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EL SR. PRESIDENT:

Comença la sessió. Hi ha substitucions? Sí.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Eberhard Grosske per Josep Portella.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Antoni Alorda per Mateu Morro.

I.1) De l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques, Ordenació
del Territori i Medi Ambient, per tal d'informar sobre la
comunicació del Govern RGE núm. 1530/96, respecte de les
Memòries dels consells insulars de la gestió de les competències
en matèria d'urbanisme i habitabilitat, de l'exercici del 1994.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Vostès saben que avui matí hi havia prevista una
compareixença dels tres presidents dels consells o dels
responsables d'urbanisme de cada consell insular (...) s'ha suspès,
per tant, l'únic punt de l'ordre del dia d'avui horabaixa és la
compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques,
Ordenació del Territori i Medi Ambient, el Sr. Bartomeu Reus,
per informar sobre la comunicació del Govern respecte a les
memòries dels consells insulars sobre gestió de competències en
matèria d'urbanisme i habitabilitat. Té la paraula, Sr. Reus.

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT (Bartomeu
Reus i Beltran):

Sr. President. Senyores i senyors diputats. Presentam una
comunicació relativa a l'activitat urbanística dels consells
insulars de l'exercici 94. Tenc la seguretat que, aquesta vegada,
els senyors diputats han rebut dins el termini i amb la forma
correcta aquesta comunicació, amb la qual cosa no faré el ridícul
de pensar que la tenen... Vull dir que la don per llegida,
considerant que vostès l'han pogut estudiar. En aquest sentit,
voldria aprofitar aquest debat per intentar aconseguir en aquesta
sessió, més tancada, més limitada, alguna cosa positiva.

Puc dir que en aquests tres anys d'experiència a la Conselleria
d'Obres Públiques, l'evolució del sistema de control de
competències transferides o delegades als consells insulars
no pot consistir merament en una aportació de
documentació formalitzada amb uns paràmetres
estandarditzats o consensuats i després una anàlisi feta d'una
forma massa conceptual. Jo només puc dir que la visió que
té la conselleria del Govern de la gestió dels consells
insulars en matèria urbanística la tenim molt més clara, més
diàfana per la participació que tenen membres o
representants del Govern en el si de les comissions insulars.
He de dir que la transmissió, la corrent d'idees, que nosaltres
podem tenir des d'una entitat de gestió distinta al Govern, ve
molt conduïda per aquest factor. En algun debat s'ha dit que
seria convenient que el Govern perdés la representació que
té en aquestes entitats. Jo pens, sincerament, que l'única
forma de control o de crear un sistema unitari de gestió és
que hi hagi aquesta participació. Per a nosaltres és molt
productiu que es mantengui aquesta visió conjunta des del
Govern, perquè així podem avaluar i arribar a certes
conclusions. Voldria dir que passats aquests cinc o sis anys,
a l'any 90, pens que actualment els consells insulars partint
amb un dèficit de recursos que ja tenia el Govern per fer
exercici correcte de la competència, han adequat la seva
estructura per arribar a aconseguir un sistema de gestió àgil.
No obstant això, hi ha mancances, mancances com les que
hi ha a altres competències que el Govern balear assumeix.
Vull dir, per exemple, que apreciam que Mallorca, per la
seva dimensió, ha pogut posar en condicions uns serveis
més dotats que els de Menorca i Eivissa. Sempre ho relacion
amb la dimensió que té el Consell Insular de Mallorca
respecte als de Menorca i Eivissa-Formentera, aquests
consells insulars es veuen obligats a repartir els esforços
dels seus tècnics entre tasques distintes no especialitzades.
Crec que seria positiu, pens que ho he de manifestar com a
govern, fer un esforç entre tots, fins i tot el Govern, per
reponderar aquesta qüestió, perquè pens que els consells
insulars han de tenir els elements suficients per fer la millor
política de gestió urbanística. També des del Govern notam
a faltar la possibilitat que els consells insulars actuïn sobre
la política de disciplina urbanística, de control, d'inspecció,
la política supletòria o subsidiària d'ajuntaments amb moltes
facetes. Estam preparant, hem esperat aquests dies per
presentar el model d'hipòtesi territorial, un esborrany de llei
de sòl rústic que, una vegada s'arribi a un consens, hauria de
possibilitat que la gestió del sòl rústic estàs en mans
d'entitats distintes a les locals. Estic pensant o bé en els
consells insulars o bé en entitats, consorcis o mancomunitats
especialitzades per dur aquesta tasca endavant. Això
significa aportar recursos, significa dirigir l'acció del consell
insular en matèria urbanística a un camp d'actuació on
actualment actuen de forma supletòria.

En resum, no puc dir altra cosa que els consells insulars
estan actuant de la millor forma possible, amb uns recursos
limitats, amb la millor voluntat. Hi ha institucions que tenen
més nivell de servei considerant el nivell de dimensió més
important que té el propi consell insular. En segons quins
aspectes els consells insulars, i el Govern en el seu temps,
no hi poden entrar de forma decidida per falta de mitjans.
Vull considerar que pot ser possible entrar en un diàleg que
pugui significar donar solució a aquests problemes. Els
serveis han d'estar ben dotats i els consells insulars han
d'actuar amb una posició més activa en aquelles parcel•les
que, per ventura, els gestors locals-municipals no duen
actualment amb el nivell de control necessari.



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS /  Núm. 11 / 18 d'abril del 1996 155

Una vegada dit això, res més. Apreciam en el 94 respecte al
93, segons els quadres, un nivell d'activitat molt semblant. No hi
veim un increment d'activitat edificadora urbanística. S'hi
aprecia, més o manco, un nivell equivalent. Per altra banda,
repetesc, la comunicació dels representants del Govern balear
dins les comissions pens que és necessària i ens ofereix un nivell
informatiu que ens indica que actualment vostès, els
representants aquí presents dels consells insulars, fan un esforç
molt important, que agraïm, i que s'ha de fomentar. Una vegada
dit això pens que el més positiu, Sr. President, és entrar en un
debat que ens pugui ajudar a centrar aquesta qüestió.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Entram en el torn de paraules. Per part
del Grup Mixt? Molt bé, moltes gràcies. Per part d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, Sr. Eberhard Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Té quinze minuts.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Perdó?

EL SR. PRESIDENT:

Té quinze minuts.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Quinze minuts? Supos que en sobraran. La veritat és que
aquest és el segon debat d'aquestes característiques al qual
particip, crec que és el tercer que té aquesta cambra. Encara no
s'ha encertat en la pròpia naturalesa i funció del debat. La prova
és que avui matí s'ha suspès una sessió prevista perquè des de
determinades instàncies, concretament des dels consells insulars,
es considerava que la configuració del debat així com es preveia
avui matí no era la correcta. Per tant, no puc començar la meva
intervenció d'altra manera que intentar fer una modesta aportació
a la nostra visió de com es podrien enfocar aquest tipus de debat
i quina seria la seva vertadera funció i utilitat.

El Grup d'Esquerra Unida pensa que aquestes sessions
parlamentàries no poden servir ni per tutelar ni per controlar als
consells insulars. La transferència de les competències
d'urbanisme és una competència no tutelada, no traspassada
d'una manera condicional, en aquests moments són competències
pròpies dels consells insulars, per tant, les memòries que preveu
la Llei dels consells, aquests debats parlamentaris han de tenir
com a exclusiva funció servir d'orientació, de marc de reflexió,
per a la possible elaboració de disposicions normatives, decrets,
normes de caràcter legislatiu, la Llei de sòl rústic a la qual
al•ludia el Sr. Conseller, que, en definitiva, serveixin per una
millor gestió de l'urbanisme a la Comunitat Autònoma. És a dir,
han de servir perquè el Govern i el Parlament compleixin d'una
manera més conseqüent, amb més dades, amb més elements de
judici, les seves funcions, no per controlar, com compleixen les
seves funcions els consells insulars.

La veritat és que així com es configuren les memòries i,
fins i tot, així com es configura la pròpia comunicació del
Govern en un marc d'una absoluta asèpsia unes i altres,
serveixen poc com a base material per aquesta reflexió
sobre la possible introducció de modificacions normatives
en matèria d'urbanisme. Efectivament, els consells insulars
es troben incomodes quan la pròpia llei els demana que
facin una avaluació del nivell i la qualitat dels serveis. Jo
crec que els consellers de les matèries respectives pensen
que "a veure si aquí acabarem dient que donam un servei
dolent, un nivell de baixa qualitat, què s'han pensat?".
Llavors, liquiden l'objecte fonamental de la memòria, és a
dir, l'avaluació d'aquest nivell, d'aquesta qualitat,
normalment amb una frase, diuen que és "satisfactori". No
ens expliquen quins són els índexs objectius d'aquesta
satisfacció, dins les diferents activitats que desenvolupen els
consells insulars, quins paràmetres són satisfactoris, quins
no, i en quina mesura s'acompleixen aquests paràmetres per
part de cada consell insular? Es liquida, insistesc, amb una
frase. La comunicació del Govern es limita a reproduir
d'una manera sintètica, resumida, el contingut de les
memòries dels consells insulars de manera que l'element
més polític l'ha donat ara verbalment el Sr. Reus fent la
referència a la Llei del sòl rústic, crec que no figura tan sols
a la comunicació escrita que ens han passat.

Jo crec que si tots tenim consciència de quina és la
nostra funció, de l'objectiu d'aquestes memòries,
probablement tendríem unes memòries més útils i unes
comunicacions del Govern més útils perquè totes anirien
enfocades a això. És a dir, s'ha de modificar la Llei de
transferències, s'han d'introduir modificacions a la Llei de
disciplina urbanística, a l'altra normativa que regula aquesta
matèria, aquestes són les qüestions que s'haurien de tractar.

Una vegada dit això, s'ha de lamentar que fins i tot, com
constata la pròpia comunicació del Govern, el Consell
d'Eivissa-Formentera ni tan sols fa la frase de rigor, és a dir,
la comunicació del Govern, d'una forma piadosa, diu que
"no hi ha un total compliment de la normativa" perquè ni
tan sols es fa una avaluació formal del nivell i la qualitat del
servei i es passa directament al nucli de totes les memòries
que estan fetes amb un esperit de memòria de secretaria
d'ajuntament, una descripció quantificada, estadística de les
activitats duites a terme. En aquest sentit, per ventura, una
primera cosa que hauríem de pensar com a reflexió i com a
possible inspiració per al govern és la possibilitat de
modificar la resolució de la conselleria que intenta
homogeneïtzar i dirigir la redacció de les memòries, per
ventura convendria modificar aquesta resolució de manera
que es garantís una major utilitat d'aquestes memòries i, a la
vegada, una major facilitat en la comparació de les dades
que presenten les memòries, que moltes vegades parlen de
les mateixes coses però no parlen de la mateixa manera i és
difícil comparar en termes homogenis l'activitat d'Eivissa,
de Menorca i de Mallorca. Per tant, aquesta podria ser la
primera aportació.
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També s'ha de lamentar que (...) les memòries del 94 amb un
cert retard. Crec que les memòries de l'any 94 es podrien haver
debatut l'any 95, durant el primer període de sessions subsegüent
a les eleccions municipals i autonòmiques, malgrat que entenc
que el retard del debat de les memòries del 93 era una dificultat.
El retard del debat de les memòries del 93 motivat bàsicament,
segons les nostres dades, pel retard en la presentació de la
memòria del Consell Insular de Mallorca i la comunicació del
Govern. Per tant, lamentam aquest tema quant als terminis i
desitjam que les memòries de l'any 95 es puguin debatre aquest
any, l'any 96, que és la cosa més raonable. A partir d'aquí, segons
les dades fredes i asèptiques i la pràctica absència de valoracions
que ofereixen aquestes memòries, quines coses es poden llegir
entre línies? Sembla que hi ha una sèrie de valoracions
satisfactòries quant als terminis en la resolució dels expedients
i també s'ha d'observar que hi ha un abús clar en les declaracions
d'interès social, en l'ús del sòl rústic, especialment cridaneres en
el cas de Mallorca i d'Eivissa. Nosaltres pensam que això és
extraordinàriament preocupant, és a dir, no hi ha rigor en
l'atorgament d'aquestes figures, de l'interès social, d'acord amb
la Llei del sòl i de la normativa vigent, no es demana cap altra
cosa que rigor en l'aplicació d'aquestes figures. Per una altra
banda ens trobam, també hi ha fet referència el Sr. Conseller, una
deficiència evident en el tema de la inspecció urbanística i del
servei de disciplina. Els consells insulars no compleixen, per
manca de mitjans i/o per manca de voluntat política, la tasca
inspectora necessària per mantenir la disciplina urbanística dins
uns termes mínimament acceptables.  Estam en una situació
realment calamitosa que fa difícil i desvirtua la utilitat de
qualsevol norma urbanística que es vulgui aplicar. En aquest
sentit, l'anunci fet ahir, avui surt en els mitjans de comunicació
i ha reiterat el Sr. Reus, de la presentació d'aquesta llei de sòl
rústic, una assignatura pendent fa molt de temps, no hem
d'oblidar que crec que el debat de l'any 93 sobre aquestes
memòries va fixar el final de l'any 94 com el termini per
presentar aquesta llei. Ja estam a mitjans de l'any 96, en el millor
dels casos ens trobarem amb un retard de dos anys, però en
definitiva és una necessitat absoluta que es desprèn d'aquestes
memòries i formarà part de les propostes de resolució que, en el
seu moment, presentarà Esquerra Unida segons aquest debat.

També vull reflectir, perquè ho vàrem fer en el debat
anterior, la millora respecte al compliment de la Llei de
normalització lingüística, celebrar que el conjunt dels
documents que avui se sotmeten a consideració estiguin
redactats en llengua catalana. D'altra banda, respecte a la
composició de les comissions insulars, mantenir els nostres
criteris no només a la presència de l'oposició, la trobam a
faltar a una de les illes, Eivissa-Formentera, sinó també
sobre la presència dels membres del Govern volem dir
respecte a la intervenció del Sr. Reus que si amb aquesta
presència es tracta simplement de garantir informació per
part del Govern sobre com funcionen les comissions
insulars d'urbanisme, perquè efectivament les memòries no
són excessivament il•lustratives, per això es fa acte de
presència o s'està amb veu i sense vot. Si s'està amb vot és
perquè s'exerceix una activitat de tutela. Aquesta activitat de
tutela, per a nosaltres, desvirtua una competència pròpia
dels consells insulars, per tant, insistesc, seria més
interessant trobar altres canals per obtenir informació i per
coordinar la posició respecte a l'activitat urbanística dels
consells insulars, però aquesta funció no explica de cap
manera la presència dels membres del Govern amb vot a les
comissions insulars d'urbanisme. Si aquesta és l'única
preocupació del Govern així com ha manifestat el Sr. Reus,
jo el convidaria a modificar l'estatut, la presència i la funció
dels membres del Govern a les comissions insulars. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Per contestar, Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT
(Bartomeu Reus i Beltran):

Sr. President. Sr. Diputat. Estic d'acord amb moltes
coses que aquí s'han dit. Realment, la reflexió que hem de
fer avui és veure quin és el contingut i el sentit del règim de
trobada Govern-consells insulars en una matèria transferida
o delegada. Jo voldria matisar que a vegades oblidam que el
règim de transferències o delegació als consells insulars no
és un règim idèntic a les transferències Estat-autonomies, és
un règim molt diferent, però aquest no és el debat d'avui, és
una altra qüestió. Jo veig que les memòries i les
comunicacions no són productives, no tenc imaginació per
suposar com podem millorar els aspectes formals perquè
siguin efectius, no tenc capacitat per pensar-ho. Hem fet un
esforç i malgrat tot ens trobam que no porten un nivell
d'informació que pugui significar res. Repetesc que l'única
forma que té el Govern de definir polítiques globals,
polítiques normatives en matèria urbanística és la presència
dels representants del Govern en les comissions.

El comentari fet a l'Illa d'Eivissa el situu en un context
on la part formal no té importància. Jo no valor (...)
memòries respecte a l'incompliment o al compliment d'uns
paràmetres estandarditzats, no ho consider. M'oferesc a
intentar, amb la seva cooperació, trobar un fil conductor
comú per veure com podríem fer productius aquests tipus de
debats i com articular la relació Govern-consells insulars en
matèries transferides. Res més.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per rèplica, Sr. Grosske. (...), gràcies. Per part del
Grup Parlamentari PSM? Sr. Orfila, té la paraula.

EL SR. ORFILA I PONS:

Sr. President, si ens ho permet els dos representants ens
partirem el temps d'intervenció...

EL SR. PRESIDENT:

Mentre no passi de quinze minuts.

EL SR. ORFILA I PONS:

No passi pena, segurament sobrarà temps. De fet, -Sr.
Conseller, gràcies per la seva presència-, avui encetam una nova
forma per debatre la comunicació que el Govern ha de remetre
al Parlament referida a la memòria que els consells insulars
remeten al Govern, suposadament dins el primer trimestre de
cada any, referida a la gestió d'urbanisme que han duit a terme
l'any corresponent. Aquesta forma es va encetar per fugir d'un
debat controvertit del qual havíem tret, pens, poc suc, poc
rendiment així com es plantejava en els plenaris, amb unes
situacions que fins i tot arribaven a ser tenses pel que fet la doble
vessant dels diputats que són consellers d'un consell insular i a
la vegada diputats, feia que a vegades es produïssin situacions on
gestors en matèria d'urbanisme se sentien al•ludits i, fins i tot,
demanaven la paraula lògicament encara que no els hi poguessin
donar perquè la seva presència allà dintre era com a diputat i no
com a conseller. Per tant, el fet que es produís un debat en
comissió i que les resolucions després es debatin al plenari hauria
d'ajudar, en principi, a donar racionalitat, a fer que el debat que
es produís sobre la comunicació i les memòries fos rendible i
pogués donar resultats visibles que permetessin canviar,
modificar, determinades normatives i l'enfocament de la política
urbanística que es du a terme a la nostra comunitat a través de la
gestió dels consells insulars que la tenen encomanada per una llei
d'atribució de competències del Parlament. Però per fer açò, Sr.
Conseller, seria necessari primer que les memòries tenguin un
contingut més acurat, més rigorós, que facin les valoracions
sobre les quals parlava el portaveu que m'ha precedit a l'ús de la
paraula, i que també la comunicació del Govern fes referència a
aquestes qüestions.

Entenem que tant les memòries com la comunicació
pequen de massa esquemàtiques i segurament m'atreviria a
dir que són pràcticament descriptives sense entrar al fons de
les qüestions, amb petites excepcions. La prova és que
algunes de les reflexions que vostè ha plantejat a aquesta
comissió no estan reflectides a la comunicació que vostè ens
remet, per tant, són elements nous, -hi podem entrar, pot ser
positiu-, però no són producte del debat de la comunicació
que el Govern ha remes al Parlament perquè la debatem.
Així i tot hem de dir que el debat sobre la necessitat de
modificar el contingut de la Llei de consells insulars va més
enllà del compliment o de l'incompliment de l'article 24 i de
les dificultats de la seva interpretació. Hi ha més qüestions
que s'haurien de plantejar, vostè n'ha apuntada alguna de
passada, encara que no ha apuntat la solució. Ha parlat de
problemes de finançament que són ben reals perquè els
consells insulars tenguin la dotació suficient com per poder
posar en marxa determinats mecanismes inspectors en un
moment determinat, que en aquests moments no estan
capacitats per dur a terme els consells insulars, víctimes
d'una llei d'atribució de competències que dotava malament
l'atribució dels consells insulars i que ha fet difícil dur a
terme de forma correcta la gestió encomanada pel ple del
Parlament.

En qualsevol cas, hi ha algun element nou respecte a
aquest debat i a les memòries del 94. Pensam que és positiu
que, per primera vegada, els tres consells insulars, gairebé
al cent per cent, amb un retard de tres dies, compleixen els
terminis que estableix l'article 24 de la Llei de consells
insulars per remetre aquesta memòria. El Consell Insular de
Mallorca la remet dia 3 d'abril del 95, el de Menorca dia 20
de març del 95 i el d'Eivissa també dia 20 de març del 95,
amb la qual cosa els tres entren pràcticament dins el primer
trimestre i compleixen, és una novetat fins ara, havíem
criticat reiteradament, vostè ho sap perfectament, tots els
grups parlamentaris presentàvem propostes de resolució
tendents a instar els consells insulars a ser més respectuosos
amb el compliment dels terminis perquè es produïa una
situació de mal exemple respecte als altres ciutadans, els
quals resulten perjudicats pel incompliment dels terminis
fixats per la llei, que fixen les normes, que marca
l'administració. Hem de dir que el contingut de les
memòries, com he dit al principi, pequen d'insuficients (...)
esquemàtiques, fins i tot alguna, la d'Eivissa i Formentera,
dubtem que respongui a allò que s'ha de considerar una
memòria referida a la gestió de les competències en matèria
d'urbanisme. És, perquè ho hem pogut veure, avui matí hem
revisat el contingut de les memòries, una memòria de
secretaria del Consell Insular d'Eivissa, és una memòria, des
del punt de vista (...) que el plenari ha aprovat però no
respon al que preveu l'article 24 de la Llei de consells
insulars, és una memòria específica de la gestió d'una
competència que el Parlament els hi ha atribuït com a pròpia
per una llei. Una cosa que vostè detecta a la comunicació de
la conselleria, però creim que ho minimitza, m'atreviria a dir
que amb paraules de diplomàcia vaticana per no ferir
susceptibilitats, però açò provoca que passi per sobre sense
entrar en el fons de la qüestió. Vostè es fixa en el fet que es
respecten les normes que va donar des de la conselleria per
homogeneïtzar les memòries que els consells remetien, però
no en el fet que no arriben a remetre una memòria real.
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No entenem, Sr. Conseller, el motiu del retard. El diputat que
m'ha precedit a l'ús de la paraula també hi ha fet referència.
Pensam que no pot ser una excusa que estiguem discutint la
comunicació del Govern d'unes memòries que fa onze mesos que
es varen remetre al Govern, fa onze mesos, difícilment en
treurem conclusions que puguin afectar, que puguin contribuir a
millorar després la gestió dels consells insulars si les discutim
amb un any de retard, perquè l'efecte que poden produir els
canvis que des del Parlament instem als consells per impulsar...,
estaran passades de moda, no tendran el do de l'oportunitat, i
vostè sap que en política l'oportunitat és un dels elements més
importants. Trobam, Sr. Conseller, a faltar referències concretes
a qüestions apuntades a determinades memòries dels consells
insulars, concretament, la de Mallorca i la de Menorca, referides
al finançament de les competències d'urbanisme i habitabilitat.
Una qüestió que a més a més, Sr. Conseller, s'ha plantejat a
cadascun dels debats anteriors, perquè els consells igualment van
incloure a les seves memòries aquesta situació, aquesta realitat,
els consells insulars afegeixen, per dir-ho així, de la seva butxaca
la gestió d'urbanisme, perquè es va dotar malament la
competència que els hi varen atribuir en el seu moment, açò no
és imputable al Govern però sí al grup que li dóna suport perquè
ho va aprovar d'aquesta manera en el ple del Parlament, i a la
negativa del Govern i del grup majoritari d'aquesta cambra de
procedir a la revisió d'aquest plantejament i, en concret, d'aquesta
forma de finançament. Una qüestió que es veu agreujada, Sr.
Conseller, pel fet que s'ha produït un ajornament per cinc anys
d'un sistema de finançament definitiu dels consells insulars que
havia de solucionar aquest problema i que obre les portes a nous
ajornaments, perquè si s'ha ajornat una vegada l'aprovació
d'aquest sistema definitiu que la Llei de consells insulars
limitava quant al temps, vol dir que es poden produir nous
allargaments i açò perjudica notablement als consells insulars.

Vostè no hi fa referència a la comunicació i és un element
molt vital, molt important sobretot per dur a terme una qüestió
que vostè apuntava al principi, la necessitat que els consells es
dotin de més instruments, el concret de la inspecció del qual
vostè parlava, i açò difícilment es podrà dur a terme sinó es
produeix un canvi en el sistema de finançament perquè si no és
així els consells insulars hauran de pagar dels seus doblers i, com
vostè sap, són unes institucions fortament endeutades i tenen
problemes seriosos en aquest sentit. Açò, Sr. Conseller, s'ha
apuntat cada any i no hi ha hagut cap intent de canvi, vostè
tampoc no hi fa referència a la memòria. També ens sorprèn la
manca de referència (...) comentari que vostè ha fet després aquí,
l'única forma que el Govern té de fer el seguiment de la gestió
d'urbanisme als consells insulars és la presència del representant
del Govern. Nosaltres vam defensar, a través d'esmenes a l'hora
de debatre les diferents lleis d'atribució de competències, que el
Govern no tengués un representant amb veu i vot sinó que
simplement el tengué amb veu, que pogués tenir presència però
que no tengués capacitat de distorsionar la realitat plural i de
composició dels consells insulars, i per tant de les comissions
insulars d'urbanisme. El que voldria, Sr. Conseller, és que fóssim
capaços, dins aquesta reflexió conjunta que ens hem de plantejar
sobre quin és el paper de la Llei de consells insulars i del
compliment de l'article 24 per introduir canvis com aquest.
Aquests són els elements que permetrien avançar cap una gestió
que nosaltres pensam que seria molt més equilibrada.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Alorda, han passat els quinze minuts però li donam
un torn que no...

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Molt breument, perquè havíem
quedat que faria un repàs dels distints expedients de la
memòria.

En principi, valoram molt positivament l'encert que va
suposar la transferència. Dins el món dels expedients de
planejaments és on crec que es nota més aquesta dificultat
de valoració. Efectivament, aquí l'element quantitatiu i de
gestió del servei és, per ventura, el menys interessant
d'analitzar. Crec que aquesta reflexió sobre el camí
urbanístic seria molt més interessant una anàlisi diacrònica,
sincrònica de a quin moment urbanístic ens trobam a les
Illes Balears, del  quo vadis, Mallorca? urbanísticament
parlant. Per això hauríem de saber si hi ha hagut increment
de la capacitat de població, si hi ha hagut decrement, quin
és el percentatge de sòl urbanitzable, de sòl rústic, si ha
augmentat si ha disminuït, quin és l'abast dels planejaments
que s'han canviat. Evidentment, saber que n'hi ha 22 o 15
canviats, o si les modificacions són d'un abast molt petit o
són de gran envergadura, la modificació o el pla general de
Palma serà una actuació. És ridícul que una memòria
d'urbanisme despatxés una modificació del pla general de
Palma, un nou (...) de Palma, dient que hi ha hagut una
revisió del pla general. És molt més que això. Crec que aquí
ajudaria a fer aquesta reflexió. Un comentari obligat és que
aquestes directrius d'ordenació del territori ens han marcat
quina és la situació urbanística a Mallorca, és cinc vegades
la capacitat de població que existeix si es desenvolupàs tot
el sòl.
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Nosaltres, de la lectura que hem fet de les memòries, més de
la dels consells que no de l'anàlisis, creim que evidentment no
seran els ajuntaments qui lideraran un canvi de tendència. No ho
faran per motius de plantejament local, un plantejament global,
es xerrava ahir d'un collage incoherent, des del punt de vista
local serà impossible establir una idea global i tampoc no
mantendran una hongkongnització del territori, com parlaven ahir.
Aleshores una primera reflexió seria que ha de ser un altre, ha de
ser un òrgan supramunicipal. Segurament podrien ser els consells
insulars qui mantenguin la competència, però hi ha un altre
handicap importat. És el món de les indemnitzacions, el món que
en aquest moment ens trobam que hi ha molts de drets
consolidats i l'únic que té recursos, seguirem parlant de
finançament, qui pot prendre decisions que tenguin
conseqüències econòmiques és el Govern. Creim que hi ha
d'haver mesures legislatives, mesures de govern però aquest
debat se'ns escapa de l'anàlisi de les memòries senzillament
perquè no estan avaluades. Per ventura sí que seria un bon
moment per fer aquesta reflexió urbanística anual, però no ho
podem fer perquè les dades no hi figuren. En altres sí que hi són,
en les llicències de denúncia de mora, el nombre és important i
significatiu per veure cap on anam. Seguint amb les denúncies de
mora tan sols veim que s'hauria de prendre alguna mesura,
concretament a Mallorca, veim que a Menorca i a Eivissa el
problema no existeix, però hauríem d'arbitrar fórmules perquè la
inactivitat municipal en determinats temes algunes vegades per
desídia, altres perquè no poden, però en algunes qüestions, per
ventura, perquè no convé, és a dir, per rentar-se les mans, no pot
dur de cap manera un col•lapse dels consells insulars. Per tant,
s'hauria d'arbitrar la manera que existissin unes sancions, fins i
tot en els ajuntaments incomplidors, i com a mínim cobrar la
feina. El tema d'interessos socials i d'utilitat pública és un tema
delicat, molt tocat, recurrent, comprovam que el percentatge
segueix sent molt elevat, hi ha una interpretació molt poc
rigorosa de l'interès social, hauria de ser una operació
especialment motivada, amb molts d'arguments per anar dins sòl
rústic i amb una regulació estricta, que per nosaltres no hauria de
venir d'un decret sinó per aquesta tan anunciada llei del sòl rústic
que creim que tendria la jerarquia suficient com per entrar dins
aquest tema, ens agradarà estudiar l'esborrany que vostè ha
promès. Cal ser estrictes, també, amb les caducitats dels
interessos socials per eliminar tot allò que signifiquin operacions
especulatives.

Respecte als habitatges en sòl no urbanitzable, és un
tema molt delicat. La Llei de sòl rústic serà important per
regular aquest tema, però sobretot és important que hi hagi
un gran consens social, un debat, campanyes de
sensibilització, sabem que en aquest moment per la
consciència cívica és un tema en gran mesura verd i
actualment les dotacions que vénen darrera aquests
habitatges són d'un impacte molt important que caldrà
evitar. Estam xerrant del problema d'aquests 2.500
habitatges anuals a Mallorca que ens varen dir ahir,
significa en 10 anys 20.000 habitatges de 25.000, l'abast del
problema és enorme molt més enllà d'aquests 200-300
habitatges/any que s'aproven a Mallorca. Crec que s'hauran
de prendre mesures legislatives importants però sobretot el
gran tema de l'urbanisme a les Illes Balears: 200
autoritzacions i 2.000 realitzacions. La disciplina
urbanística serà un tema cabdal perquè està funcionant amb
un doble efecte perniciós. Se sap que no s'actua amb
contundència, però, a més a més, perquè el gestor urbanístic
té un cert complex d'aplicar amb rigor la normativa
urbanística, està jugant dins el sistema perquè sap que al cap
i a la fi està sent especialment escrupolós quan està gravant
molt més respecte a aquella persona que ni tan sols fa la
sol•licitud. És un problema greu que requereix mitjans que
els consells insulars no tenen, les necessiten, 28 expedients
d'infracció urbanística a Mallorca és ridícul, però els altres
ni tan sols les veim. Veim activitats de serveis d'inspecció
però no hi ha expedients d'infracció. L'expedient d'infracció
és un expedient delicat, se l'ha de seguir però és un
expedient imprescindible. Vostè ho deia per la distància que
ha de tenir aquest òrgan des del moment que no serà
l'ajuntament qui el durà en marxa, (...) aquesta actuació,
però això requereix disciplina, i la disciplina requereix
mitjans. L'altra manera que tenim són les cèl•lules
d'habitabilitat, aquest increment dins les zones turístiques.
Creim que per ser més rigorosos en totes les llicències de
primera ocupació d'habitabilitat, primer o simultàniament
hem de garantir disciplina a qui es queda fora del sistema.
Tothom n'ha parlat, jo per acabar vull constatar la necessitat
de mitjans econòmics. No existeixen, hi ha una mala
dotació. Els serveis d'inspecció no estan ben dotats i són
imprescindibles per a una gestió urbanística mínimament
adequada a les necessitats de les Illes Balears. En aquest
moment, l'urbanisme consisteix en una activitat burocràtica,
anar darrera els ajuntaments intentant tapar forats, intentar
cobrir els expedients dia a dia sense cap mena d'idea global
ni de percepció dels problemes sinó anar tapant moltes
vegades sense complir terminis, acumulant recursos i sense
donar una sortida. Creim que el tema dels és una qüestió de
prioritats. El Govern té mitjans, els pressupostos aproven
mitjans suficients, avui hi ha més de 30 milions de pessetes
només per ajudar a modificar planejaments als ajuntaments,
-per cert no els tenen els consells insulars, sinó el Govern,
creim que amb una incoherència absoluta respecte a la Llei
de transferències- però creim que és més important fer
complir la normativa existent, especialment en sòl urbà,
normativa legislativa en sòl rústic i disciplina a tots els
nivells que no amb modificacions de planejament a un altre
nivell. Per tant, l'urbanime no té aquesta idea, el tractament
cabdal d'estratègia global econòmica, d'estratègia global de
la percepció d'un model territorial, d'un model gairebé de
vida que ens indicaven ahir les direccions d'ordenació del
territori, efectivament aquesta és la visió que s'hauria de
tenir.
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Davant aquesta imatge, davant aquesta percepció, si realment
es manté que les decisions urbanístiques han de cercar un model
i han de ser decisives dins el model territorial, no es poden
mantenir els nivells de finançament. En certa manera el que es
dedica a una determinada àrea és representatiu del valor que es
dóna a aquella àrea i, per tant, exigim que hi hagi molts més
recursos en aquesta activitat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT (Bartomeu
Reus i Beltran):

Molt ràpidament, he de dir que en general estic d'acord amb
el que s'ha dit. Només vull recordar que ahir, quan presentàvem
les 24 hipòtesis de model de territori, destacàvem com a molt
important el reforçament administratiu, el govern del territori.
Realment, són vostès qui poden fer aquesta política avui en dia.
Jo crec que aquí el debat és financer, un debat difícil perquè
estam parlant de temes que no són simples d'explicar. Un pot
pensar que el Govern  té recursos, el Govern té recursos assignats
a competències seves que vénen finançades (...) molt
determinades. Els consells insulars varen rebre una transferència
amb un sobrecost, i avui en dia donen un servei que està més o
manco equilibrat, amb diferències percentuals del 3-4% per
damunt, en recursos assignats a la transferència o taxes. És
insuficient, no basta. Jo crec que com a govern balear hem de
cooperar amb vostès, com a consells insulars no com a diputats,
per trobar una millor gestió de l'urbanisme a tots els nivells,
perquè sinó podem fer una definició teòrica o jurídica i que tot
això quedi a un calaix. No sé quina és la solució (...) no han de
pensar que el Govern té uns recursos il•limitats. Té els recursos
per finançar competències pròpies, ni més ni menys, i ha
transferit als consells insulars recursos definits per finançar
competències transferides. No hi ha un espai financer molt clar.
No obstant això, no som la persona competent en aquesta
matèria. Sí que pens que s'ha de reforçar, sí que pens que el
Govern ha de fer un esforç, però tots l'hem de fer.

Respecte a les memòries, no vull reproduir el que he dit. No
vull fer un debat de temes que a mi no em desperten un interès
clar. No particip d'esquemes formalistes. No crec i no puc
explicar a ningú que jo pugui fer una explicació d'una gestió
urbanística d'un consell insular a la vista d'una expressió d'una
memòria. (...) el detall significaria presentar unes memòries i
unes comunicacions molt denses, arribar a explicar cada
expedient d'utilitat pública o cada modificació de planejament
implica molta feina de gestió i molta voluntat de fer-ho. I aquest
no és l'objectiu. Jo estic content de sentir avui una expressió
d'idees que jo compartesc en un gran percentatge, a veure si
podem entre tots trobar un esquema en aquesta competència
d'urbanisme, que és la primera important que es va transferir als
consells insulars, un esquema d'idees que ens ajudi a treballar i
a avançar en aquest tema. Només vull dir això.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Rèplica, Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sí, moltes gràcies. Agraïm aquesta disposició a la
reflexió però creim que ens hem de seure, és important
aquesta col•laboració, aquesta disposició, però creim que
qui té possibilitats de canviar aquests escenaris, qui té
possibilitats de generar recursos i d'establir noves prioritats
o interessos especials en determinats temes..., això excedeix
dels consells insulars. Els consells insulars podran gestionar
millor o pitjor uns recursos limitats que són els que tendran,
però no en poden generar més. Qui sí en pot generar,
evidentment, amb una llei del Parlament són les majories
parlamentàries i, després, el decret del Govern. Jo voldria
recordar que el Govern s'ha reservat competències
urbanístiques, com he dit, per exemple, hi ha 30 milions de
pessetes per subvencionar els ajuntaments, per modificar
planejaments, que segons ens consta ni tan sols s'executen
de cap a cap d'any perquè hi ha unes dificultats especials per
accedir-hi, només per accedir-hi, creim que seria molt més
interessant començar per aquí. És una xifra que, com a
mínim, seria un bon detall. De totes maneres, participem
dins aquesta reflexió a veure si aquesta llei de sòl rústic no
només és anunciada, sinó que arriba a les nostres mans i la
podem arribar a debatre, que aquestes directrius d'ordenació
del territori no acabin com tots els debats sobre aquest tema
que han anat succeint i voldríem, des de l'escepticisme,
perdoni, que hi hagi realment aquesta voluntat de diàleg i
sigui fructífer. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Contrarèplica, Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT
(Bartomeu Reus i Beltran):

Moltes gràcies. M'agrada molt pensar que hi ha gent que
s'imagina que el Govern balear té una màquina de fer
doblers. És a dir, jo durant 10 anys he fet feina a una
conselleria econòmica i no sé com es fa això encara,
cregui'm. Tenim exactament els mateixos recursos i
limitacions que vostès. Ens endeutam com vostès i tenim un
sistema d'ingresos determinat en base a unes fórmules x i no
n'hi ha més. Compartesc que els hi falten recursos, a mi
també em falten doblers per fer qualsevol actuació a la
meva conselleria. No en tenc cap que estigui ben dotada, ni
una. És un problema comú a qualsevol administració, hi ha
insuficiència, però repetesc que seria incongruent que en
aquest moment plantegem un model de territori on el
control i la disciplina siguin molt importants i no apostem
per fer un esforç. Jo manifest la voluntat del Govern, a qui
represent, de trobar una via de trobada per intentar
complementar sobretot els serveis d'inspecció, que és la
cosa que jo precís com a més deficitària. També sé que els
consells insulars de Menorca i d'Eivissa quan tenguin més
transferències podran tenir una dimensió distinta i podran
tenir elements tècnics que per ventura participant ara d'una
gestió distinta podran ser connexes també amb urbanisme.
És un tema de futur, no ho sé. Aquí estam parlant de
pessetes. En  aquest debat d'avui, el més important és definir
un marc operatiu perquè els consells insulars facin una
política de gestió clara i definida. Falten recursos, ja en
faltaven quan ho feia el Govern i en falten ara. El tema és
prioritzar, com a govern volem fer un esforç. Només vull dir
això.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per part del Grup Socialista, Sr. Triay, té la paraula.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller. Crec que és la tercera o
quarta vegada que celebram aquesta cerimònia de debatre les
memòries o la comunicació del Govern sobre els consells
insulars. Avui ho feim seguts, per tant quan deim que ens hem de
seure ja estam seguts aquí, pot ser ho feim d'una manera més
tranquil•la. Aprofitant això, voldria recuperar un poc l'esperit de
l'article 24.  Per què es va posar aquest article 24 a la Llei dels
consells insulars? O quina era la voluntat o l'aspiració del
legislador? La idea era que ja que els consells insulars tendrien
cada vegada més competències, i que els consells insulars no
estarien mai, o no haurien d'estar mai, sotmesos al control del
Parlament, de quina forma es podien treure conclusions,
coordinar la seva actuació i treure raons per canvis de caràcter
normatiu, legislatiu, reglamentari o d'ordenació territorial en el
cas de l'urbanisme? Per tant, era una forma una mica complexa
que els consells ni tan sols enviaven les seves memòries al
Parlament sinó que les enviaven al Govern, i el Govern havia de
fer una comunicació que ens imaginàvem que seria una
comunicació en el sentit de dir que "observar aquests
problemes..., hi ha aquesta situació...", sense entrar a criticar ni
a valorar la gestió política dels consells insulars, sinó els fets
objectius, i proposar canvis de caràcter reglamentari, propostes
de caràcter legislatiu o noves figures, figures reformades,
d'ordenació territorial per crear un marc general. De fet, això no
s'ha produït, no ha anat per aquí. Les memòries estadísticament
són una mica més complertes, algunes, altres no, jo crec que
d'acord amb l'esperit de l'article 24 cap institució està a l'altura
del paper que se li va assignar, perquè ni els consells insulars
donen moltes explicacions sobre els problemes reals que tenen,
ni el Govern es banya el més mínim en la seva comunicació, ni
aquí treurem conclusions llevat que sortim dels documents que
tenim a les mans i (...) altres coses tampoc no treurem unes
conclusions de caràcter operatiu.

Per començar, no és possible comparar el que passa a cada
illa, no hi ha dades homogènies. No podem fer una estimació
només que en alguns aspectes molt concrets sobre l'evolució o de
l'edificació de l'urbanisme a cadascuna de les illes. Aquell intent,
jo crec que ja era voluntarista, de homogeneïtzar les memòries
ja es veu que no està complit en tots els casos ni tan sols des del
punt de vista formal. És evident, com han dit tots i el conseller
el primer, que en aquest moment hi ha un problema de disciplina
urbanística, i aquest problema de disciplina urbanística exigeix
serveis d'inspecció que pràcticament no existeixen o existeixen
molt incipients en els consells insulars. La gestió urbanística avui
suposa un dèficit per als consells insulars, un percentatge
superior al que ha dit el conseller, però un dèficit que encara no
és dramàtic, un 10%, una cosa així, del conjunt dels ingressos
però no hi ha cap dubte que els necessaris serveis d'inspecció
provocaran un dèficit important perquè no tendran ingressos
simplement provocaran despeses.

Per altra part, basta veure, per exemple el Consell de
Mallorca qui aporta un quadre on municipi per municipi es
veuen els expedients tramitats d'habitatges unifamiliars a sòl
no urbanitzable, al marge de les que s'aproven o no
s'aproven, al final n'han aprovades 257, no és una cosa
petita 257 habitatges en un any, però tothom diu que les que
es construeixen són moltes més, a més, com que ve per
municipis basta mirar quins municipis tenen, no
autoritzades sinó expedients durant l'any, un o dos, i veim
que hi ha un nombre gens menyspreable de municipis, uns
són de muntanya aquí on les condicions d'edificació estan
molt limitades i uns altres són del pla, per tant, fan pensar...,
fins i tot alguns probablement són dels municipis on es
construeixen més cases dins el pla i només tenen un
expedient, jo crec que això ens demostra que la realitat que
manegen les comissions insulars d'urbanisme o els
expedients que manegen les comissions insulars
d'urbanisme són una petita part de les construccions que
realment es fan en sòl no urbanitzable, la qual cosa és un
problema que ja hem constatat en anys anteriors però que no
aconseguim frenar, al menys encara a l'any 1994.

De les dades que d'algunes memòries poden treure, veim
que continuen dominant molt amplament les normes
subsidiàries sobre els plans generals com a instruments de
planejament, la qual cosa potser sigui bona, jo ja començ a
posar en dubte moltes qüestions, especialment a l'hora de
desclassificar i assumir responsabilitats econòmiques, pot
ser el millor que siguin unes normes subsidiàries, no un pla
general, qui hagin de desclassificar. De fet, jo crec que
intuïtivament, perquè això no ens ho explica ningú però si
es coneix una mica la realitat..., els planejaments que s'han
anat aprovant, segurament a l'any 94 també, són una mica
més restrictius o menys expansius que els planejaments que
revisaven però així i tot estan encara molt
sobredimensionats i encara avui, i aquest és el problema
precisament (...), hi ha un sòl compromès, un sòl amb
planejament aprovat, un sòl no edificat però amb drets ja
consolidats, realment excessiu que sobrepassa totalment la
capacitat dels consells insulars poder abordar en solitari el
cost de desclassificació o de sanejament urbanístic d'aquest
sòl compromès. Per tant, aquí hi ha un problema obert que
exigirà una participació activa del Govern de la Comunitat
Autònoma perquè sinó no tendrà solució i si no té solució
totes les especulacions, en el millor sentit de la paraula, tots
els models d'ordenació territorial que es facin sobre el paper
es trobaran amb una realitat de partida ineludible.
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Per altra part, ho ha dit el Sr. Alorda, també molt ben dit, el
Consell de Mallorca especialment, perquè veig que els altres
consells no fan menció d'aquest problema, es troba que els
ajuntament s'inhibeixen davant qüestions delicades o importants,
per tant, d'acord amb la llei, es veu obligat a actuar per
subrogació, el que es deia fins ara per denuncia de mora. Crec
que això també és un problema, pot ser un pal•liatiu que el
problema sigui posar una taxa pel fet que els ajuntaments que
deixin passar les seves obligacions i les traspassin a la institució
insular, idò, hagin de pagar del seu pressupost una taxa sucosa.
Però per ventura la solució seria eliminar aquesta subrogació i
que la competència municipal sigui quant a resoldre els seus
expedients la competència administrativa en darrera instància i
qui no ho compleixi hagi de donar comptes de la seva inactivitat
davant els tribunals, perquè aquesta doble administració en
aquests temes crec que serveix per enviar cap a l'administració
superior aquelles patates calentes sobre les quals políticament no
es vol dir ni sí, ni no, ni abstenció. Aquesta és una qüestió que
queda.

Respecte al sòl rústic, la veritat fa molts d'anys que sent
parlar d'una llei del sòl rústic, molts, molts. Esper que la filosofia
d'aquesta llei del sòl rústic sigui radicalment distinta dels primers
anuncis que es van fer fa molts d'anys d'aquesta llei de sòl rústic,
perquè la veritat és que els projectes inicials, no del conseller
Reus sinó del seu antecessor, era més que per frenar per
incentivar determinades edificacions dins sòl rústic. Per tant,
aquesta és una llei que només serà positiva si realment tracta de
superar primer la indisciplina i segon la fragmentació normativa,
la juxtaposició de normatives diferents que existeixen a cada
ajuntament, que en conjunt donen una immensa capacitat
d'edificació del sòl no urbanitzable que dia a dia van desfigurant
completament la seva vocació de ser l'espai lliure rural, de ser un
espai no edificable. Res més. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Triay. Sr. Conseller, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT (Bartomeu
Reus i Beltran):

Gràcies, Sr. President. Ahir vàrem presentar un nou
document, al Parlament, i vàrem fer una reflexió exposant que a
partir d'ahir volíem començar un debat que podia ser unilateral
amb cada partit polític o conjunt d'aquesta cambra o (...) de
manera que aquestes hipòtesis plantejades poguessin servir per
fer un procés retroalimentat que ajudàs a acabar de redactar la
llei de sòl rústic i també a perfilar la (...). Aquí hem parlat de
moltes qüestions que estan reflectides en aquest document, tots
les hem tocades una a una. Crec que estic d'acord amb el que ha
dit vostè, amb moltes coses, per ventura discrep amb vostè, Sr.
Triay, quant a pensar que els ajuntaments han d'assumir un paper
més decisiu, agafar més protagonisme en el tema urbanístic. Jo
ho veig al revés. L'experiència d'aquests anys ens indica que els
ajuntaments cada vegada més fan deixament, per ventura per
falta de mitjans, i cada vegada tenc el convenciment que fa falta
reforçar consells insulars, o mancomunitats, o consorcis per
donar uns serveis urbanístics. He perdut un poc la confiança en
que l'administració local pugui cobrir aquestes demandes, però
és un tema que es pot estudiar i es pot veure.

Per altra banda, només voldria recordar que el Govern
balear, al marge d'aquesta petita comunicació, constantment
estudia, indaga, avalua dades urbanístiques en el sentit que
tenim programació continuada d'informació municipal amb
moltes dades a explotar pels consells insulars i per nosaltres.
Ho vull repetir, crec que tots estam d'acord que si volem
tenir un territori més o manco controlat fa falta posar més
recursos damunt la taula. Repetesc un oferiment a efectes de
poder cooperar en aquest tema. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Per rèplica, Sr. Triay, té la
paraula.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. No m'he explicat bé. Quan he
parlat de la subrogació no és que cregui que s'han d'ampliar,
al manco no ho he dit, les competències municipals, sinó
que simplement el que són ara competències municipals les
han d'exercir ells i ningú més. Si una llicència d'obres és una
competència municipal, és una competència de l'ajuntament
i de ningú més. I si no la compleix que doni comptes davant
el tribunal. Una aprovació inicial o provisional, no la
definitiva, d'un pla parcial, o l'aprovació definitiva d'un
projecte d'urbanització és una competència municipal i crec
que l'hauria d'exercir l'ajuntament i no tenir la llibertat
gratuïta, perquè no li dóna cap tipus de responsabilitat
d'inhibir-se i transmetre a un altra entitat, a una altra
corporació la decisió que li corresponia a ell. És a dir, en
aquest sentit crec que coincidim perquè no propòs en aquest
moment una ampliació de la capacitat de decisió municipal
que crec que ja és molt àmplia.

També voldria afegir una cosa que se m'ha passat quan
ho he dit i he fet la reflexió sobre l'article 24 de la Llei de
consells insulars. Crec que ens ho hauríem de plantejar
seriosament, a la vista d'aquesta experiència i a la vista que
tendrem altres competències que també s'han de sotmetre a
aquest tipus de debat, encara que a vegades tenguin menys
contingut de coordinació que aquesta, si realment, amb
l'experiència que tenim, és útil la vigència de l'article 24 de
la Llei de consells insulars o no. Hem de recapitular, pensar
que ja hem fet l'experiència, és una experiència que no dóna
resultats i hem de triar altres tipus de fórmules. Per fer
aquesta reflexió, -crec que és necessària i ho he proposat
vàries vegades-, Parlament, com a mínim una vegada a
l'any, ha de fer un gran debat sobre consells insulars amb
participació dels presidents dels consells insulars com a tals
no com a diputats, perquè a més ara mateix tenim la novetat
en aquest parlament hi ha un president d'un consell insular
que no és diputat, no té per què ser-ho, per tant que hi pugui
haver un debat anual on conjuntament i no (...) es pugui fer
una reflexió sobre el camí que duen, sobre l'increment de
competències, sobre els problemes que es troben tant de
finançament com de legislació, com de (...).
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Triay. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT (Bartomeu
Reus i Beltran):

Només un segon, perquè també m'he explicat malament. Jo
no he entès que vostè volgués ampliar. Vostè vol mantenir, però
jo fins i tot estic parlant de reduir competències municipals,
sobretot en el sòl rústic.

Respecte a la reflexió de l'article 24, consider que és el debat
a fer, que és el més important en aquests moments, saber si
realment té algun sentit aquest article així com està perfilat en
aquest moment.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per part del Grup Parlamentari Popular, té la paraula
el Sr. Marí.

EL SR. MARÍ I CALBET:

Jo per primera vegada en aquest parlament crec que podria
estar, amb matisacions, quasi d'acord amb tot el que s'ha dit, tant
per part del conseller com per part dels diferents diputats que han
intervengut pels diferents grups. Sobretot m'ha agradat molt, ho
he de dir, ho he de reconèixer, la intervenció del Sr. Alorda, em
sembla que ha aprofundit en alguns temes que vertaderament ens
preocupen. La intervenció del Sr. Triay crec que també ha estat
bastant constructiva.

Jo, com que crec que s'ha dit quasi tot, només vull fer unes
matisacions, perquè a més s'ha anomenat la memòria del Consell
Insular d'Eivissa i Formentera i que d'una manera deliberada no
inclou la segona part de l'article 24.1 de la Llei de consells
insulars, allà on parla del nivell i qualitat de les funcions i dels
serveis exercits. Per aclarir alguna cosa, perquè també hi han fet
referència, llegiré el que havien presentat abans de firmar la
memòria. Ho llegiré en castellà perquè així m'ho varen donar: "la
valoración del nivel y la calidad del servicio podemos calificarla de
buena por cuanto, tanto el nivel como la calidad del funcionamiento
y del servio, es alto y competitivo. Sobretodo atendiendo a la
complejidad y cualificación de la materia que conforma dicha
competencia. En cuanto a personal, se ha mejorado con respeto a
las plazas con que se transfirió ya que durante el año 94 se
incorporó a dicho servicio otro auxiliar administrativo. La calidad
y el alto nivel de funcionamiento de dicho servicio, se ponen
también de manifiesto con el alto número de expedientes tramitados
durante el referido año 1994, tanto de planeamiento como de suelo
no urbanizable y de disciplina urbanística que se han resuelto
dentro de plazo razonables." Jo he sentit la referència que ha fet
el Sr. Grosske i no anam a dir que ho hem fet molt malament,
llavors a mi em pareix idiota que posassin això perquè això de
ser jutja i part és molt fàcil. En substitució d'això, com ja he fet
altres vegades, vaig fer incloure totes les memòries de la
comissió per si algú tenia curiositat, reconec que és molt pesat
llegir-ho tot, però si algú tenia curiositat, com ha dit el Sr. Alorda
o el Sr. Orfila, que són estadístiques. Naturalment que són
estadístiques, si algú vol saber el que ha passat que es molesti,
agafi les actes i llegeixi tot el que ha passat (...). Això per un
costat.

Per un altre costat, m'hagués agradat, i he sentit algun
diputat que així ho ha fet, sentir parlar de quines dificultats
ens trobam, amb quines dificultats es troben els consells
insulars davant aquesta taxa tan complexa que és
l'urbanisme, al menys a l'illa d'Eivissa i Formentera. Una de
les principals dificultats que trobam són, el Sr. Triay hi ha
fet referència, les denúncies de mora. Ajuntaments que es
queden paralitzats, transcorren els terminis i es fan denúncia
de mora a la comissió insular d'urbanisme. La comissió
insular d'urbanisme ara té no només la seva feina sinó que
ha de fer la feina dels ajuntaments sense cap compensació.
Una altra cosa que hem preocupa és quan es diu que el
nombre d'expedients en sòl no urbanitzable és molt elevat.
Jo crec que el dret d'obtenir una llicència (...) edificació d'un
terreny, i és un dret, no és un regal que es fa sinó que un
senyor segons una normativa, segons una legislació, segons
uns plans d'ordenació té uns drets, i la comissió d'urbanisme
no és ningú per llevar-li aquests drets. Si una petició d'una
llicència en sòl rústic està d'acord amb el Pla d'ordenació o
amb les normes subsidiàries d'aquest municipi i reuneix tots
els requisits que se li poden demanar, no queda més remei
que donar-li. És una cosa que en podem tenir 40, en podem
tenir 50 o en podem tenir 300. Això si no passa per una
reforma de la legislació, és impossible evitar-ho.

Una altra cosa, (...), n'han parlat una mica, el Sr. Triay
sobretot ha fet incidència sobre això, és que la disciplina
urbanística transferida que tenen els consells insulars és
subsidiària, és subsidiària. I aquesta paraula té molta
significació. Quines dificultats tenim amb això? Les
dificultats que tenim és que com que es subsidiària és
suficient que els ajuntaments ens contestin que han obert un
expedient i que l'estan tramitant perquè nosaltres ja no
podem actuar. Jo no sé si es pot reflexionar sobre això. Què
fa un consell quan reb una denúncia, o ell mateix es dóna
compte d'una possible il•legalitat i demana a l'ajuntament
que lliuri l'expedient urbanístic a la comissió. L'ajuntament,
per exemple, contesta que han detectat una possible
il•legalitat i han obert un expedient de disciplina
urbanística. La comissió insular d'urbanisme ha de tancar ha
de tancar la boca. Són coses que dic perquè són dificultats
que ens trobam.

El tema econòmica és veritat que existeix però no crec
que sigui el principal. Sí, hi ha un tema econòmic, és
deficitari però tampoc no representa unes quantitats tan
importants com perquè els consells no les puguin assumir.
No dic que les hagin d'assumir, dic que les poden assumir i
que això no és el que dificulta el funcionament segons el
meu punt de vista.
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Jo havia arribat, després de tants d'anys, a la conclusió que no
ens quedava més remei que renovar el planejament. I per renovar
el planejament no ens quedava més remei, també havia parlat
amb el conseller perquè d'alguna manera (...), que la redacció
d'un nou pla general d'ordenació de les illes d'Eivissa i
Formentera. Per això jo esperava, perquè em pensava...,
efectivament hi ha tota una normativa que poden ser plans
sectorials i diferents plans, o llei de sòl rústic o coses d'aquestes
que seria molt important que tenguéssim ja un pla de pedreres,
(...) totes aquestes coses de manera que quan haguéssim acabat
amb aquest pla d'ordenació no l'haguessim de rectificar una
vegada darrera una altra. Crec que és un altre tema damunt la
taula, perquè uns ajuntaments tenen plans d'ordenació que daten
de fa molts d'anys i uns altres tenen normes subsidiàries. A un
lloc com Eivissa, per exemple, per construir en sòl rústic fan
falta 4.000 metres, a un altre en fan falta 15, a un altre en fan
falta 10, per això vàrem procedir a redactar unes normes
subsidiàries per definir a Eivissa i a Formentera el nucli de
població, basant-nos a la dimensió de la parcel•la. En aquells
moments, ho ferem en 7.000 metres per Eivissa i 6.000 metres
per Formentera. Això és a punt d'entrar en vigor. També
aplicàvem l'article 85 de l'antiga llei de sòl, que és el 16 de la
nova, (...) contenciosos ens varen contestar que per construccions
unifamiliars en sòl rústic havíem d'aplicar el planejament
municipal existent per a aquella zona i vàrem haver de fer marxa
enrera. En lloc de demanar 15.000 metres, vàrem haver de
demanar el que deia el planejament de cada municipi, o sigui 4,
5, 10, 15. Jo no només (...) exposat tot això, crec que les
intervencions d'avui han estat totes positives, crec que és veritat
que malgrat estam avui seguts hauríem de continuar seguts fins
que ens sortissin calls a les anques, però és un problema que
valdria la pena resoldre d'una vegada per totes. Estic convençut
que si ens hi posam, amb l'ajuda de tots, ho podem fer. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT (Bartomeu
Reus i Beltran):

Sr. President. Sr. Diputat. Jo també estic content de veure
com aquí els presents ho tenim ben clar, al marge de debats
formals o de continguts estranys d'aquest article 24, tots sabem
que l'urbanisme és una matèria molt complexa, que avui en dia
pot ser l'àrea de gestió més difícil, actuam a un territori molt
fràgil. Avui en dia els ajuntaments fan deixament de
competències. Hi ha problemes legals d'equilibris entre la Llei
del sòl i la Llei de base de règim local a efectes de regulacions
urbanístiques autonòmiques que havien de reforçar el paper
d'entitats supramunicipals. Hi ha un problema financer per donar
un servei de qualitat, i hem de reconduir les relacions govern-
consells insulars per poder fer debats constructius i productius.
Jo, en aquest sentit, crec que s'ha fet un debat molt interessant.
A partir d'aquí, repetesc que em pos a disposició dels consells
insulars, dels senyors diputats, per trobar una via de diàleg que
sigui productiva. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Rèplica? Idò, com que tots estam contents, vull recordar que
esgotat aquest debat els grups parlamentaris poden fer propostes
de resolució fins al dia 22 d'abril a les 13 hores. També, segons
aquest paper que tenc aquí, vull informar així mateix que la Mesa
del Parlament admetrà a tràmit les propostes congruents amb la
matèria objecte del debat. La tramitació d'aquestes propostes de
resolució es realitzarà davant el Ple.

S'aixeca la sessió.
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