debat per intentar a 
veure si tot el que s'hauria de debatre cosa per cosa i en 
el seu moment, intentar fer-ho avui a partir d'aquesta 
qüestió que creim que no fa al cas. En tot cas les pro
po tes de resaludó des de l meu punt de vista haurien 
d'anar centrades exclusivament al que avui es debat 
aquí, que són le memories presentades: si ens agraden, 
si no ens agraden. o si la gestió feta és correcta. Ara, 
intentar que avui s'inicij' aquí la tramitació d'una serie 
de noves normatives a partir d'aquestes propostes de 
resolució, crec que no és el més adient, i per tant en 
aquest sentit en aquests punts que he esmentat no 1i 
donaré el meu suporto Ja he dit, no obstant aixo, que 
dins el grup hi ha diferencia de criteris, i que per part 
d'altre membre del grup la votació sera diferenciada. 

Per tant, globalment, el que he dit: aquest intent de 
modificació de la legislació a partir d'aquestes de resolu
ció, i incidir en alguns temes que ja s'haurien d'estar 
fent, pero que com que he dit al principi, incidir més en 
aquestes qüestions, com és el punt 9, crec que no és 
negatiu, i que per tant se li pot donar suport. Moltes 
gracies. 

-
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EL SR. PRESIDENT: 

Grades, Sr. Peralta. En nom del PSM I EEM té la parau
la el Sr. Gomila. 

EL SR. GOMILA I BARBER: 

Gra.cies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El 
nostre grup donara suport a totes les resoludons que ha 
presentat el Grup Parlamentari SOCIALISTA. Tant al punt 
1 i 2, i per no reiterar el que ja s'ha dit, és evident i s'ha 
constatat en aquest debat l'incomptiment tant per part del 
Govern com per part deIs consells insulars en els terminis i 
en els continguts de les memories que avui s'han presentat. 

Quant al punt 3, també vull manifestar el nostre acord 
que s'han d'elaborar uns criteris homogenis, perque la diver
sitat de criteris que hi ha hagut en l'elaboració d'aquestes 
memories creim que és contraproduent a l'hora del seu 
debat. 

Quant al punt 4, el nostre grup no pot rebutjar una pro
posta tan valenta, tan nacionalista id' esquerres com la que 
ha presentat el Grup SOCIALISTA, i evidentment Ji dona
rem tot el suport, perque el nostre grup creu que no calen 
organs específics per gestionar les competencies transferides, 
i si aquests existeixen, l' únic que demanam és que sigui n 
plurals i tenguin dependencia del plenari del consell insular. 

Quant al punt 5, hem de dir que en reiterades ocasions i 
en determinats debats, tant dins aquest Parlament com dins 
el consell insular, ja hem manifestat la necessitat de l'elabo
ració d 'aquestes directrius d 'ordenació territorial. 

També he de dir que, com ja ha manifestat la portaveu 
del Grup SOCIALISTA quant a la proposta de resolució 
número 6, pensam que en el consell insular no calen aquests 
comissaris, que s'ha dit aquí, que són els que elaboren els 
informes que després ajuden a dictaminar les propostes que 
van a la comissió insular d'urbanisme, perque molts d'a
quests informes -com molt bé també ha dit la portaveu soci
alista- després no apareixen a les actes ni de la comissió 
tecnica ni de la comissió insular; i és que a la comissió tec
nica no es fan, i a la comissió insular es fan in voce alla al 
mate ix moment. 

Quant a les altres tres propostes de resolució, he de mani
festar també la nostra preocupació de l'ús i abús que es fa de 
les declaracions d'interes social i d'utilitat pública, i també 
manifestar el nostre suport a aquestes resolucions que prete
nen que es regulin aquestes declaracions d'interes social 
d 'utilitat pública, i que se salvaguardi sobretot el sol rústic i 
no edificable. Per tant donarem suport a les nou propostes 
de resolució que ha presentat el Grup SOCIALISTA. Graci
es. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Gomila. Pel Grup PP-UM té la paraula 
el Sr. Huguet. 

EL SR. HUGUET I ROTGER: 

Moltes gnlcies, Sr President, senyores i senyors dipu
tats. També molt telegraticament per fixar la postura 
del nostre grupo Les propostes de resolució número 1 i 
2, he de fer referencia exactament igual com he fet a les 
propostes del Grup PSM I EEM, i el dit ja per la pro
posta de resolució del Grup MIXT. Per tant, votarem en 
contra d'aquestes propostes-

Quant a la proposta número 3, vull fer referencia 
que el Grup Parlamentari PP-UM ha presentat una 
proposta de resolució on no és mitjan~ant un reglament 
d'aplicació, sinó d'uns criteris generals d'homologació 
i unificació de la presentació de les memories. Per tant 
també votarem en contra. 

Quant a la proposta número 4, ja ho han dit abans. 
Creim que no és prudent fer una modificació de la llei 
mitjan<;ant una resolució; pero també cree que val la 
pena insistir per que: crec que si es suprimissin les co
missions insulars d 'urbanisme el que provocaria, baix el 
nostre entendre, seria una falta total i absoluta d'opera
tivitat quant a la gestió d'aquesta competencia. Tant és 
així, que per exemple mateix, un organ com era el 
Govern de la Comunitat Autonoma no exercia la com
petencia en materia d'urbanisme ell mateix, cosa que 
fan a altres llocs, sinó amb una comissió especial. Jo 
crec que aquí és molt més operatiu, molt més funcio
nal, que se segueixin mantenint les comissions insulars 
d'urbanisme. El tema de les composicions, ja n'hem 
rallat de la qüestió. 

A la proposta número 5 és evident que no Ji dona
rem suporto No perque no hagi anunciat el conseller el 
tema de les directrius d'ordenació territorial, sinó que 
baix el nostre criteri no tenen res a veure amb el debat 
que avui es fa d 'unes memories de gestió en materia 
d'urbanisme i que, per tant, no tenen cap tipus d'inci
dencia amb el que deim avui aquí. 

Quant a la proposta número 6, si més no l'hem de 
qualificar pel nostre grup de xocant, que el Parlament 
digui que s'insti el consell insular que en el termini de 
quinze dies resolgui i finalitzi el conveni de cooperació, 
crec que aixo és un tema exclusiu del Consell Insular de 
Menorca, i que per tant el que va preveure la lJei que va 
donar les transferencies en materia d'urbanisme va ser 
una partida pressupostaria perque es contractessin tec
nics propis del consell, o bé serveis tecnics o jurídics de 
la manera que cadascun deIs consells insulars cregués 
convenient. Així i tot, ti puc dir que a<;o al consell 
insular Ji suposa un estalvi molt important, que si ha-
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gués de contractar un advocat propi per a la Comissió Insu
lar d'Urbanisme o hagués de contractar un tecnic propio 

Quant a la proposta número 7, em fa l'efecte que aquesta 
no ha estat prou meditada o ens penedim ara d'allo que va 
aprovar el Parlament de les Illes Balears, és a dir, els criteris 
establerts en el Decret 75/89 van ser debatuts i aprovats per 
aquest Parlament, que passa, que si ho aprova un grup és bo 
i si ho aprova un altre és dolent?, no, van ser aprovats ja per 
aquest Parlamento Per tant, nosaltres consideram que van ser 
ben aprovats i així els volem mantenir. 

A la proposta de resolució número 8, jo l'hi propos una 
transacció, que en tost de sis mesos, malgrat que el conseller 
sembla que va dir sis mesos, a~o s'ha de debatre bé i nosal
tres entenem que ens podríem comprometre en un termini 
maxim d 'un any, i així li feim aquesta proposta de transacci
ó, que sigui presentat en el termini maxim d'un any. 

Quant a la pro posta número 9, els esfor~os institucionals 
a la Huita contra la indisciplina urbanística, els consells insu
lars l'han d'exercir pero els primers competents en complir 
aquesta normativa, que són els responsables dírectes sobre la 
disciplina urbanística, són els ajuntaments i, per tant, és als 
ajuntaments a qui s'ha de fer aquest requeriment de compli
ment en materia de disciplina urbanística i subsidiariament, 
en tot cas, a les comissions insulars d'urbanisme o als con
sells insulars. També hi votarem que no. Moltes gn'tcies. 

(L 'Hble. Sr. President repren la direcció del debat). 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Huguet. 

Passam al torn de defensa de les propostes del Grup Par
lamentari PP-UM. Té la paraula el Sr. Huguet. 

EL SR. HUGUET 1 ROTGER: 

Sr. President, previament, m'agradaria saber com queda 
el tema de la transacció, per favor. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sra. Barceló, té la paraula. 

LA SRA. BARCELÓ 1 MARTÍ: 

Sí, s'accepta la transacció. 

EL SR. PRESIDENT: 

Estan d'acord els altres grups que es tramiti aquesta tran
sacció? S'accepta, ido, la transacció. 

Passam al torn de defensa de les propostes del Grup PP
UM. 

EL SR. HUGUET 1 ROTGER: 

Sí, moltes gracies. Supos, senyores i senyors dipu
tats, que a aquestes hores tothom ho agraira. Després de 
com ha anat el debat, he hagut de fer referencia ja a les 
propostes de resolució que presenta el Grup Parlamen
tari PP-UM, per tant, les donam per defensades amb els 
seus termes. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Huguet. 

Grups que volen fixar la seva posició? Pel Grup 
MIXT, el Sr. Peralta té la paraula. 

EL SR. PERALTA I APARICIO: 

Gracies, Sr. President. Defensades amb els seus ter
mes, també direm que als punts primer i segon ens 
abstindrem perque, evidentment, després de tot el que 
han dit, no podem donar-los un suport afirmatiu. Pe! 
que respecta al punt tercer, hi donarem el nostre vot 
afirmatiu. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Peralta. 

Pel Grup PSM i EEM, Sr. Sansó, té la paraula. 

EL SR. SANSÓ I SERVERA: 

Sí, gracies, Sr. President. També molt breument. És 
cert que les propostes aquestes ens permeten ser breus 
ja que, després de tot el que s'ha dit, creim que aquí hi 
ha dues parts: una és la del PP-UM, el qual ha de donar 
suport al Govern o ha de donar suport a aquestes me
mories a pesar de reconeixer un incompliment, com s'ha 
dit aquí dins, deis terminis establert pe .. la lIei; pero 
vist aixo hel11 de di!" que, a valorar positivament aquesta 
comuolcaci6, direm que no per tol el que hem dit aqul 
dins, ja que valoram negativament i rebutjam aquest 
incompliment; ara bé, supos que és aixo el que ha de 
fe .. I'oposició controlar el Govern, supo que el Grup 
PP-UM ha de fer aixo que fa, que a pesar d un incom
pliment de la llei, valorar positivament. La veritat, és 
trist i preocupant aquest funcionament democratic, no 
hauria estat malament que després de valorar negati
vament, com s'ha dit, certes intervencions, es pegas una 
mica de tirada d'orelles al Govern. 

En segon punt, referent a manifestar el seu suport, 
és cert, i també s'ha dit aquí dins, que, el Grup PP
UM, supos que dóna suport a la gestió fins ara duta, no 
en repetirem els termes, han dit ocultisme, comissions 
no plurals, casos denunciats, com han dit, no inspecció 
de cedules, declaracions d'interes social molt discutibles; 
a tot aixo, és cert, el Grup PP-UM hi ha de donar su-
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port, a pesar de tot aixo. L'oposició, en aquesl cas el nostre 
grup, PSM i EEM, entenem que, elesprés ele tot aixo que 
hem demostrat amb les jntervencions qLte hl ha hagut, no 
podem mai clonar suport a aquesta gestió perque seria ellr ele 
qualque manera que el que fan les comissi011S insulars és el 
que vol aquest Parlament, j cree que aixo seria fa ls perque 
aguest Parlament 110 pot dir que el que vol és lln incompli
ment de la llei i que no hi hagi aquestes inspeccions tan 
necessaries. 

Per acabar, al tercer punt, la veritat és que, senyores i 
senyores del PP-UM, ens hagués agradat poder-hi dir que sí 
pero, després de les intervencions seves, la veritat és que ens 
agrada molt més la redacció del Grup MIXT, la trobam una 
redacció amb pes, una redacció ben detallada, no així la 
redacció seva, quasi quasi és una obligació del Grup PP-UM 
haver presentat aixo, perque dues propostes era molt pobre 
i n'hi havia d'haver una a veure si hi enganxaven els altres 
grups. Jo li he de dir que, després de sentir la seva interven
ció, nosaltres ens abstendrem perque tampoc no ens és mas
sa ínteressant poder-los dir que sí, que supos que és el que 
pretenien amb aquesta tercera, que la poguessin aprovar tots 
els grups. 

Acab, Sr. President, dient que és cert, i s'ha demostrat 
aquí dins, que el funcionament d 'aquestes comissions no ha 
estat com havia de ser, aixo s'ha dit. Per tant, per aixo, als 
punts números 1 i 2, deim que el funcionament és negatiu i 
no el podem valorar bé. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Sansó. Pe! Grup SOCIALISTA, Sra. 
Barceló, té la paraula. 

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ: 

Gracies, Sr. President. Evidentment, no ens sorpren en 
absolut que el representant del Partit Popular digui que les 
seves pro postes es defensen amb els seus termes, evi
dentment, quins arguments té per poder defensar !'indefen
sable?, quins arguments té avui aquí per dir que valora 
positivament la comunicació del Govem?, si no en té cap, 
e1'argument, per e1ir. .. 

EL SR. PRESIDENT: 

Fixí la posició, Sra. Barceló; no entri en debato 

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ: 

Sí ja la fix. 

Basicament crec que es fa una afirmació en el primer 
punt de valoració positiva que no ha estat e1efensada, a~o és 
fixar la posició. No l'ha defensada el Partit Popular perque 
crec que no té arguments per ter-ho, com s'ha demostrat en 
el debato Per tant, no hi donarem suporto 

Punt segon, manifesta el suport a la gestió de les 
competencies en materia d 'urbanisme. Gestió de les 
competencies en urbanisme?, ens hem assabentat basica
ment de quina és la gestió política deIs consells insulars 
en materia d'urbanisme i habitabilitat, si no han volgut 
entrar en cap debat que suposi la gestió política de tota 
competencia? Descripcions, relacions de planejaments 
aprovats, llicencies donades, quin suport hem de donar 
al !listat?, no importa ni tenir assessors, ni contractaci
ons, ni absolutament res, si basta només el nombre en 
xifres absolutes i no miram absolutament res, evi
dentment, no donam cap tipus de suport a un llistat de 
nombres on els criteris polítics ( ... ) no és capag de 
defensar-los aquí, a un debat específic per a aquest 
tema. 

En darrer terme, al tercer punt, tampoc no hi podem 
donar su port. Que fara, una circular on es digui quins 
són els criteris d'homogeneització? El Govern, em pens 
que ha de funcionar amb coses bastant més serioses que 
amb circulars per part deIs consells insulars. Li record 
una vegada més que el Govern té la potestat reglamen
taria dins la propia Llei d'atribució de competencies als 
consells insulars en materia c1'urbanisme i habitabilitat, 
article 3.1: 11 Correspon al Govern de la Comunitat Auto
noma de les Illes Balears l'exercici de les competencies 
següents: Potestat reglamentaria normativa sobre les 
competencies atribuldes als consells insulars 11. No és tan 
complicat. Evidentment, les circulars i les informacions 
deIs consells insulars, avui s'ha demostrat amb les me
mories presentades i amb la valoració que n 'ha fet 
aquest Govern que evidentment ni coHaboració, ni 
informació, ni absolutament res. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sra. Barce!ó. 

Sí, Sr. Marí, per que em demana la paraula? 

EL SR. MARÍ 1 CALBET: 

Moltes gracies, Sr. President. Li deman, com a presi
dent del Consell Insular d'Eivissa i Formentera, poder 
expressar el meu rebuig a tot el que esta passant aquí. 
S 'ha acusat els conse!ls insulars d 'iHegalitat... 

EL SR. PRESIDENT: 

No hi ha !loc, Sr. Marí, a aquest tom d'aHusions. 
Entenc, Sr. MarÍ, que no hi ha lloc a fer un tom 
d'al'lusions en aquest sentit. 

EL SR. MARÍ 1 CALBET: 

Gracies, Sr. President. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Marí. 

Sí, Sr. Huguet, per que em demana la paraula? 

EL SR. HUGUET 1 ROTGER: 

Gracies, Sr. President. Almenys al dret a defensar les 
nostres propostes, només molt breument ... 

EL SR. PRESIDENT: 

No, Sr. Huguet, no li concedesc aquest tom perque voste 
precisament del seu tom de defensa de les propostes ha fet 
1 'ús que ha cregut oportú; el tom era de deu minuts, no ha 
esgotat el temps. Entenc que en aquest moment no hi ha lloc 
a donar una altra vegada un tom en aquest sentit, entenc que 
no procedeix reglamentariament, Sr. Huguet. Jo ja havia 
manifestat, abans de comen~ar aquesta segona part de la 
sessió, que donaria un tom de defensa a cada un deIs grups, 
llavors un tom per fixar la posició als altres grups parlamen
taris i que ja no hi hauria més intervencions. En conseqüen
cia, em mantenc que no hi ha lloc a més intervencions. 

EL SR. HUGUET 1 ROTGER: 

Sr. President, jo entenc que la presidencia ha obrat en 
conseqüencia perque és així com s'ha prodult aquest debat, 
l'únic que entenc, sobretot en la darrer intervenció, és que 
no s'ha fixat posició, sinó que s'ha entrat en contradicció 
amb tot el plantejament que havia fet el grup parlamentari ... 

EL SR. PRESIDENT: 

No hi ha lloc, Sr. Huguet, no hi ha lloc. 

Acabat el debat, passarem a les votacions. Es votaran en 
primer lloc les propostes corresponents al Grup Parlamentari 
SOCIALISTA. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sí, Sr. Vidal? 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Per demanar votació separada deIs punts 4, 5, 6 del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA. 

EL SR. PRESIDENT: 

És a dir, el 4, 5 i 6 es podrien votar separadament de la 
resta. Qualque observació més?, qualque petició més? Si, Sr. 
Peralta? 

EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

Sí, Sr. President. Jo demanaria que es votessin una 
per una perque el vot no sera segurament el mateix. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passarem a votació una per una. 

Grup Parlamentari SOCIALISTA, primera proposta. 

Diputats que voten a favor, es volen posar drets, per 
favor? Gracies, poden seure. 

Vots en contra? 

Abstencions? 

23 vots a favor, 29 en contra, 1 abstenció. 

Passam a la votació de la segona pro posta. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

23 vots a favor, 30 en contra, cap abstenció. Queda 
rebutjada també la segona proposta. 

Tercera pro posta. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

23 vots a favor, 29 en contra, 1 abstenció. Queda 
rebutjada. 

Passam a la votació de la quarta proposta. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

22 vots a favor, 29 en contra, 1 abstenció. Queda 
rebutjada. 

Passam a la votació de la cinquena proposta. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 
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Abstencions? 

22 vots a favor, 29 en contra, 2 abstencions. Queda rebut
jada la cinquena proposta. 

Passam a la votació de la sisena proposta. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

22 vots a favor, 30 en contra, 1 abstenció. Queda rebutja
da també la sisena proposta. 

Passam a la votació de la setena proposta. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

23 vots a favor, 30 en contra, cap abstenció. Queda rebut
jada la setena proposta. 

La vuitena proposta té una transacció per tal de passar de 
sis a dotze mesos. Entenc, en conseqüencia, que es pot con
siderar aprovada per assentiment? Queda, ido, aprovada la 
vuitena pro posta per assentiment. 

Passam a la votació de la novena proposta. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

24 vots a favor, 29 en contra, cap abstenció. Queda rebut
jada la novena proposta. 

Passam a la votació de les del Grüp PSM i EEM. Se n'ha 
de fer la votació punt per punt? Sí, Sr. Vida!? 

EL SR. VIDAL I JUAN: 

Gracies, sr. President. Per la meva part, deman votació 
separada de la pro posta de resolució número 9. 

EL SR. PRESIDENT: 

Qualque petició més? 

Passarem, ido, a votar les pro postes primera, segona, 
tercera, quarta, cinquena, sisena, setena, vuitena i desena. 

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

Senyores i senyores diputats que voten en contra? 
Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

23 vots a favor, 29 en contra, 1 abstenció. Queden 
rebutjades aquestes propostes. 

Passam a la votació de la novena proposta. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

22 vots a favor , 30 en contra, 1 abstenció. En conse
qüencia, queda rebutjada també aquesta proposta. 

Passam a les del Grup Parlamentari MIXT. 

Sí, Sra. Barceló? 

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ: 

SoJ.ljcit votació separada del punt 4. 

EL SR. PRESIDENT: 

Qualque petició més de votació per separat? Sr. 
Huguet? 

EL SR. HUGUET I ROTGER: 

Votació separada del punt 3. 

EL SR. PRESIDENT: 

La segona proposta té una transacció admesa a tra.
mit. S'ha de votar amb les altres o es pot votar per sepa
rat? 

Passarem, ido, a la votació conjunta de la primera i 
de la segona. 

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

Queden aprovades per unanimitat. 

Passarem a la votació de la tercera proposta. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
volen posar drets, per favor? 

Senyores i senyores diputats que voten en contra? 
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Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

24 vots a favor, 29 en contra, cap abstenció. Queda rebut
jada la pro posta. 

Passam a la votació de la quarta. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor? 

Senyores i senyores diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

34 vots a favor, 17 en contra, cap abstenció. Queda apro
vada la quarta proposta. 

Passam a la votació de les propostes del Grup PP-UM. 
Pot fer-se'n votació conjunta o hi ha petició de votació per 
separat? Sí, Sr. Vidal? 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Bé, a part que en deman votació per separat, jo entenc 
que la proposta número 3, en ser aprovada una nostra de 
similar, la número 4, queda subsumida, crec jo. 

EL SR. PRESIDENT: 

Efectivament, Sr. Vidal. Decau la proposta número 3 del 
Grup PP-UM. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Així es poden votar, per la nostra part, conjuntament les 
dues que queden. 

EL SR. PRESIDENT: 

Qualque indicació més? 

Votam, ido, conjuntament les propostes primera i segona 
del Grup PP-UM. 

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

Senyores i senyores diputats que voten en contra? Graci
es, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

29 vots a favor, 22 en contra, 2 abstencions. En conse
qüencia, queden aprovades la primera i segona propostes del 
Grup PP-UM. 

Esgotat l'ordre del dia, conclou aquesta sessió. Moltes 
gracies a tots . 

Correcció d'errates del Diari de Sessions del Pie del 
Parlament de les Illes Balears, núm 84, de 14 d 'octubre 
del 1993. 

Pagina 3430, alta on diu "EL SR. HUGUET 1 ROT
GER" ha de dir "EL SR. HUGUET 1 S1NTES" 
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