
DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I

GENERALS
DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

D.L.P.M. 355-1992 Fq.Con.núm.33/27 IV Legislatura Any  1997 Número 25

Presidència
de l'Honorable Sr. Cristòfol Soler i Cladera.

Sessió celebrada dia 19 de març del 1997.

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

I.- COMUNICACIONS DEL GOVERN relatives a les memòries dels consells insulars sobre la gestió de les competències
següents:

1) RGE núm. 3193/96, relativa a la gestió de les competències en matèria d'oficines d'informació turística de l'any 1994. 378

2) RGE núm. 5321/96, relativa a la gestió de les competències en matèria d'oficines d'informació turística de l'any 1995. 378

3) RGE núm. 3194/96, relativa a la gestió de les competències en matèria de règim local de l'any 1994 378



378 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 25 / 19 de març del 1997

4) RGE núm. 5322/96, relativa a la gestió de les competències en matèria de règim local de l'any 1995 378

5) RGE núm. 3195/96, relativa a la gestió de les competències en matèria d'inspecció tècnica de vehicles de l'any 1994 378

6) RGE núm. 1403/96, relativa a la gestió de les competències en matèria d'urbanisme i habitabilitat de l'any 1995 378

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, bones tardes a tots. Començam
aquesta sessió de la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals, i en primer lloc deman si hi ha qualque substitució.

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Sí, Sr. President, Avel•lí Casasnovas substitueix Manuel
Jaén.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Catalina Palau substitueix Antoni Marí i Calbet.

EL SR. RIERA I BENNÀSSAR:

Andreu Riera substitueix Margalida Ferrando.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Antoni Alorda substitueix Antoni Sansó.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Josep Portella substitueix Eberhard Grosske.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Joan Marí substitueix Francesc Triay.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies a tots.

I.- COMUNICACIONS DEL GOVERN relatives a les
memòries dels consells insulars sobre la gestió de diverses
competències.

Començam, idò, l'ordre del dia d'avui, que té com a objecte
el debat de sis comunicacions del Govern, corresponents a les
memòries dels consells insulars sobre la gestió de les
competències següents: Comunicació 3193, sobre gestió de
competències en matèria d'oficines d'informació turística any
94, comunicació 5321, sobre gestió de competències també en
matèria d'oficines d'informació turística any 95, comunicació
3194 sobre la gestió de competències en matèria de règim l'any
94, comunicació 5322 sobre la gestió de competències en
matèria de règim local any 95, comunicació 3195 sobre gestió
de competències en matèria d'inspecció tècnica de vehicles any
94, i comunicació 1403 sobre gestió de competències en
matèria d'urbanisme i habitabilitat any 1995.

El debat en comissió d'aquestes sis comunicacions es farà
segons la Resolució de la Presidència del Parlament del dia
5 de març del 97, publicada al corresponent Butlletí Oficial
del Parlament, i en conseqüència correspon ara iniciar amb
una exposició dels consellers, representants del Govern en
aquest cas, que tenen entre ells un temps màxim
d'intervenció global de 15 minuts, i se'l repartiran com més
bé els paregui. Si m'indiquen qui intervendrà en primer lloc.
Té la paraula el conseller Sr. González Ortea.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (José María
González Ortea):

Gracias, Sr. Presidente. Buenas tardes, señoras y señores
diputados. Realmente las noticias que tengo es que nos
repartiríamos el tiempo en forma que intervendríamos hasta
cuatro miembros del Gobierno, de acuerdo con las
diferentes memorias presentadas, y lógicamente nos tocan
solamente cuatro minutos a cada uno de nosotros.

Yo quiero aprovechar los pocos minutos que tengo para
explicar algo sobre ambas memorias, las del 94 y 95,
correspondientes a los tres consells insulares. Debo decir lo
primero de todo, que yo creo que una de las razones
fundamentales de este acto es comprobar y hacer el
seguimiento, y ése creo que es el espíritu de la Ley de
consells insulares, de la buena marcha de la gestión de la
competencia a cargo de los consells insulares, y tengo que
empezar por decir que de la lectura de las memorias, tanto
del año 94 como del año 95, de las oficinas de información
turística, debo deducir, y así lo hago constar, que
efectivamente esas competencias se han llevado a cabo con
la suficiente garantía de servicio al público.

Durante el año 94, y respecto a Mallorca, cabe subrayar
algunos de los aspectos, que creo que tienen todas las
señoras y señores diputados en sus memorias, que son las
actividades que se plantean en estas oficinas de información
turística, en Mallorca básicamente dos: una la del
aeropuerto, otra que estuvo situada hasta el año 94 en la
calle Jaime III y que con posterioridad se trasladó. También
hubo un traslado en cuanto a las oficinas aeroportuarias,
traslado que supongo que efectivamente va a volver a
repetirse durante el año en curso por efecto, como todos
conocen, de las obras del aeropuerto. Eso ha hecho que
probablemente en Mallorca, en ambos años, 94 y 95, se nota
una ligera disminución en cuanto al número de consultas.
Sin embargo yo creo que no es significativo más allá de
esos aspectos que señalo, que son los cambios de oficinas,
que siempre provocan cierto desconocimiento por parte del
público, y es lógico que haya habido alguna disminución.
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Como viene siendo tradicional, las consultas son
fundamentalmente de españoles en gran medida, seguidos por
alemanes y británicos, y después franceses, escandinavos,
italianos, etcétera. Todo ello coincide con el número total de
turistas de estos mercados, excepto el que encabeza claramente
el número de consultas, que es el de españoles, por una cuestión
que es fácil de comprender: El funcionamiento de esas oficinas,
incluso su existencia, su señalización previa, etcétera, es mucho
más comprensible para los españoles que para los extranjeros.
Eso parece también fuera de toda duda, e incluso hay que
pensar que hay un gran número de turistas españoles que vienen
por su propia cuenta y riesgo, no con una agencia de viajes que
los trae, que los mete en un autobús, y que ya les da todas las
indicaciones, incluso les presta toda clase de folletos, e incluso
mapas orientativos, etcétera, y que por consiguiente necesitan
usar mucho menos esas oficinas; de manera que los servicios,
tanto en el 94 como en el 95, se pueden calificar de correctos,
y sin mayores comentarios.

Hay en ambas memorias algunos comentarios o
conclusiones que se hacen por parte de funcionarios que están
asignados a esas oficinas, y que fundamentalmente buscan casi
siempre una cuestión que me parece interesante, y que tengo
que decir que ya tuvimos alguna reunión con responsables
políticos del Consell Insular de Mallorca en ese sentido, de
mejorar los canales de comunicación y mejorar los elementos
de promoción, y conseguir que haya una mayor comunicación
y correspondencia entre los folletos o los elementos de
promoción que prepara el Instituto Balear de Turismo, que es
el organismo encargado, y las oficinas, tanto de los consells
insulares como lógicamente las muchas oficinas municipales
que hay.

Yo creo que en ese sentido se está mejorando mucho, y debo
anunciar también que ya en la Feria de Turismo en Madrid, en
la reciente convocatoria de Fitur, tuvimos ocasión de anunciar
que íbamos a poner en marcha un sistema que yo creo que será
extraordinariamente bueno, y que mejorará muchísimo las
condiciones de información de todas las oficinas, no sólo las de
los consells insulares, sino también las oficinas municipales, y
es conseguir poner un equipo informático a cada una de esas
oficinas y darles acceso al programa Mintur, un aspecto de este
programa que sea tener a su alcance todos los conocimientos en
materia de servicios turísticos que se pueden presentar en las
Baleares, y tenerlos con carácter instantáneo, como digo, a
través de ese equipo informático. Estamos trabajando en eso en
la Conselleria, como ya anunciamos en Fitur, y yo creo que
muy próximamente, en un plazo breve, y desde luego dentro de
esta misma temporada, podrá funcionar este sistema en todas
las oficinas turísticas.

Yo supongo que eso va a ser un salto cualitativo
importantísimo, porque, como sin duda saben las señoras y
señores diputados, ese sistema además permite -y quizás eso
es lo más revolucionario del sistema- que también se
introduzcan en el sistema informaciones desde cada una de
las oficinas. Es decir, que por ejemplo oficinas municipales,
etcétera, que tienen un conocimiento más directo de la
evolución de la dinámica de los servicios turísticos, desde
los horarios de un autobús o de un ferrocarril, hasta la
situación de cierre o de apertura de determinados
establecimientos, o de oferta complementaria, etcétera,
inmediatamente pueden ser integrados al sistema y pueden
ser conocidos simultáneamente por todas las oficinas. 

Ya digo que esto va a suponer un avance cualitativo.
Lógicamente no está recogido en estas memorias, pero sí
que hay algún informe de algún funcionario que va en ese
sentido, de conseguir una mayor informatización. Yo creo
que además de conseguir esa informatización, vamos a ir
bastante más lejos en el asunto.

En cuanto al Consell Insular de Menorca, tengo que
decir que es quizá la memoria más completa, tanto en un
año como en otro. El Consell Insular de Menorca va yo creo
que más allá de darnos una pura información sobre los
servicios que se están prestando, y entran ya en el tipo de
servicios que más se requiere. Entran en consideraciones de
todo tipo, algunas muy interesantes, que por el tiempo que
tengo no dispongo de posibilidades de explicarles, pero que
ustedes las tienen en sus memorias, sobre el tipo de
preguntas, por nacionalidades, el tipo de inquietudes
mayores que se tienen, sobre temas por ejemplo
medioambientales, o sobre temas de servicios de un tipo o
de otro, etcétera.

I finalmente, en cuanto a la memoria del Consell Insular
de Ibiza y Formentera, es más escueta, pero también permite
deducir perfectamente el trabajo que se realiza en las
oficinas dependientes de este consell insular; y en las cuales
se nota también a lo largo de los años un ligero aumento.
Tampoco hay novedades, ni en Menorca ni en Ibiza,
imprevisibles en cuanto a número de consultas, en el sentido
de que sigue siendo, desde luego, el turista español el que
hace un mayor número de consultas, con bastante
diferencia. Claro, en Ibiza y en Menorca pasan a ser
inmediatamente los siguientes en vez del mercado alemán
el mercado inglés, cosa que también era esperable, porque
lógicamente se deduce del propio número de turistas que
hay en cada una de esas islas, y como digo en todos estos
casos creo que las oficinas están funcionando
razonablemente bien.
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Insisto en que por parte del Gobierno estamos empeñados en
conseguir una mayor coordinación, y conseguir que
efectivamente los elementos promocionales vengan muy
influidos, tal vez más que por lo que puramente pueda
escribirse en una memoria, por las relaciones habituales que
podamos tener y las exigencias o las demandas que se van
deduciendo del ejercicio durante unos años de esa competencia
en materia de oficinas de información turística. Y nada más.
Me parece que incluso me he pasado de tiempo. Gracias, Sr.
Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula ara a continuació el
conseller Sr. Cardona.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ I
INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

Gràcies, Sr. President. L'informe sobre l'exercici de les
competències en matèria d'inspecció tècnica de vehicles, d'ITV,
corresponent a l'any 1994, començarem per les competències
del Consell Insular de Mallorca, que durant aquest temps varen
ser realitzades per l'empresa en aquell moment concessionària,
que era Itema S.A.; i a Mallorca durant l'exercici 1994 s'han
realitzat un total de 164.477 primeres inspeccions, de les quals
l'11,97%, el que representa 19.688 inspeccions varen ser
desfavorables o negatives. També s'han realitzat inspeccions
periòdiques de vehicles agraris, que durant l'any 1994 varen
sumar un total de 116 inspeccions, que representaven quasi
totes les finques o pobles on es troben. D'aquestes inspeccions,
81 s'han realitzat a l'estació de Palma, al polígon, i les altres 35
a Manacor.

D'inspeccions no periòdiques, durant l'any 1994 s'han
realitzat 11.000 inspeccions, que distribuïdes entre diverses
estacions d'ITV representen: Palma-1 5.370, Palma-2 4.122,
Inca 660, i Manacor 1.721. Desglossat segons el tipus
d'inspecció a l'exercici 1994 s'han realitzat les següents
inspeccions: Canvi de servei 4.663 inspeccions, reformes
importants 2.092, duplicats de targeta s'ITV 2.059, i certificats
de remolcs 46 inspeccions.

La memòria enumera en darrer lloc les dades que resulten
dels llibres de comptabilitat per l'exercici de 1994. Els drets
reconeguts, segons aquestes dades, són de 90.176.366 pessetes,
i els compromisos de despeses pugen a 64.771.321 pessetes.

Pel que fa al Consell Insular de Menorca, la memòria
després d'una breu introducció recull el que ha suposat la
integració de la competència a l'estructura del Consell Insular
de Menorca, destacant per una banda l'organització del servei,
l'establiment dels dies i horaris per a la realització de les
inspeccions no periòdiques, la confecció d'un manual de
funcionament del servei, la campanya de l'empresa
concessionària amb la col•laboració del Consell Insular de
Menorca i amb l'ajuda dels ajuntaments, mitjançant la policia,
referida a la inspecció tècnica de vehicles. Aquesta campanya
es va iniciar després d'haver comprovat el nombre elevat de
vehicles que no realitzava la inspecció tècnica de vehicles. Les
inspeccions periòdiques realitzades durant l'exercici 1994 han
estat un total de 24.800, a l'estació de Maó hi ha hagut 13.720
primeres inspeccions, i a l'estació de Ciutadella 8.893.

Pel que fa al Consell Insular d'Eivissa i Formentera, la
memòria presentada, després d'una introducció anomenant
les competències assumides per la Llei 13/93, de 20 de
desembre, descriu que les esmentades transferències s'han
realitzat amb total normalitat, i passa a enumerar els
vehicles inspeccionats per l'ITV durant l'exercici de 1994.
En total s'han inspeccionat 28.278 vehicles; desglossats per
trimestres són 7.480 el primer trimestre, 8.073 el segon,
5.480 el tercer, i el quart 7.254. 

A aquestes comunicacions el Govern no ha tengut cap
observació a fer, i pas a explicar les comunicacions
referides a l'exercici de competències en matèria de règim
local per l'any 94, i després del 95.

Respecte del Consell Insular de Mallorca, la memòria va
ser aprovada pel Ple del Consell Insular en sessió celebrada
dia 4 de desembre de 1995, i s'hi realitza una exposició de
les activitats desenvolupades, a més d'incloure referències
concretes al funcionament dels serveis exercits. Així mateix
s'adjunten a la memòria que acompanyam al Parlament
diversos annexos explicatius d'alguns dels punts
desenvolupats a la memòria, i també còpies emesos pels
serveis (...) referents a alguns dels expedients tramitats.

Pel que fa a demarcació territorial, la memòria senyala
que el Consell Insular de Mallorca no ha duit a terme cap
expedient relatiu a demarcació territorial. Tampoc s'ha
produït cap menció pel que fa a comissions gestores. En
l'apartat de disposicions de béns patrimonials de les entitats
locals, el Consell Insular de Mallorca només fa relació dels
expedients de què s'ha tingut coneixement. Tampoc no ha
tramitat el Consell Insular cap expedient relatiu a l'apartat
d'organització. Pel que fa al tema de règim jurídic, en
relació a les actes emeses pels ajuntaments relatives a 1994,
s'han remès 726 actes de ple, 810 actes de comissió de
govern, 42 actes de gerències d'urbanisme, 8 de la Junta
Veïnal de Palmanyola, i 2 de la Junta de Govern de la
Mancomunitat Intermunicipal Sud de Mallorca. A la
memòria també consta una referència a les resolucions de la
batllia d'alguns ajuntaments, relacionats a l'annex que s'ha
presentat al Parlament, sense que s'especifiqui amb claredat
el nombre total de les resolucions rebudes.

El Consell Insular de Mallorca en la seva memòria
senyala que no s'ha tramitat cap expedient relatiu a serveis
locals, i quant a tutela financera es presenta la relació de
concertació de crèdits per nou endeutament, relacionant tots
els ajuntaments que ho han fet i les quantitats, amb un total
4.842.468.691 pessetes, i quant a refinançació per
2.338.837.613 pessetes.
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Al Consell Insular de Menorca, pel que fa demarcació
territorial tampoc no s'han plantejat assumptes; en comissions
gestores tampoc no hi ha assumptes que l'afectin, i pel que fa a
disposicions de béns patrimonials de les entitats locals, s'ha
tramitat un sol expedient, referit a alienació. Pel que fa a
organització el Consell Insular de Menorca no ha tramitat cap
expedient. En règim jurídic s'han revisat 113 actes de ple, 152
actes de comissió de govern i 29 resolucions de batllia. Hem de
remarcar que d'aquestes 29 resolucions varen ser remeses per
l'Ajuntament d'es Castell, i 22 d'aquestes varen ser adoptades
amb assessorament de la Comissió de Govern; i tampoc no es
considerà necessari exercir les facultats d'impugnació previstes
a l'article 65 i 66 de la Llei reguladora de bases de règim local.
Pel que fa a serveis locals, no s'han plantejat assumptes referits
a aquesta matèria, i en la tutela financera s'ha autoritzat una
relació d'operacions de crèdit de nou endeutament que puja a
490.121.126 pessetes, per refinançament 1.682.464.963
pessetes.

I pel que fa al Consell Insular d'Eivissa i Formentera, s'ha
autoritzat un expedient relatiu a alienació. Pel que fa a règim
jurídic, la memòria senyala que el nombre d'expedients
tramitats han tengut lloc en relació a la recepció de les actes i
acords emesos per les entitats locals, que són 66 actes de ple i
90 actes de comissió de govern. També s'han analitzat 15
requeriments d'anul•lació d'acords, i 4 sol•licituds d'informació
respecte de diversos acords adoptats per entitats locals. En
tutela financera s'han autoritzat una sèrie de concertació de
crèdits de nou endeutament als ajuntaments de Formentera, 2,
Sant Antoni de Portmany, 1, Santa Eulàlia, Eivissa i Sant Josep
2 també; per refinançació 1 a l'Ajuntament de Sant Joan, i a
l'Ajuntament d'Eivissa se li ha autoritzat una concessió d'aval.
Això pel que fa a l'exercici de 1994.

Pel que fa a l'exercici del 95, la memòria senyala que el
Consell Insular de Mallorca, en data 6 de febrer del 95 a través
d'acord de plenari aprovà l'expedient d'adopció de la bandera
municipal de Santa Eugènia, precisant que l'informe de la Reial
Acadèmia de la Història no es va poder tenir en compte per
haver estat presentat fora de termini. No s'ha produït cap
nomenament en comissions gestores, i en disposicions de béns
patrimonials de les entitats locals hi ha 5 expedients
d'alienacions, 5 de permutes i 4 de cessions gratuïtes.

EL SR. PRESIDENT:

Li prec que acabi, Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ
I INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

Faré la via que pugui. Pensi que tenc moltes ganes
d'acabar, pot estar-ne ben segur.

Pel que fa a expedients de règim jurídic, s'han revisat
749 actes de plens, 819 actes de comissió de govern, 8 de la
Junta Veïnal de Palmanyola, 3 de la Mancomunitat Sud de
Mallorca, 4 de la Mancomunitat del Pla, i 7 de la
Mancomunitat del Raiguer. En tutela financera, s'han revisat
una sèrie de sol•licituds dels ajuntaments, i s'han autoritzat.

I pas al Consell Insular de Menorca. En demarcació
territorial no s'ha plantejat cap assumpte. Tampoc hi ha
hagut cap nomenament quant a comissions gestores. Hi ha
13 expedients revisats de disposició de béns patrimonials.
I quant a règim jurídic s'han revisat 121 actes de ple i 194 de
comissió de govern. No s'ha tramitat cap expedient relatiu
a serveis locals; i quant a tutela financera s'han autoritzat
crèdits a l'Ajuntament de Ciutadella, al de Maó i al d'es
Mercadal.

El Consell Insular d'Eivissa ha revisat 68 actes de ple i
108 actes de comissions de govern, 21 actes de les reunions
de la mancomunitat de l'escorxador insular d'Eivissa; i pel
que fa a requeriments d'anul•lació d'actes i acords de les
entitats locals, cal senyalar que s'han requerit els
ajuntaments de Santa Eulàlia, Formentera i Sant Josep per
diversos acords adoptats en matèria d'urbanisme. Quant a
tutela financera, finalment, s'han autoritzat operacions de
crèdit a l'Ajuntament de Sant Joan i de Santa Eulàlia.
Moltes de gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Cardona. Té la paraula ara el conseller Sr.
Reus.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Bartomeu
Reus i Beltran):

Sr. President, senyores i senyors diputats. Explicaré amb
molta rapidesa les memòries relatives a urbanisme i
habitabilitat, en representació del Sr. Verger, que excusa
l'assistència perquè avui és a Madrid a una reunió de
caràcter imperatiu.

No repetirem dades que apareixen reflectides ja a la
comunicació. Direm en matèria urbanística que l'activitat es
manté constant el 95 respecte del 94, no s'aprecia un canvi
de gestió, de criteris. Hem d'apreciar que el conjunt
d'administracions insulars actuen en una mesura d'ordre
molt clara, en el sentit que tenint escassesa de recursos
financers per fer front a una competència, que és
l'urbanisme, que precisaria d'una major cota de recursos,
realment desenvolupen la funció amb un nivell de prestació
eficient.
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S'ha corregit dins el pressupost de l'any 97 un problema que
hi havia, que era l'eficiència econòmica financera per
subrogació dels consells insulars en actuacions municipals en
cas de no activitat. Això és un tema que pot significar un petit
flux, que pot millorar un poquet aquesta gestió. Sí que enyoram
un poquet un esforç dels consells insulars en tasques
d'inspecció urbanística, no obstant això, pensam que això és
una qüestió que també afecta el Govern, i que hem de fer
alguna cosa entre tots per aconseguir una millor gestió.

Passant ja a habitabilitat, hem de dir que, així com en
urbanisme s'aprecia una constant en la gestió, el 95 ha significat
respecte del 94 una baixada molt important en l'activitatt de
prestació quant a cèdules d'habitabilitat, llevat de Menorca, que
ha augmentat d'una forma clara, a Eivissa i Mallorca podem dir
que el 95 va ser un any d'un descens en activitat immobiliària.
Això m'imagín que es pot explicar i fonamentar amb qüestions
de mercat, i l'evolució futura està un poc en entredit, a la vista
de la nova oferta turística d'apartaments; quant a hostaleria
realment hi ha hagut una congelació respecte d'activitat. És a
dir, en resum, les dades numèriques estan expressades, les
memòries dels consells insulars s'ajusten a la resolució dictada
pel conseller d'Obres Públiques a l'any 93 respecte del seu propi
contingut; i en aquest sentit no he dir res més que la gestió s'ha
fet de manera correcta i adequada a judici d'aquest govern.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Arribats a aquest punt, hi ha la
possibilitat de suspendre la sessió durant un temps màxim de 45
minuts. Farem una breu suspensió de cinc minuts. Gràcies.

Prec als diputats que seguin als seus escons, per favor.

Passam al torn d'intervenció dels distints grups
parlamentaris. Pel Grup Parlamentari Mixt, Sr. Pascual i Ribot,
té la paraula.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Gràcies, Sr. President. Jo seré molt breu perquè també, com
el Sr. Cardona, fris d'acabar. Quasi només vull agrair als
representants del Govern que hagin vengut per fer una valoració
de les memòries de competències transferides.

Pel que fa a turisme, crec que ha quedat molt clar que la
qualificació del Govern és correcta, entenc que la gestió dels
tres consells és correcta. D'ITV i de règim local, la veritat és
que se'ns ha llegit un resum de les activitats que han fet els
consells amb les memòries. Jo crec que és bo que s'hagi llegit,
perquè tal vegada algun del diputats no coneixia les memòries,
però crec que falta que el conseller ens faci una valoració, a
veure si són correctes les memòries, si s'han de millorar, o si
tenen qualque defecte. El Sr. Reus en urbanisme i habitabilitat
sí, ha fet la valoració, que diu que és correcta i adequada. Per
tant, coincidim. I res més, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pascual. Pel Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida, el Sr. Portella té la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President, bones tardes a tots els presents a
aquesta comissió. Quant a les oficines d'informació
turística, vull fer una referència global als anys de què
provenen aquestes memòries, any 94 i any 95, crec que s'ha
de tenir en compte, encara que sigui com un pensament
global, que parlar d'una memòria de l'any 94 ja deixa un poc
de per si l'allargament en el temps d'aquestes memòries, i la
virtualitat que té avui, dos anys després, tractar memòries
del 94, però és un fet que s'ha produït, i que sembla ser que
s'intenta corregir, i que en el futur serà així, esperam.

Quant a la gestió de les oficines d'informació turística,
les memòries en general aporten dades importants,
estadístiques, però no aporten valoracions globals del servei,
de mancances, de millores, d'actuacions. Aquestes qüestions
sí que les trobam a faltar. També es constata, i ho ha
constatat el Sr. Conseller quan ho ha explicat, una gran
diferència entre les memòries d'un consell i d'un altre
consell. Una major homogeneïtat en les memòries i en el
contingut de les memòries també seria desitjable, i en tot
cas la de Menorca en aquest sentit podria servir un poc com
a modèlica, encara que li falta aquesta valoració més crítica
del funcionament.

Una altra qüestió que també es deriva de la lectura de les
memòries és la necessitat d'una millor coordinació de la
promoció turística que, com sabem, fa l'Ibatur, i la gestió a
les oficines d'informació turística insular, una major
comunicació. El Sr. Conseller també ens ha explicat aquests
projectes d'una coordinació via informàtica que en tot cas
solucionaran en part aquesta qüestió. Igualment aquesta
coordinació s'ha de donar entre les oficines insulars i les
municipals d'informació turística; i també, recollint un poc
les valoracions que feia la memòria del Consell Insular de
Menorca, sembla ser que hi hauria d'haver un interès major,
vistes les peticions que fan els clients d'aquestes oficines
d'informació turística, en tot el que siguin prospectes,
informacions relatives a medi ambient, a turisme cultural, a
protecció del patrimoni cultural i mediambiental dins la
pròpia activitat turística, que seria una cosa a potenciar. Açò
quant a les memòries d'informació turística.
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Quant a les memòries de règim local, també la valoració és
la mateixa en el temps, memòries del 94 i del 95. Vull remarcar
el caràcter d'estadística que tenen aquestes memòries, i no un
caràcter d'anàlisi, encara que a la comunicació del Govern es
parla de l'anàlisi de les competències; n'hi falta, d'anàlisi. El
caràcter formal: Mallorca parla d'un contingut satisfactori, tant
pel que fa a la qualitat de funcions com de serveis oferts pel
Consell Insular de Mallorca, no arriba més enllà. Quant a
Menorca, es parla de l'anàlisi, quan no existeix tal anàlisi,
només és una enumeració de les activitats realitzades. I el
Consell Insular d'Eivissa sí que té una actitud un poc més
analítica, i es remarca, a una memòria darrera l'altra la falta de
finançament de les competències atribuïdes, i la necessitat
d'incorporar recursos propis del Consell per poder fer possible
la gestió d'aquestes competències. En aquest sentit el Consell
Insular d'Eivissa sí que aporta un element d'anàlisi, de
discussió, que hem de valorar en la seva importància.

I quant a les competències en matèria d'habitabilitat i
d'urbanisme, hi ha una millor actuació en el temps que les
anteriors, ens arriba la del 95; en aquest sentit hi ha aquest
comportament. Es detecta també, i la memòria del Consell
Insular de Mallorca és normal que sigui més crítica; bé, normal,
no és normal, però té un contingut més analític i més crític
respecte de les competències que les altres memòries dels altres
consells; crec que nosaltres l'hem valorada amb la importància
que té l'anàlisi que en fa, tant les mancances de finançament de
les competències, que les podríem ampliar a les altres
memòries, encara que no es digui, i la necessitat d'establir ja un
sistema definitiu de finançament d'aquestes competències. Les
dificultats en l'exercici de les competències derivades de la
manca d'instruments d'ordenació territorial generals, recorden
la manca d'aquests instruments, també ho hem d'assumir i
recordar, perquè és un fet real; i també hi ha dins la
comunicació del Consell Insular de Mallorca un tema de certa
importància, que és el de vincular el decret d'expedició de
cèdules d'habitabilitat a tot el que seria la llei d'edificis i
instal•lacions fora d'ordenació, un tema molt important que no
va, i també quant a la disciplina urbanística, que el conseller en
la seva explicació també ho ha apuntat com un punt a millorar.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portella. Pel Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM té la paraula el Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Vull demanar, en primer lloc, que ens
puguem partir el temps els dos representants del nostre grup.

EL SR. PRESIDENT:

Mentre ens mantenguem dins els 10 minuts, perfecte.

EL SR. ORFILA I PONS:

Pot estar segur, Sr. President, que ens hi mantindrem.
Segurament que ens en sobrarà.

La meva intervenció serà per fer una reflexió més
general sobre el contingut d'aquest debat, i a la vista de la
lectura de les memòries i de les comunicacions remeses pel
Govern. Creu el nostre grup que el contingut de la
compareixença d'avui, la lectura de les comunicacions i
l'estudi de les memòries són la constatació de la necessitat
palesa que es produeixi una reflexió per part de tots els
grups parlamentaris, per part del Govern i els consells
insulars, sobre el paper dels consells insulars dins
l'estructura política administrativa de la Comunitat
Autònoma, i aprofitar aquest debat, aquesta reflexió, per
discutir també fins i tot aspectes com poden ser aquest del
compliment de l'article 24 -que hauríem de dir
l'incompliment flagrant i constant per part de consells
insulars i el Govern d'allò que disposa l'article 24- pel que
fa a la remissió de les memòries des dels consells al Govern,
i de les comunicacions del Govern al Parlament.

De la lectura de les memòries, en general n'hem de
treure la conclusió que són merament descriptives,
simplement s'atenen a estadística, parlen de serveis donats,
en molts pocs casos s'entra a valorar la qualitat del servei,
i difícilment se'n poden treure les conclusions que haurien
de ser les que valguessin al Govern i al Parlament de les
Illes Balears per poder afrontar reformes, possibles canvis
tant de les lleis d'atribució de competències com de les
polítiques referides a cadascuna de les matèries que s'hant
transferit al seu moment als consells insulars. Aquest és un
debat que anam duent d'ençà que es remeten memòries, i per
tant d'ençà que es tenen, i algú ho recordarà perquè han estat
debats alguns moments fins i tot crispats. Jo crec que hem
aconseguit una cosa molt important, que és descrispar
aquest debat, llevar-li ferro, i per tant situar-lo allà on ha
d'estar de ver. 

Crec que val la pena que celebrem que enguany sigui el
darrer any en què aquest debat es mantengui d'aquesta
manera encara. L'any que ve es parlarà segurament d'una
única memòria de cada consell insular respecte de totes les
competències que els consells han rebut per llei del
Parlament, i per tant hi haurà un únic debat sobre consells
insulars en el Parlament. Jo crec que en aquest sentit haurem
avançat. Pot arribar a ser una cosa a allò que és el debat
sobre l'estat de les autonomies al Senat, referit ara als
consells insulars, i aquí sí que podrà representar el seu
contingut un avanç.
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Fixin-se que fins i tot hi ha elements de contradicció.
Algunes memòries parlen de problemes de finançament de les
competències rebudes, però les comunicacions del Govern
difícilment hi poden fer referència. I si haguéssim de ser
conseqüents, de l'estudi de les memòries i les comunicacions
s'hauria de desprendre la necessitat de modificar cadascuna de
les lleis d'atribució de competències, respecte de les quals els
consells detecten que no han rebut prou finançament, per ser
coherents. Açò és un tema que hem detectat any rere any, però
en el qual difícilment hem pogut entrar. En el debat que ahir
vàrem mantenir sobre finançament de consells insulars vaig
introduir aquesta qüestió. Vaig intentar demostrar, reduint a
l'absurd la situació, que en matèria de règim local s'arribava a
la situació quasi ridícula que al Consell Insular de Menorca un
funcionari de categoria superior, que era el que feia la revisió
de les actes i acords del plenari, podia dedicar 9 segons a
cadascuna de les pàgines de les actes dels plenaris dels
ajuntaments, i això és evidentment impossible.

Per tant, hem de celebrar que, en qualsevol cas, aquest és el
darrer any que funcionam d'aquesta manera, i que el debat a
partir d'ara pugui ser més enriquidor i més profund.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Orfila. Té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Centrant-nos un poc en la matèria de
les memòries urbanístiques, de totes maneres també creim que
no és el sentit comprovar i fer el seguiment, com deia el Sr.
González Ortea, sinó més aviat pensam que el sentit que
haurien de tenir aquestes memòries seria un altre, més de fer
una anàlisi de quin moment es troba la matèria que s'analitza,
i una miqueta també veure quina necessitat d'instruments
jurídics nous o d'actuacions s'han detectat que calen per
millorar aquest servei.

L'estructura de les memòries, que, com sabem, està
homologada, no permet, com a mínim a nivell urbanístic,
algunes lectures importants que s'haurien de fer, per exemple si
ha augmentat o disminuït la capacitat de població o l'oferta
turística dels planejaments, perquè senzillament en un hi ha
hagut tres modificacions, però no sabem el seu abast. D'alguna
manera es despatxa igual el Pla General de Palma que el d'un
petit municipi, sense saber tampoc si ha estat de reducció, si ha
estat d'ampliació, tot i complir escrupolosament tot el que diu
el decret que han de complir les memòries, quina informació
han de donar, però que és bàsicament de caràcter estadístic.

Quan al segon element, aquelles millores de la gestió
que ens suggereixen els gestors reals de la competència,
hem notat poca predisposició per part dels consells de
suggerir. En tot cas, creim que el de Mallorca és el que més
ha aportat línies en aquest sentit, i coincidim plenament en
totes les que ens suggereix, aposta crec que les convertirem
en propostes de resolució. Per una banda hi ha una sèrie de
terminis que són de difícil compliment, com s'ha vist a les
memòries; hi ha el tema al qual ja s'ha fet referència, de les
cèdules urbanístiques, de fet el Consell Insular de Mallorca
ha fet una espècie de normativa interna d'interpretació del
decret de la cèdula d'habitabilitat, però creim que això no és
evidentment el raonable, sinó que hi ha d'haver una revisió
del decret, i s'ha de saber casar una figura que neix
senzillament per garantir l'habitabilitat, per les funcions que
se li donen actualment de disciplina urbanística, per a les
quals, òbviament, aquesta figura no ha estat pensada. No és
la figura adient, però hem de saber, ja que l'hi utilitzam,
exactament com és que s'hagi d'articular. Hi ha una sèrie
d'idees dins la memòria del Consell Insular de Mallorca que
crec que poden ser interessants. En tot cas és el Govern el
que pot modificar el decret.

Per l'altra banda hi ha el tema del finançament, que és
recurrent en totes les memòries, però que és especialment
greu en les mesures d'indisciplina. Tots constatam la
dificultat d'exercir mesures disciplinàries importants. El
Govern ens parla a les hipòtesis de 2.500 actuacions
il•legals a fora vila anualment, o 2.500 edificis anuals, quan
veim que només un 10% passen per la Comissió Insular
d'Urbanisme, i per tant alguna cosa s'ha de fer, i més si es
defensa, com defensa el Sr. Reus en públic, que són els
consells insulars en part els que haurien de deixar anar la
subsidiarietat gairebé en matèria disciplinària, per tenir una
actuació més de primera línia, o amb mancomunitats o
consorcis, o d'alguna manera superar el municipi. Això
significa evidentment recursos, significa mitjans, a part de
campanyes de conscienciació, i que totes les forces
polítiques tanquem files darrera aquest tema, i no diguem
una cosa en públic i una altra diferent al cafè. Jo crec que és
important en aquest sentit la lleialtat de cara a la disciplina.
Però aquest finançament és important. Les hipòtesis
parlaven de la necessitat d'un reforç administratiu. En
general aquesta necessitat tots la notam, però el que no veim
són mitjans per posar-la en marxa.

També es parla de la necessitat d'alguna regulació en sòl
rústic, o d'unes directrius. No tornarem a entrar amb molta
profunditat en aquest tema, però creim que sí és bàsic, i
creim que aquesta és la funció bàsica del Govern: elaborar
aquestes directrius perquè el Parlament les puga valorar. Per
ventura fins i tot totes les mesures que hagi de dir una llei
del sòl rústic poden estar en aquestes mateixes directrius, i
si no, tots els instruments jurídics de caràcter general que
calguin, molt més que reservar-se -com no hauria de fer- les
subvencions a planejaments municipals, o d'altra mena
d'actuacions, com fins i tot els plans territorials parcials, que
no haurien de ser de cap manera ja competència del Govern.
Ara bé, si ho han de ser dels consells insulars, han d'estar
dotats. Ni el de Menorca, ni el Pla Territorial del Pla, ni el
del Raiguer ni altres plans té gaire sentit, pel seu caràcter
bàsicament urbanístic, que els reguli el Govern. Sí que és
interessant i adient que faci els sectorials. En tot cas, hi ha
d'haver aquesta actuació, que pertoca al Govern. Nosaltres
no la discutim, quant a sobretot fer una regulació de caràcter
general per a tota l'ill de Mallorca, perquè les mesures
bàsicament legislatives que s'hagin de prendre estiguin ben
assessorades i estudiades, i això qui ho pot fer és el Govern.



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS /  Núm. 25 / 19 de març del 1997 385

Entenem també que un altre element en què es diu que
s'avança a Mallorca, i a nosaltres ens agradaria que fos en totes
les illes, i notam a faltar, és el tema de la cartografia, el tema de
la digitalització, el tema de convenis amb el cadastre. Tant de
bo si poguéssim arribar fins i tot al registre, no sé fins a quin
punt la dreta pot estar d'acord amb aquesta idea, però pensam
que és important tenir bones bases territorials, bases que ens
donin informació per poder fer gestió urbanística, i que
probablement si aquesta funció l'ha de fer la conselleria,
després s'ha de poder aprofitar per part de les comissions
insulars d'urbanisme, i a l'inrevés, hi ha d'haver prou dades que
circulin, i que hi hagi col•laboració en tots aquests temes.

Per acabar, dos clàssics de les reivindicacions sobre la
composició de les comissions insulars d'urbanisme.
Evidentment nosaltres defensam el pluralisme polític en la
representació, i la no necessitat que el Govern tengui vot dins
aquestes comissions, a més del seu caràcter públic, per la
importància dels acords que allà es prenen. No acabam
d'entendre a aquestes altures, i més cedides a unes institucions
de caràcter corporatiu com són els consells insulars, que
tenguin sessions secretes les comissions insulars d'urbanisme,
quan d'altres temes de molt menys importància són de caràcter
públic. 

I he acabat, Sr. President. En tot cas, una pregunta, i és:
Com és que si Mallorca -per exemple, i és l'única que tenc a
mà- va aprovar la memòria dia 1 d'abril del 96, el Govern no
ens presenta la comunicació fins a febrer del 97? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Socialista el Sr.
Tur té la paraula.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Permetin-me per començar una
frivolitat, encara que ho reconec, d'entrada parlar de política de
consells insulars un dia com avui, on la societat de consum ha
dedicat aquest dia al pare, si ens hem de considerar els
legisladors pares dels consells insulars, crec que ens mereixem
un suspens, i que el regal en el dia d'avui no pot ser molt gros,
en el sentit que en quinze anys que duim d'Estatut hem creat
uns fills que no hem deixat créixer com es considera normal,
que és forts i sans. No són forts, i això de sans podem dubtar-
ho.

Fet aquest comentari frívol, si parlam de memòries de
competències transferides als consells insulars, vol dir que
parlam necessàriament de política de consells insulars, i no
voldria utilitzar la paraula fracàs, però sí que està clar que el
resultat no té res de positiu, per una qüestió molt simple...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Tur, perdoni. Aquí, en les intervencions que hi hagut
fins ara el portaveu del Grup Parlamentari s'ha cenyit al
comunicacions, el portaveu d'Esquerra Unida també s'ha
cenyit a les comunicacions; per part del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM el Sr. Orfila ha fet una valoració general
sobre la qüestió de les memòries, amb la qual cosa hem
comença a desviar-nos una mica de les comunicacions; el
Sr. Alorda també s'ha començat a desviar, però sempre dins
l'àmbit competencial entre Comunitat Autònoma, entre
Govern i consells insulars. Jo no voldria que ara la desviació
anàs a més i ja entràssem a debatre la política general dels
consells insulars. Estam aquí per debatre unes memòries
molt concretes, unes comunicacions molt concretes, i jo
pregaria que féssem el màxim esforç en aquest moment per
cenyir-nos al guió que hi ha previst. Gràcies.

EL SR. TUR I TORRES:

 Molt bé, Sr. President, gràcies per la seva advertència.
Només feia aquesta introducció perquè preparant aquest
debat comprovava que els arguments que podem utilitzar
avui per debatre aquestes memòries són arguments repetits,
perquè fan referència a problemes que també es repeteixen
un any darrera l'altre, i que es pot observar perfectament
veient les memòries que es presenten, en el sentit que els
problemes que s'hi fan observar i els arguments que
s'utilitzen per part dels diputats en aquest tipus de debat fan
referència especialment a la manca de finançació de les
competències transferides als consells insulars, i em sembla
recordar també que s'apuntava, i crec que s'ha apuntat
abans, el poc desplegament competencial cap als consells
insulars; dit d'una altra manera, l'article 39 està pràcticament
inèdit, i com exemple és que avui per avui els consells
insulars gestionen el 2,2% del pressupost de la Comunitat
Autònoma només en competències transferides.

Per tant, repetim que l'únic que podem aportar són
arguments respecte de problemes ja vistos i debatuts. Anem
a mirar mínimament el que aporten aquestes memòries. Jo
crec que per damunt de tot, el que es detecta veient la
relació de memòries i els comentaris que fan cadascun dels
consells insulars és que manca una vertadera concepció
institucional de la descentralització del poder i de
l'administració de la Comunitat Autònoma. I això ho dic
perquè ni les mateixes memòries, ni els mateixos consells,
ni el Govern, per descomptat, s'ajusten a l'esperit de l'article
24 de la Llei de consells insulars, perquè entenc jo que la
voluntat del legislador, seguint precisament l'esperit que va
impulsar la redacció de l'Estatut era que l'article 24 servís
per fer un debat sobre els problemes, o la qualitat de la
gestió que es dóna als ciutadans amb aquestes competències
transferides; els problemes que es detecten per donar
aquesta qualitat d'aquesta gestió, i quines solucions, quina
normativa podria desplegar el Govern, atès que aquestes són
unes competències que ara ja estan transferides als consells,
per millorar aquesta gestió. I el que comprovam és que
precisament el que falta, a part que és general la queixa de
la manca de finançació, encara que comparteix el que
apuntava abans un portaveu que m'ha precedit en l'ús de la
paraula, que es fa pertot la queixa, però enlloc s'especifica
concretament on està aquest dèficit de mitjans, i per tant per
on es podria millorar. En qualsevol cas és una cosa que fan
notar totes les memòries.
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Al marge d'això, les memòries són purament descriptives,
i no entren a fer una anàlisi, com dèiem, de quin és el servei
que es presta als ciutadans amb aquestes competències, i per
tant per on es podria entrar a millorar. No ho fan els consells,
i per descomptat tampoc no ho fa el Govern, possiblement
perquè si no ho apunten els consells, difícilment ho pot fer el
Govern, però crec que seria una reivindicació a fer, tant als
consells com al Govern.

Per una altra part hi ha una gran dispersió en les memòries.
Hem comprovat en la relació que han fet els senyors consellers
de les diferents memòries, que mentre uns consells fan molta
incidència en uns aspectes, uns altres en fan en uns altres, unes
memòries són amples, unes altres són més curtes. Per tant, hi ha
una gran dispersió en les memòries que es presenten, i seria
oportú que es pensàs en elaborar criteris d'homogeneïtzació
respecte de la manera com s'han elaborar les memòries, quins
són els objectius que s'han d'analitzar en les memòries, quins
són els apartats que convé analitzar i aprofundir, i quines són
les matèries que s'haurien de posar de manifest perquè el
Govern quan les estudia i quan fa la comunicació al Parlament
perquè després el Parlament ho pugui debatre, i proposar
solucions en les propostes de resolució, i hi hagués un
coneixement general per igual de quin és cadascun dels
problemes a cadascuna de les Illes.

Es fa notar, mirant les memòries, tot d'una que hi ha una
certa complaença en el que diuen cadascun dels consells. Quasi
totes les memòries diuen que s'han desenvolupat
satisfactòriament les funcions i serveis assumits. Fins i tot el Sr.
Conseller de Turisme comentava en la seva intervenció que
estàvem aquí per comprovar i fer un seguiment de la bona
gestió de la competència, en aquest cas d'informació turística.
Hi ha una complaença i un manca d'autocrítica que jo crec que
és negativa, i que tots ens hauríem de proposar superar,
començant pels consells, el Govern, i per aquest parlament.

 He comentat que el principal problema que fan observar
els consells a totes les memòries és el del finançament, la
manca de mitjans, però m'agradaria centrar-me en dues
memòries específicament, perquè abunden més altres
problemes, i problemes de fons, sobretot la memòria que fa
referència a les competències d'administració local, pel que
fa referència al règim jurídic, veim que els consells insulars
han d'analitzar moltíssimes actes dels ajuntaments, que fan
notar la majoria d'ells que tampoc no les envien d'una
manera sistemàtica i dins els terminis; i comprovam com
alguns dels consells insulars fan advertències als
ajuntaments d'acords il•legals, o de la necessitat de revocar
acords o actes presos, i comprovam com aquestes
advertències no tenen un seguiment, vol dir que els
ajuntaments no han contestat, han passat d'aquest
requeriment, i els consells no tenen la capacitat de continuar
aquest control del seguiment de la garantia jurídica a les
institucions. I no ho tenen, evidentment, perquè hi ha un
manca estrepitosa de mitjans. Mallorca amb 1.600.000
pessetes difícilment pot continuar fins al final aquesta
gestió, Menorca amb 170.000 el mateix, i Eivissa i
Formentera amb 200.000 pessetes, tres quarts del mateix.
Què vol dir això? Que, feta l'advertència, si l'ajuntament no
contesta, el consell insular no té cap capacitat d'impugnar
aquests acords davant els tribunals, per falta de mitjans
evidentment. Per tant, una qüestió de convendria plantejar-
nos, i nosaltres ho apuntarem en una proposta de resolució,
és la necessitat d'una major cooperació entre el Govern i els
consells en assessorament jurídic i assistència tècnica.

I per altra part, les memòries d'urbanisme són les més
completes, tal vegada fruit de l'experiència que ja es du en
aquest camp en els consells insulars, però són les que també
fan notar més dificultats en la seva gestió. Les cèdules
d'habitabilitat no permeten dur un control de la disciplina
urbanística, com seria desitjable. Per tant, convendria
adaptar aquesta normativa. Parlant precisament de disciplina
urbanística es nota que la falta de mitjans és allà on més
problemes crea, perquè els ajuntaments no tenen cap
capacitat, com diuen ells, de fer un seguiment, exigir el
compliment de la disciplina urbanística, perquè es limiten
a gestionar la gestió ordinària d'aquesta competència,
d'urbanisme i habitabilitat.

Fan notar també -i aquest és un dels arguments que deia
jo que es repeteix sistemàticament- la falta d'una normativa
clara, perquè la veritat és que normativa en urbanisme n'hi
ha en abundància, però precisament aquesta abundància de
normativa en matèria d'urbanisme fa que sigui molt poc
clar, i el que seria desitjable és que es comptàs amb un
planejament territorial de caràcter general. Les Directrius
d'ordenació del territori, mirant el debat d'ara fa un any, ja
s'apuntava que era un document que estava a punt de sortir.
No n'hem sabut res més. I a títol d'exemple podem dir que
a Eivissa i Formentera, de vuit plans parcials que ha tramitat
la Comissió Insular d'Urbanisme, set són d'un sol municipi;
dóna una idea de la necessitat que hi hagi una ordenació
territorial supramunicipal per evitar aquests casos que són
flagrants. Passa el mateix a Eivissa amb obres a sòl no
urbanitzable: De 175 més de la meitat, 107, pertanyen a dos
municipis; els altres quatre municipis han tramitat molt
menys de la meitat de les llicències d'aquests municipis.
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I per acabar, Sr. President, vull fer una referència, ja que
som un diputat en representació d'Eivissa i Formentera, que per
descomptat el pluralisme dins la gestió de l'urbanisme, vull que
consti aquí també la meva reclamació, perquè crec que és una
àrea prou important perquè les comissions insulars d'urbanisme
siguin no només plurals, sinó que sien més públiques del que
són.

I per acabar, crec que ens hem de felicitar, com deia el Sr.
Orfila, que aquest sia el darrer debat que es portarà amb aquesta
fórmula, perquè és evident que ens hem de replantejar com fer
un seguiment, com coordinar, amb tot el que vol dir la paraula
coordinar, de detectar problemes i de donar solucions, la
política que fan els consells en les matèries que van assumint
de la Comunitat Autònoma, amb l'objectiu que poc a poc els
consells insulars puguen arribar a ser allò que tots compartim
que haurien de ser, els autèntics governs de cadascuna de les
Illes, i que puguen gestionar aquelles competències que
permetin donar el servei que necessiten els ciutadans d'ells.
Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tur. Pel Grup Parlamentari Popular el Sr.
Casasnovas té la paraula.

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. De forma molt breu, per part
del Grup Parlamentari Popular, vull agrair la presència dels
consellers del Govern, el Sr. Reus, el Sr. Juan Cardona i el Sr.
González Ortea, per les explicacions que ens han fet d'aquestes
memòries, tant d'oficines d'informació turística, com de règim
local, inspecció tècnica de vehicles, i també les d'urbanisme i
habitabilitat. Vull dir que de totes les explicacions hagudes i de
la documentació que tenim es desprèn que evidentment alguns
aspectes s'han anat millorant, i d'altres són millorables amb el
temps, però volem deixar constància que els consells insulars
han exercit, creim, les competències de forma totalment
acceptable, i han donat una prestació satisfactòria en els seus
àmbits.

No entrarem a discutir aspectes concrets. Creim que en
general la valoració és bona, i per tant aquesta és l'única
intervenció que volem fer des del Grup Popular. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Casasnovas. Volen intervenir els consellers? Sí,
té la paraula el Sr. González Ortea.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (José María
González Ortea):

Sí, gracias, Sr. Presidente. Muy brevemente, porque
realmente pocas alusiones ha habido a las memorias en
materia de oficinas de información turística; pero no puedo
pasar por alto en lo que toca a eso, independientemente de
que mis colegas hagan otras valoraciones, a la valoración de
tipo general que se ha hecho por parte de prácticamente
todos los grupos, salvo quizá el Mixto y el Popular, y es en
cierto modo el desánimo con que se reciben estas memorias
y este debate. Yo estoy básicamente con que el debate
cambie efectivamente de entorno, y que tenga quizá otras
características, pero bien entendido que a mi me parece que
este debate es útil por varias razones. Lo primero es porque
en democracia las formas tienen una importancia
extraordinaria, de manera que una cuestión formal, como es
que por parte de los consells insulares se presente una
memoria recogiendo estadísticamente todo lo que se ha
hecho -y ahora me refiero exclusivamente a la materia que
es la de mi competencia, de atención al público en las
oficinas de información turística- me parece imprescindible.
Y creo que es bueno hacerlo. Y si no lo dijera el artículo 24
de la Ley de consells insulares, habría que inventarse ese
artículo o poner una disposición final que lo dijera, porque,
insisto, me parece un ejercicio sano. Y además eso permite
llegar a lo que más interesa, que es la valoración cualitativa.

Yo creo que el hecho de hacer esta memoria supone
poner tres filtros a la actuación cualitativa de cada uno de
los consells insulares en cada una de las competencias.
Primer filtro, la propia discusión de la memoria en el seno
del pleno del consell insular, lo que obliga a que todos los
grupos políticos de diferente color, los que gobiernan y los
que están en la oposición, tengan la oportunidad de hacer
una valoración sobre cómo se ha desarrollado esa
competencia. A continuación se pasa por otro filtro, que es
el del Gobierno, con los criterios del Gobierno, que unas
veces coincide en su color político y otras no, también
parece interesante que el Gobierno, que además era el
anterior poseedor de la competencia y que tiene una básica
de coordinación de las competencias en los consells
insulares, haga a su vez una valoración, que esa valoración,
como desde luego insisto en el caso del turismo es correcta,
pero viene por parte del Gobierno no solamente en lo que
puramente pone estadísticamente la memoria aquí sino
también en otras competencias que tiene el Gobierno,
lógicamente si en la Conselleria de Turismo empezáramos
a recibir cada día quejas de personas que han ido a una
oficina de información turística en cualquiera de las islas y
que se hubiera encontrado con que le daban con la puerta en
las narices o que el material era insuficiente, etc., eso, unido
a lo que yo he citado porque es la realidad, yo he hablado
con responsables turísticos de los tres consejos insulares,
unos han pedido unas cosas, otros otras, pero hemos
cambiado impresiones, cosa que creo que es fundamental,
claro, que haya esa relación a lo largo de todo el año. 
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Naturalmente los problemas salen y se detectan
inmediatamente, de manera que ese segundo filtro del Gobierno
me parece importante, con una memoria delante ya, con los
datos aquí, y hay un tercer filtro que es éste, que ustedes pueden
aprovechar legítimamente para criticar los defectos de calidad
que les hayan llegado a ustedes en la materia que sea, tanto en
la turística como en cualquier otra, y de hecho alguna critica ha
habido, alguna cuestión, un poco marginalmente pero la ha
habido.

De manera que yo creo, insisto, que si el artículo 24 no
estuviera en la Ley de consells insulares habría que ponerlo, de
manera que independientemente de que este debate se ordene
de otra forma, que en eso estoy de acuerdo, y es evidente que
parece necesario y más en la medida en que haya más
competencias cada vez, creo que formalmente el elaborar esa
memoria y el dar cuentas o el rendir cuentas, primero ante el
propio consell insular, después ante el Gobierno y luego ante el
Parlamento entre todos, creo que es muy saludable.

Y nada más, agradezco al representante del Grupo Mixto y
al representante del Grupo Popular, que han sido más breves,
pero que nos han dado las gracias, y yo les agradezco su
participación.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. González i Ortea. Sr. Reus, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Bartomeu Reus
i Beltran):

Sr. President, amb molta rapidesa. Jo diré, encara que
sembli un poc contradictori, que estic molt d'acord amb el Sr.
González i Ortea i també amb el Sr. Orfila, el tema és trobar un
punt d'equilibri en tot i avançar en una línia productiva. Tal
vegada hi ha algun punt que falla, perquè sembla que l'única
forma de relacionar-se el Govern amb els consells insulars a
efectes de fer el seguiment i una millora en la gestió, passa per
aquestes memòries. Jo he fracassat aquests anys perquè no he
aconseguit crear una comunicació constant amb els consells
insulars, en temes d'urbanisme i habitabilitat en el seu temps,
poques vegades un consell insular s'ha aproximat a mi o jo a
ells per intercanviar idees i saber si realment anam bé o
malament, això possiblement, el 24 fa referència a un criteri
formal de control o seguiment, però també, tal vegada, s'ha
d'articular un règim de coordinació.

Avui en dia, les conferències sectorials, en coordinació de
matèries a nivell de ministeris i autonomies, funcionen bé, i jo
pens que tal vegada una possible proposta a fer seria crear
conferències sectorial en matèries transferides que d'una forma
periòdica es poguessin reunir, de tal manera que les conselleries
i els consells insulars tenguessin més relació. 

També voldria fer referència a un tema que és recurrent, duc
cinc anys venint aquí i sempre parlam del mateix: finançament.
Jo crec que tots vostès, que ja tenen experiència de Govern, de
consells insulars i d'altres bandes, saben que qualsevol
administració té sempre el sentiment crònic de falta de
recursos, és a dir, vostès i nosaltres. No hi ha cap matèria en
gestió pública on un tengui la certesa que realment fa tot el que
hauria de fer, sempre falta gent i mitjans. 

Per altra banda, hi ha una lectura un poc restrictiva, que
un consell insular sempre diu que se li varen transferir ics
pessetes i no basten i com que no hi va haver més
transferències no té més recursos per fer una gestió millor;
això és ver i no és ver, després jo, de cop i volta veig que un
consell insular pot fer gestions en matèria, per exemple, de
tercera edat, assistencial, etc., molt per damunt de les
transferències. Hem de ser un poc seriosos i rigorosos en
aquests debats i saber que no podem dir sempre el mateix
quan no és ver. 

En matèria urbanística, jo sí que dic, vull entonar un mea
culpa, voldria aconseguir més proximitat en la gestió
ordinària dels consells insulars, hi ha consells insulars que
tenen una certa pruïja d'independència, molt poques vegades
és possible establir unes converses obertes per arribar a
acords puntuals, per tenir informació constant dels dos,
poques vegades he tengut reunions convocades per mi, jo
també he fallat en aquest tema, on diguem, mira faria falta
variar aquest decret, el decret de densitat de població no
s'aplica, què feim? No ho sé, fallam un poquet tots, em fa
l'efecte, i el Govern balear, i jo en particular, el primer de
tots.

En matèria urbanística estam ara en fase de canvis
radicals, perquè vostès sabran ja que s'ha anunciat la
sentència del Tribunal Constitucional respecte de la Llei del
sòl, amb la qual cosa podem tenir per davant un marc
normatiu per fer, per desenvolupar, a partir d'aquí hi ha
moltes qüestions. Jo en aquest moment ja emplaç els
consells insulars perquè el Govern prepararà una llei del sòl
urbà, la del sòl rústic està tancada, hem fet unes carreres
aquí, a Mallorca, per veure qui arribava primer, la de sòl
rústic està tancada i a la vista; però n'hi ha una que jo pens
que implica més gestió per part dels consells insulars que és
la de sòl urbà, jo ja em manifest partidari d'obrir un sistema
operatiu de trobades per començar a definir el contingut
d'aquesta llei, a la vista de l'experiència dels gestors, en una
paraula, i ho dic de cor.

Més temes, com puguin ser cooperació amb cartografia,
sabran els representants de Menorca i de Mallorca que
estam en una línia oberta de cooperació, treballam en aquest
tema; el problema de disciplina, sempre serà la batalla
articular el millor sistema, el millor finançat possible;
problemes com pugui haver quant a normativa general, pens
que l'any 97 serà un any complet respecte d'aquest tipus de
normativa, ja està així anunciat i així està programat, en
definitiva. 

I, com a darrer punt, dir que les memòries entrin al
Parlament quan les tenguem totes, hi ha consells insulars
que arriben un poc abans que els altres, i hem d'esperar el
darrer. Aquest és el resum final.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Creuen necessari obrir un nou torn
d'intervenció o podem donar per acabar el debat aquí?

Obrirem un nou torn, idò. Sí, Sr. Pascual, té la paraula.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Sí, molt breument, Sr. President. Aprofitar per donar els
molts d'anys al Sr. Cardona, i demanar-li per favor que ens faci,
...José María, no sé si fa festa avui, no m'ho ha comunicat.
Demanar-li, per favor, que faci una valoració, si pot ser,
correcta o incorrecta, de la gestió que han fet els consells
insulars en les competències que vostè ha tractat. Res més,
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pascual. Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sí, gràcies, Sr. President. Nosaltres només insistir que
probablement sí que hi ha d'haver un debat de consells insulars,
però nosaltres precisament voldríem que fos el que el president
no permetia que hi derivàs aquest, és a dir una crítica, però
duríssima a la no-insularització i a la falta de respecte, a
aquestes altures, ja, del que haurien d'arribar a ser els consells
insulars en aquesta comunitat. Aquí sí que veig que no ens
entendrem o sí ens entendrem, quan ho verbalitzam o quan feim
expressions externes, però la realitat real en aquests moments
a les Illes Balears és que els consells insulars són unes
institucions absolutament amb bolquers.

Per tant, efectivament hi hauria d'haver memòries, nosaltres
pensam que potser sí, que a moltes competències hi hauria
d'haver memòries per discussió interna dins les mateixes
institucions, però no perquè siguin autonòmiques i de cessió, hi
ha competències que es tenen com a diputacions, perquè es
tenen com a entitats locals que poden tenir més transcendència
o més abast d'algunes de les que tenen com a competències
autonòmiques, i que hi ha o no hi ha obligació de memòries, no
pel fet d'haver de fer un control, una fiscalització amb tantes
seus com ens deia el Sr. González i Ortea, no creim que sia
aquesta la funció des del moment que a més els consells
insulars tenen una elecció democràtica i tenen molts de
mecanismes de control del Govern, un govern que, per cert,
sempre és de membres triats democràticament, pel seu caràcter
corporatiu i no institucional.

Nosaltres també creim que hi ha d'haver relacions entre
governs, crec que no necessàriament la relació ha de ser
consells-Parlament, crec que és una línia molt interessant i molt
important a fer.

Precisament, quant a l'urbanisme i molt ràpidament, crec
que hi ha una constatació important, i és que vivim, en gran
mesura, a les Illes Balears, del territori, vivim del paisatge
i, per tant, això sí que ha de suposar un esforç important per
part de les institucions de les Illes Balears per preservar-lo
i per fer-ne una gestió adequada, que per ventura a altres
indrets no cal amb la intensitat que ens cal aquí. Per tant,
crec que hi hauria d'haver moltíssima més disponibilitat
financera, més enllà que si els consells insulars que no tenen
corresponsabilitat fiscal i amb una autonomia financera,
com sap, bàsicament de transferències externes, de Madrid
en base a diputació i del Govern en tant que administració
autonòmica, si desvia doblers cap a serveis socials, que per
ventura ho fa, senzillament és perquè desvesteix un sant per
vestir una capella, perquè no hi ha més cera que la que
crema i no té, ni tan sols, capacitat tributària, és un debat
que segurament haurem de posar damunt la taula, no hi ha
veritable autonomia financera si l'autonomia només és de
despesa, hi ha d'haver autonomia d'ingressos i hi ha
fórmules per trobar dins aquest debat ampli de consells
insulars que notam a faltar i que evidentment tal i com està
plantejat, no ens respon a això.

Celebram aquest nou anunci de la llei del sòl balear,
l'hem sentit en altres ocasions, la del sòl rústic, que ja està
tancada, ens sembla bé, ens agradarà qualque dia poder-ne
parlar, no sé si serà informalment, formalment, com sigui,
però veure-la, parlar-ne. Jo crec que el nostre grup en
general pensa que aquesta mena de mesures que es facin en
sòl rústic que hauran d'aplicar les comissions insulars
d'urbanisme, haurien de tenir, en gran mesura, abast
legislatiu, és a dir el rang ha de ser de llei, i crec que tots
estaríem molt més tranquils, ni carreres, ni curses, ni cap
mena de competitivitat. Regulem-ho, regulem-ho amb seny,
si estam per la protecció, i no per dedicar-nos a fer una
urbanització de tot Mallorca i de totes les Illes Balears, ja de
passada. Regulem-ho i crec que tots coincidim o tots
convenim que hauria de ser per llei, només la manca de llei,
anunciada  repetidament, immediatament, però que no surt
publicada a cap butlletí, crec que insta i empeny altres
administracions, en ús de les seves competències, a mirar de
fer allò que consideren urgent que es faci, com a mínim crec
que aquesta és la visió que es té des del Consell Insular de
Mallorca.

I un darrer punt, que deixi exercir les competències als
consells insulars, no vulgui subvencionar els planejaments,
el Govern, que faci un altre tipus de gestió, la competència
en cooperació municipal és la clàssica dels consells insulars,
la clàssica quant a diputacions, vull dir, la funció
d'urbanisme està transferida, faci una lectura fins i tot de la
Llei d'ordenació del territori d'acord amb la llei posterior de
la Llei d'atribució de competències als consells insulars, i
intentem anar a administracions úniques per matèria, perquè
si no superposam, feim distintes laminacions competencials
que en res col•laboren ni a l'eficàcia ni a la transparència en
la gestió de les competències.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Sr. Tur, el seu torn.

EL SR. TUR I TORRES, VICENT:

Gràcies, Sr. President, agrair perquè no ho havia fet l'altra
vegada la compareixença dels senyors consellers i agrair també
que em donin l'oportunitat amb aquesta segona intervenció de
plantejar algunes qüestions que tenia apuntades a l'anterior
intervenció meva que el president, amb bon criteri, no m'ha
deixat dir, amb bon criteri dic, supòs que per la forma a cenyir-
nos al Reglament el dia d'avui, però que pens que són
importants, i que el Sr. Conseller de Turisme ha apuntat una
idea que jo crec que és important, que és la importància de
l'article 24, la importància d'aquest acte d'avui, que estiguem
debatent unes memòries que han elaborat els consells insulars,
però també, i lligant-ho amb el que deia el Sr. Reus, aquest
tipus de debat tal com està plantejat fins avui, aquestes
memòries respondrien més aviat a conferències sectorials on
s'analitzin d'una manera molt àmplia com fan alguna d'aquestes
memòries, els problemes puntuals que hi ha a cadascun dels
sectors o de les competències transferides, però el que
reclamam des del Grup Parlamentari Socialista és un autèntic
debat de política de consells insulars on, des d'aquest
parlament, debatent amb el Govern i a partir de la informació
que donin els consells insulars, siguem capaços d'anar avançant
més de pressa del que hem fet fins ara en els consells insulars
que volem, anar avançant en la descentralització de la
Comunitat Autònoma, que els consells insulars assumeixin
aquelles competències que creguem que hagin d'assumir en
base a l'article 39, a millorar el finançament dels consells
insulars, repetesc que estam en aquest moment en el 2'2% del
que és el pressupost de la Comunitat Autònoma, amb un
agreujant, que el Govern balear ajorna el debat del finançament
definitiu dels consells, i en el que creim nosaltres que hauria de
ser una autèntica coordinació en tot el sentit de la paraula de les
polítiques, una autèntica coordinació interadministrativa o
interinstitucional, perquè ha apuntat un dels membres del
Govern, ara no record quin, que alguns consells insulars juguen
a la independència o tenen una gran vocació d'independència,
jo crec que no és aquesta l'expressió ni és aquest el problema,
el problema és d'una manca d'una autèntica coordinació i d'una
bona relació interinstitucional entre Govern i consells insulars.

I pens que falla aquesta política no ajusta o no hi ha
suficient respecte cap al principi de coordinació, què vol dir,
entenc jo, el principi de coordinació?, un respecte que en
l'exercici de les competències pròpies, de no-ingerències, vol
dir la necessitat de ponderar els interessos públics implicats en
la gestió de les competències que es tenen assumides, i aquí
hauríem de posar exemples com plans paral•lels sobre
inversions de cooperació, saltant determinades institucions
entre Govern de la Comunitat Autònoma, consells i
ajuntaments, Pla Mirall, per posar un exemple, i hauríem d'anar
més, com apuntava el Sr. Alorda, cap a la idea d'administració
única en determinades matèries, simplement per respectar
aquest principi de ponderació en la gestió d'aquelles
competències en benefici dels administrats, i sobretot una
millor prestació de la cooperació i existència actives cap als
consells insulars per a una millor gestió de les competències
transferides.

Per tant, repetesc, agrair la compareixença dels senyors
consellers en aquest acte, i moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies a tots. I jo crec que arribats a aquest punt,
podem donar per conclòs ...

EL SR. LLETRAT:

Sr. President, ...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Cardona, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ
I INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

Sr. President, més que res per agrair al diputat Sr.
Pascual la felicitació que m'ha fet, i també demanar-li
disculpes perquè m'hagi passat no contestar-li en el seu
moment.

Vostè em demanava la valoració. Bé, pel que fa a
l'exercici de les competències en règim local, la valoració és
correcta, i si no ho he fet abans és perquè consider que amb
aquesta casta de comunicacions sí s'hauria de destacar si hi
ha algun error, però la resta no és necessària.

Quant parlam d'ITV, és clar, tot d'una pensam en
Mallorca i en la situació de la concessió, però vostè
recordarà que hi ha una sentència del Tribunal Suprem, de
24 de gener de l'any 95, i aquesta qüestió, consider, ja la
tenim preparada per analitzar-la quan parlem de les
competències de l'any 95, i serà en aquella ocasió que
valorarem la qüestió de la famosa concessió. Moltes de
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Cardona. Arribats a aquest punt, idò,
conclou el debat d'aquestes comunicacions, però abans
d'aixecar la sessió vull recordar que a partir d'aquest
moment s'obre un termini fins dia 7 d'abril a les 13 hores
perquè els grups parlamentaris puguin presentar les
propostes de resolució, que una vegada qualificades per la
Mesa de congruents amb aquest debat, seran vistes a sessió
plenària.

Esgotat l'ordre del dia, conclou la sessió. Gràcies a tots.
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