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EL SR. PRESIDENT:

Molt bon dia, senyores i senyors diputats. Començam
aquesta sessió plenària, seguint l'ordre del dia fixat per la
darrera Junta de Portaveus.

I.) Pregunta RGE núm. 1955/97, de l'Hble. Sra. Diputada
Carme Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Agència Balear d'Ocupació.

El primer punt fa referència a preguntes, i la primera pregunt
és la que formula la diputada Sra. Carme Garcia, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a Agència Balear d'Ocupació.
Sra. Diputada, té vostè la paraula.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. El Conseller de Treball i
Formació es va comprometre i va fer una defensa bastant
ferma del que havia de ser l'Agència Balear d'Ocupació, va
venir a Menorca a fer-nos una exposició llarguíssima sobre
com havia de ser i quines actuacions tenia previstes.
Després s'han produït determinades manifestacions que jo
diria que diuen clarament que s'ha renunciat a aquesta idea,
i per tant li demanem: Quines actuacions té previstes el
Govern respecte de l'Agència Balear d'Ocupació?
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller de Formació i
Treball, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ
(Guillem Camps i Coll):

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, efectivament en
principi hi havia un inici d'impulsar una agència balear
d'ocupació, davant les possibles transferències de l'Inem d'una
manera més o manco immediata, les possibilitats de totes les
polítiques actives, nosaltres hem descartat aquesta idea per
impossibilitat jurídica. Nosaltres el que no podem ser és tot i
part, i per tant nosaltres esperam aquestes transferències per
crear l'agència balear, amb la implicació dels empresaris i
sindicats, i tots els ens locals. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sra. Diputada,vol tornar a fer
ús de la paraula? Té vostè la paraula.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. Fa molts de mesos, quan vostè va
venir a Menorca i ens va presentar el projecte, que el tenia
redactat, que ens va dir que tenia ja els estatuts de la fundació,
de tal com havia de ser fet, que ja tenia les entitats que hi havien
de formar part, que eren en aquell cas l'Ajuntament de Calvià i
el Consell Insular de Menorca, i que va provocar que molts
d'ajuntaments s'adherissin a aquesta idea i volguessin ser
oficines de l'agència balear d'ocupació, vostè ja tramitava les
transferències de l'Inem, i això ja ho sabien en aquells moments,
perquè així ens ho va explicar. Per tant, no entenem quins
motius han variat de llavors ençà, si les transferències ja les
negociaven llavors, i ja sabien que hi havia determinats
problemes, dels quals ens varen exposar algunes solucions. De
fet, altres comunitats autònomes estan en el mateix cas, tenen
agències públiques d'ocupació, i per tant no semblava que això
hagués de ser una dificultat a priori. La conclusió a què jo arrib
és que no hi havia voluntat, i no n'hi ha ara, i que per tant el
projecte d'una agència d'ocupació, que en el nostre cas enteníem
que havia de ser pública i gestionada des de l'administració,
doncs no es durà a terme una vegada més, a pesar que ha
omplert molts i molts titulars de la premsa d'aquesta comunitat
autònoma. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ
(Guillem Camps i Coll):

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, nosaltres no
podíem parlar de transferències perquè encara no s'havien
iniciat. És una cosa que no he dit mai jo, que parlàssim de
transferències. Segona: No sols Calvià, sinó tots els
ajuntaments i els consells insulars hi estaran integrats, i a
més tots els agents socials. Serà un ens públic, perquè de
privat, no hi ha ningú que gosi. Jo he visitat Catalunya, he
visitat València i Galícia, i no hi ha cap model que s'ajusti
a la realitat, perquè és un ens nou, que es crearà, un Inem
nou, i a final de maig aquest projecte quedarà enllestit i
després, a partir de juny-juliol, nosaltres prendrem les
mesures oportunes i farem una agència balear d'ocupació,
d'acord amb la realitat d'aquestes illes, que és àmplia i
diversa.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.) Pregunta RGE núm. 1958/97, de l'Hble. Sra.
Diputada Carme Garcia i Querol, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a Consell Balear de Salut Laboral.

Passam a la segona pregunta, que formula la diputada
Carme Garcia, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Consell Balear de Salut Laboral. Sra. Diputada, té vostè la
paraula.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, al Consell Balear
de Salut Laboral, com a ens consultiu, estava previst també
-tot i que no es deia el nom- el pacte per l'ocupació que va
firmar el Govern de la Comunitat Autònoma fa sis mesos.
Es parlava que es feia necessària la creació d'un fòrum
participatiu, que s'extreia de l'article 12 de la Llei de
prevenció de riscos laborals. Al nostre grup li agradaria
saber, idò, quan pensa el Govern constituir el Consell Balear
de Salut Laboral. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller, té vostè la
paraula.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ
(Guillem Camps i Coll):

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, miri, dia 9 de
gener nosaltres vàrem presentar aquest avantprojecte de
decret,. que és un desenvolupament de llei, a totes les parts
implicades. Seguidament el vàrem presentar al Consell
Consultiu, perquè com que és un desenvolupament de llei,
ells han de fer el dictamen pertinent, i estam únicament i
exclusiva a l'espera d'aquest dictamen. Una volta el
tinguem, el durem al Consell de Govern.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Diputada, vol tornar fer ús de la
paraula?

I.1) Pregunta RGE. núm. 2030/97, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicent Tur i Torres, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a inversions realitzades a Eivissa i
Formentera amb càrrec a la partida 1310145500162000 dels
pressuposts generals de l'any 1995.

Passam a la tercera pregunta, que formula el diputat Sr.
Vicent Tur i Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a inversions realitzades a Eivissa i Formentera amb càrrec a la
partida 1310145500162000 dels pressuposts generals de l'any
1995. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, aquesta és la pregunta:
Quines inversions s'han realitzat per part de la seva conselleria
a Eivissa i Formentera amb càrrec a aquesta partida, que fa
referència a serveis de promoció sociocultural, al pressupost de
l'any 95? Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller d'Educació,
Cultura i Esports, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Joan Flaquer i Riutort):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, hem revisat la
documentació comptable de l'any 95, i no ens consta cap
inversió a Eivissa i Formentera a la partida a què vostè fa
referència. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. D'aquesta resposta del Sr. Conseller,
que en aquest moment la crec sincera i correcta, deduesc dues
coses: Una, que a aquesta mateixa pregunta, formulada amb
resposta escrita per aquest diputat, es va informar malament a
aquest parlament, o es va mentir a aquest parlament, perquè
se'm va contestar que aquestes inversions, fruit de la Llei de
transferències als consells insulars, les havien fet els consells
insulars, cosa que evidentment no podia ser, perquè aquesta és
una partida del capítol 6, per tant que és pròpia d'inversió per
part del Govern. Per tant, vull constatar per una banda que amb
anterioritat es va informar malament a aquest parlament, però
constatar per una altra banda que aquest govern estam
comprovant que té el mal costum que quan territorialitza les
inversions, ho fa d'una manera a boleo, i després no resisteix
qualsevol seguiment d'aquestes inversions, perquè comprovam,
com ara molt bé ha dit el Sr. Conseller, que una partida que hi
havia pressupostada per invertir a Eivissa i Formentera de 5
milions de pessetes al pressupost de 1995, no es va invertir.
Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Joan Flaquer i Riutort):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, vostè fa judicis ue no
es desprenen de la meva resposta. És evident, i consta a la
documentació que s'ha aprovat per aquest parlament, que
s'han transferit unes competències als consells insulars,
entre les quals hi ha les de promoció sociocultural, i
aquestes partides es varen transferir a partir de l'any 95 als
consells insulars.

La seva pregunta... És que vostès tenen el costum de
voler que nosaltres responguem coses que no demanen.
Vostè no m'ha demanat el que vostè ha volgut interpretar,
vostè m'ha demanat què és el que s'ha invertit a Eivissa i
Formentera amb càrrec a una determinada partida concreta,
i jo li he dit que res. Això no vol dir que les partides no
estiguin transferides als consells insulars, això és una
deducció que fa vostè molt alegrement, i que és una mostra
més, un reflex més de quina és la manera que tenen vostès
d'actuar, una manera molt alegre i molt despreocupada,
sense estudiar amb profunditat les qüestions. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.2) Pregunta RGE núm. 2032/97, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat J. Francesc Triay i Llopis, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a pressions o coaccions
rebudes pel conseller d'Economia i Hisenda.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a pressions o coaccions rebudes pel conseller
d'Economia i Hisenda. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. El Sr. Rami, Sr. Conseller
d'Economia i Hisenda, durant deu dies ha estat a la cresta de
l'ona informativa, a la plena actualitat, amb una querella que
li varen plantejar, i afortunadament -i el felicit- ja arxivada,
i també amb una pintada d'una creu groga, amb un moix
mort dins el seu garatge, una sèrie d'aspectes més bé de
tipus gamberrada que de tipus excessivament preocupant.
Però la reacció seva, la reacció del president de la
Comunitat Autònoma i una mica la reacció de tot el Govern,
ha estat denunciar que això formava part d'un conjunt de
pressions i de coaccions serioses, i que vostè denunciava a
la policia o al jutjat, i que fins i tot aquestes coaccions, es
deia, no pertorbaran l'acció del Govern, i per tant amb una
clara referència entre l'acció del Govern i aquest tipus de
pressions i coaccions que vostè ha rebut, i sembla ser que
també la seva família.
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Jo li deman aquí, perquè crec que aquí és on s'han de
demanar aquest tipus de coses, Sr. Conseller, perquè hem de
saber una mica quines són no tan sols les pressions que vostè
rep personalment, sinó quines actuacions s'estan fent de manera
il•legal, o fora dels marcs jurídics i polítics contra el Govern.
Per això jo aquí li deman que ens expliqui, amb el detall que
sigui possible, quin tipus de coaccions i de pressions ha rebut
vostè.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller d'Economia i
Hisenda, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA (Antoni
Rami i Alós):

He de començar agraint no només les seves paraules de
solidaritat amb la meva persona i amb la política del Govern,
sinó també les dels altres grups,  que també he rebut durant
aquests dies; i dir-li que totes aquelles accions que hem
considerat com a coaccions o amenaces, les hem comunicat a
les instàncies pertinents perquè facin les investigacions que
estimin adients per determinar si constitueixen o no un delicte,
cas en el qual es posarien a disposició de les autoritats judicials
perquè les sancionàs d'acord amb les normes jurídiques adients.

Evidentment tenim sospites, però hem fet el que entenem
que s'ha de fer amb les sospites, posar-les a disposició de la
policia perquè les investigui, perquè li aporti les proves
corresponents, i en aquests moments es fan perquisicions
policials, i per tant consideram que no hem de donar més
informació de la que sigui oportuna. Consideram que és la
policia que ha de determinar qui hi ha darrere d'aquestes
amenaces, i creim que és la justícia qui ha d'actuar després per
determinar si les seves actuacions són o no són un delicte. Així,
crec que no és aquesta cambra el lloc per formular sospites, ni
donar noms ni llinatges de les persones que creim que estan
darrera de les pressions  exercides en contra de l'acció d'aquest
Govern. Sí pensam, en canvi, que aquest parlament és el lloc on
hem d'exposar quina és la política en matèria de joc que feim
comptes seguir, motiu pel qual jo personalment ja he sol•licitat
a aquesta cambra una compareixença voluntària per explicar de
quina forma desenvoluparem les nostres competències en
aquesta matèria. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sr. Diputat, té vostè la
paraula.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, jo no li demanava
en aquesta pregunta, encara, qui hi ha darrera; li demanava
simplement fets certs, o sigui quin tipus de coaccions ha
rebut vostè, quin tipus de coaccions o pressions ha patit;
perquè supòs que si vostè diu que les ha patides, deu ser
cert, i sap quines són. Per tant, això no són indicis ni són
sospites, són fets que vostè ha patit i que vostè denuncia. I
a més, el fet que vostè surti als mitjans de comunicació, i
digui que està sent coaccionat i pressionat, no hi ha dubte
que això crea una alarma, crea una preocupació, per vostè,
pel Govern i per les institucions democràtiques, que estan
sent coaccionades i pressionades, i és lògic que ens
preocupem i li demanem que contribueixi a aclarir aquesta
situació, perquè entre tots puguem fer que no es torni a
produir, si s'ha produït. Per tant, jo insistesc: Quin tipus de
coaccions o pressions ha patit vostè?, i per què són secretes,
si vostè mateix les ha denunciades públicament? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller d'Economia i Hisenda, té
vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA
(Antoni Rami i Alós):

En cap moment no dic que siguin secretes, i en cap
moment no dic que siguin ocultables a aquesta cambra,
simplement dic que aquesta cambra no és lloc adient per
denunciar aquestes coaccions. En aquesta cambra el que
hem de fer és discutir sobre política del joc, i no sobre
quines són les coaccions que rep el Govern a l'hora de dur
endavant aquesta política.

Per tant, entenc que les denúncies s'han presentat allà on
s'han de presentar, que és a la comissaria de policia, i per
tant esper que siguin els instruments de què està dotada la
nostra societat que actuïn adequadament, amb eficàcia i
amb rapidesa, i que per tant en el moment en què es pugui
provar darrera d'aquestes actuacions, que efectivament
aquestes actuacions persegueixen l'objectiu de pressionar el
Govern per modificar les seves legítimes actuacions, la
justícia actuï amb el màxim rigor possible. Moltes gràcies.

I.3) Pregunta RGE núm. 2033/97, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat J. Francesc Triay i Llopis, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a persones o entitats que
són darrera les pressions o coaccions rebudes pel conseller
d'Economia i Hisenda.
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EL SR. PRESIDENT:

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a persones o entitats que són darrera les pressions o
coaccions rebudes pel conseller d'Economia i Hisenda. Sr.
Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, ara sí, ara li deman qui
són les persones o les entitats que vostè denuncia, però que no
identifica, i que són darrera les coaccions que vostè ha rebut.
Vostè ha declarat que hi ha senyors que per interessos personals
es creuen tenir més dret a influir en les decisions de caràcter
polític que pren el Govern, i que vostè s'imagina qui hi ha
darrere. El nou conseller de la Funció Pública, parlant d'aquest
tema del joc, ha dit que hi ha unes pressions tremendes, i que ell
lluita per aconseguir que es desterrin les màfies i la gent tèrbola
de l'àmbit del joc de la nostra terra. Per tant, hi ha unes com a
vinculacions molt directes de les coaccions o pressions que
vostè denuncia amb el sector del joc, els empresaris del joc de
les Illes Balears. També s'ha dit per part del Sr. Ferrer que no és
tan important que hi hagi hagut pressions com el fet que el
Govern no s'ha deixat influir per cap lobby, i per tant jo crec que
això és un assumpte d'absoluta transcendència política, que no
es pot extreure d'aquesta cambra, i que és més, jo crec que
estam no tan sols legitimats, sinó diria que obligats a formular
aquestes preguntes en un assumpte de tanta notorietat com ha
tingut dins i fora de Mallorca.

Per tant, jo li planteig clarament la pregunta de què passa
amb el sector del joc de les Illes Balears, i quina és l'actuació
d'aquest sector, o de persones o entitats d'aquest sector que
pressionen el Govern i el seu conseller d'Economia, o als
responsables del joc del Govern de les Illes Balears en aquest
moment.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, té vostè la
paraula.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA (Antoni
Rami i Alós):

Bé, jo li insistesc en el que ja he exposat abans. En el decurs
de la meva compareixença voluntària estaré encantat de
contestar totes les preguntes que em facin sobre la política que
vol desenvolupar el Govern en matèria de joc, i satisfer totes les
qüestions que se'ls plantegin en relació amb aquesta matèria,
però crec que aquesta cambra no és el lloc adient perquè jo
expressi -i llegesc literalment de la pregunta formulada pel Sr.
Triay-  la meva "opinió sobre qui hi ha darrera les amenaces".
Entenc que tots en aquesta cambra estam absolutament d'acord,
unànimement d'acord, que el Govern ha de governar, i la policia
és qui ha d'investigar, i els jutges són els que han de determinar
si hi ha o no hi ha delictes aquí. Entenc que des del Parlament
no hem de condemnar ningú en aquest sentit. En cap moment
nosaltres no hem dit que siguin empresaris del joc els que
estiguin darrera aquestes amenaces, i li agrairia que vostè
tampoc digués que són els empresaris del joc els que estan
darrera d'aquestes amenaces. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sr. Diputat, té vostè la
paraula.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Jo vull dir que els que han parlat de les màfies del joc
són vostès, jo no; i els que han demanat explicacions al
Govern sobre quines són aquestes màfies del joc són  els
empresaris del joc. Realment es manifesten als mitjans de
comunicació, preocupats per aquestes opinions i aquestes
desqualificacions del Govern, i li demanen rectificació,
rectificació que vostè considera que no ha de fer, ni a
aquesta cambra ni tan sols als mitjans de comunicació. Jo no
sé si és que vostès realment han tengut uns excessos verbals,
i en aquests moments el que volen és recollir veles; o si és
que realment han dit coses certes i ara no les volen mantenir
o justificar aquí on toca; perquè les seves expressions com
a conseller i com a responsable del joc als mitjans de
comunicació formen part de la seva feina, no són un
assumpte privat seu, i per tant si formen part de la seva feina
com a conseller, crec que aquí, al Parlament, ha de venir a
donar comptes, i explicar per què les ha fet, i ampliar-les
amb allò que tenguin de generals, o d'ambigües, o
d'acusadores. 

Per tant, quan un govern diu que està decidit a desterrar
les màfies i la gent tèrbola del joc a la nostra terra, i quan es
diu que s'han patit coaccions i que hi ha persones que
tracten de coaccionar i d'influir al Govern, però que no ho
aconseguiran, crec que ens mereixem tots una explicació
clara d'aquesta qüestió. No es pot deixar així. Això, ni es pot
embrutar sense suficients elements, ni es pot callar si hi ha
elements bruts que realment han de ser sanejats.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller d'Economia i
Hisenda, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA
(Antoni Rami i Alós):

Miri, Sr. Triay, jo estic convençut que vostè està
suportant que la democràcia actuï a través dels seus òrgans
corresponents. Entenc que vostè està totalment d'acord que
aquest parlament s'ha de dedicar a controlar l'activitat del
Govern, a determinar quines són les polítiques que s'han de
fer des del Govern, i entenc per tant que vostè també està
totalment d'acord que aquests fets que s'han produït en els
darrers dies, i aquestes pressions evidents que han estat
publicades als mitjans de comunicació, són contra un
sistema democràtic, contra el sistema polític que vertebra la
nostra societat, i que per tant vostè està totalment en contra
d'aquestes actuacions. No tenc el menor dubte que això és
així. Per tant, entenc que tant vostè com jo, com tots els
membres d'aquest parlament estem en la mateixa banda en
condemnar aquests tipus de fets, i per tant l'únic que li prec,
és que cadascú ens dediquem a fer la nostra feina amb el
màxim d'eficiència i d'eficàcia, i que deixem a la policia i
als jutges que facin la seva feina en aquesta matèria. No es
preocupi, que pels errors i pels nervis que sembla ser que
han entrat a la gent que s'oposa que siguin les institucions
qui decideixi fer la política, d'aquí a poc temps se sabrà qui
són els senyors que fan aquestes pressions. No es preocupi,
que tendrà la seva resposta d'aquí a poc temps, però l'hauran
de donar la policia i els jutges. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.4) Pregunta RGE núm. 1680/97, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a conveni de torrents.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a conveni de torrents. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. L'any 1994 el Govern de l'Estat i el
Govern de les Illes Balears varen firmar un conveni de
col•laboració mitjançant el qual el Govern de l'Estat havia
d'invertir 3.000 milions de pessetes, amb un termini màxim de
31 de desembre de 1997. Hem acabat el primer trimestre de
1997, i voldríem saber en quin estat d'execució es troba aquest
conveni en matèria de torrents. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Reus, té vostè la paraula.

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

Sr. President. Sr. Diputat, si vol prendre nota: Miri, en
aquest moment hi ha contractats quatre projectes, que pugen
217 milions de pessetes, relatius a obres a Calvià, Fornalutx,
Pollença-Alcúdia, sa Pobla-Muro-Búger, Eivissa i Santa Eulàlia
des Riu. Hi ha projectes aprovats en aquest moment pendents de
sortir a concurs o a subhasta , per import de 1.216 milions de
pessetes, obres relatives a torrent de Manacor, torrent de Ca
n'Alou, torrent de Cala Major, torrent de Montuïri, Vilafranca,
Sencelles i Son Cervera, i una petita canalització que fa
referència a un marge del torrent de Manacor. Això puja a 1.216
milions de pessetes, i hi ha projectes redactats que pugen a
2.251 milions de pessetes, amb obres que són de Campos, de
trams de Sant Magí i Son Armadans d'aquí, de Palma, d'Eivissa,
de Sóller-Escorca, i del Coll d'en Rabassa. Això en total fa una
xifra molt superior als 3.000 milions de pessetes, perquè
intentarem que entre el Govern central i el Govern balear
puguem assumir aquesta tasca inversora. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sr. Diputat, té vostè la
paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Hi ha quatre projectes executats
per valor de 217 milions de pessetes, això és una realitat.
Dels 3.000 milions de pessetes en tenim 217 d'executats.
Llavors ens diu que hi ha un segon bloc de 1.216 milions de
projectes aprovats, entre els quals ha esmentat el torrent de
Manacor. La setmana passada la Sra. Estaràs, responent a
una pregunta d'aquestes característiques, ens va dir que el
projecte havia finalitzat la fase de respondre les
al•legacions, però que encara no hi havia consignació
pressupostària, que confiava que a mitjan any el Govern de
l'Estat aprovàs una modificació de crèdit amb dotació
pressupostària. Per tant, jo prenc nota que avui en dia dels
3.000 milions de pessetes n'hi ha 217 d'executats, que n'hi
ha 1.216 amb projectes aprovats, però pendents de
consignació pressupostària, i una carta als reis de 2.250
milions de pessetes més. Veim perillar moltíssim aquest
conveni de torrents de 3.000 milions, que això no eren
papers com mentre, això eren papers firmats entre l'anterior
ministre Sr. Borrell, i l'anterior president del Govern, Sr.
Cañellas. Pregaríem que reivindicassen amb força el
compliment dels compromisos escrits. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, té vostè la paraula.

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

Sr. President. Sr. Diputat, no passi pena, que estam
nosaltres constantment reivindicant aquest tema. El Sr.
Borrell firmava els papers com si fossin paper banyat, això
ha quedat molt clar. Em sap greu dir-ho així, perquè per
altra banda, alguna cosa vàrem aconseguir amb ells, però no
obstant això, aquest conveni i altres qüestions han tengut
una demora molt llarga.

Li he de dir que la setmana passada a Madrid va quedar
aclarit el tema en particular del torrent de Manacor, que
entra en despesa enguany, i farem el màxim possible perquè
el Ministeri solucionant problemes heretats, tengui
cobertura financera per tirar endavant aquests projectes
d'inversió.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.5) Pregunta RGE núm. 1709/97, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Eberhard Grosske i Fiol, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a dessaladora
Cala d'Hort.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Eberhard Grosske, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de
les Illes Balears, relativa a dessaladora de Cala d'Hort. Sr.
Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Aquest tema ja va ser objecte
de debat a la darrera sessió plenària, i per tant retiram la
pregunta. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.6) Pregunta RGE núm. 2034/97, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat J. Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a causes que motiven les pressions o
coaccions rebudes pel conseller d'Economia i Hisenda.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a causes que motiven les pressions o coaccions rebudes
pel conseller d'Economia i Hisenda. Sr. Diputat, té vostè la
paraula.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Rami, la primera pregunta era
quines coaccions havia rebut, no ho hem sabut. La segona era
quines persones creia que el coaccionaven, no ho hem sabut. I
la tercera pregunta que li faig és quines causes, quins motius,
què és el que hi ha darrera -segons vostè- les persones que el
coaccionen. I ho dic en base a les seves pròpies explicacions, no
tenc una curiositat malsana, tenc una responsabilitat
democràtica, estic a favor del parlamentarisme, i m'interessa el
que pot posar en qüestió l'autonomia política del Govern a la
seva presa de decisions. I per això no tengui el menor dubte que
estic en contra de les coaccions i en contra de qualsevol
actuació criminal que pugui posar en qüestió l'autonomia del
Govern per decidir sobre qüestions de caràcter general, com
pugui ser la decisió del joc.

Vostè ha dit que darrera aquesta querella -com dic,
afortunadament arxivada- hi ha persones interessades en
desprestigiar el Govern, i desprestigiar els que puguin participar
en el concurs d'un nou casino. Per tant, voldria que m'aclarís
aquests punts. El Govern reconeix que ha rebut pressions de
persones interessades en instal•lar un nou casino -per tant, la
cosa sembla que està molt centrada en un nou casino-, i a la
vegada vostè diu que hi ha una campanya contra el Govern per
la seva política en matèria de joc, i que són uns facinerosos els
que estan darrera el que ha plantejat una querella -sense
fonament, sembla ser- contra vostè.

Crec que hauria d'explicar aquí què passa amb tot això,
per què persones interessades en un nou casino estan
provocant coaccions contra el conseller d'Ecnoomia i
Hisenda, responsable del joc a les Illes Balears, i en aquest
sentit, quin és el seu punt de vista, i com pensa efectivament
aturar aquestes pressions i aquesta dinàmica que el seu
companys de Govern i anterior responsable del joc ha
qualificat de "màfies" a les Illes Balears. No em referesc ara
als que acusen que en vindran unes de fora, sinó dels que
acusen que estan instal•lades ja aquí, dins el sector del joc,
i que per tant és necessari lluitar fortament contra elles.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller d'Economia i
Hisenda, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA
(Antoni Rami i Alós):

Moltes gràcies, Sr. President, senyors diputats. Torn a
repetir que no crec que sigui oportú malbaratar un torn de
paraula davant aquesta cambra per expressar quelcom tan
poc rellevant en una investigació policial i una actuació
judicial com pot ser la meva creença o opinió personal sobre
aquesta qüestió. En qualsevol cas, sí consider que els he
d'assegurar que el Govern durà endavant la reordenació del
sector del joc a les Balears, i que ho farà sense atendre cap
tipus de pressió, amenaça o coacció. En aquest sentit -que
vull pensar que és el que els preocupa i que motiva aquestes
preguntes- els puc garantir que aquest govern governa, i que
es mou sempre cercant el benefici de l'interès general del
conjunt dels 750.000 ciutadans de les Illes, i no d'un grup o
d'una persona.

És evident que aquest sector mou molts de milions, i
genera la constitució del lobbies en defensa dels seus
interessos. Però poden comprovar que el Govern treu
endavant la reordenació del sector que ha planificat, i els
puc assegurar que continuarà endavant amb la mateixa
fermesa. Estigui tranquil, que sabrà -ja li he dit- en un
termini raonable què és el que ha estat, qui ha estat i què és
el que volia. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Diputat, vol tornar a fer ús de la
paraula? Té vostè la paraula, Sr. Triay.
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EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Sr. President, jo realment estaria tranquil si algú, amb el pes
que té vostè dins l'opinió pública i dins el Govern, no hagués
parlat d'activitats delictives, coaccions, màfies, pressions,
posada en qüestió de l'autonomia del Govern per prendre
decisions i ho hagués relacionat amb casinos, amb joc, etc.
Estaria bastant més tranquil, no hi ha cap dubte, fa quinze dies
que ara. I estic bastant poc tranquil després de la falta de
transparència que vostè ha demostrat aquí al llarg d'aquestes
tres preguntes. Em fa la impressió que vostè tira la pedra i
amaga la mà. Jo, Sr. Conseller, si vostè està disposat a parlar
d'aquest tema, i així ho demostren totes les informacions a les
quals supos que vostè voluntàriament s'ha prestat, crec que
vostè hauria de ser una mica més valent i explicar totes les
qüestions que hi ha presents en aquest problema.

Per tant, crec que avui el Govern no ha guanyat en imatge,
ni en transparència, ni en autonomia davant aquesta cambra
quan, davant aquesta qüestió que ell mateix ha aixecat, ha
plantejat i ha acusat de ser objecte d'una campanya de
desprestigi i de pressions per obtenir la llicència d'un nou casino
a les Illes Balears o a Mallorca, vostè respon amb aquestes
evasives i donant llargues a una qüestió que vostè ha plantejat,
no som nosaltres. Nosaltres venim aquí perquè vostè ampliï la
informació. Jo no l'acus de res, simplement li deman
explicacions d'allò que vostè acusa. Estic segur que vostè deu
tenir una base molt forta de raó per les acusacions que fa, però
el que no vol fer és participar a aquesta cambra i, per tant, al
conjunt dels ciutadans del que vostè coneix i sap sobre aquesta
qüestió. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Triay. Sr. Conseller, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA (Antoni
Rami i Alós):

Moltes gràcies. Jo li he de dir que el Govern no ha vengut
aquí a guanyar res. Jo no sé si vostè ha vengut a guanyar alguna
cosa en aquest debat. Jo li he donat la informació que crec que
li podem donar. Entenc que el Govern el que ha de fer és la seva
política de joc i ha de desenvolupar la seva idea d'allò que creu
que ha de ser el joc a les Illes Balears i, en aquest àmbit, li torn
a dir que hem demanat una compareixença per explicar, per
debatre i per arribar a idees que siguin millors si són les idees
de tots que si són, només, les d'uns.

En qualsevol cas, li torn a repetir, són els instruments amb
els quals està dotada la societat, la policia i els jutges, els qui
han de determinat allò que s'ha fet delictivament, qui són els qui
estan actuant delictivament i quines són les raons. Jo tenc les
meves idees, evidentment. Les declaracions que s'han pogut fer
estaven més relacionades amb les activitats policials que en
donar informació que seria precipitada, per aquest sentit han
estat declaracions absolutament calculades, i entenc que
aquestes declaracions, -sense tornar-les enrera, cap ni una-, no
són declaracions que tenguin relació amb la política del joc i,
per tant, no entenc que les hagi de repetir aquí, al Parlament.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.7) Pregunta RGE núm. 2035/97, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a registre d'entrada.

Passam a la següent pregunta que formula la diputada
Sra. Carme Garcia, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a registre d'entrada. Sra. Diputada, té vostè la
paraula.

LA SRA. GARCÍA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. Quants registres oficials d'entrada
té el Govern balear a les diferents dependències? Moltes
gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Consellera de Presidència, té vostè
la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Informatitzats 35 punts de
registre, si consideram el registre de Presidència i
Conselleria de Presidència com dos, i no informatitzats, 21,
repartits entre la Conselleria de Foment, de Sanitat i
Consum, de Cultura i Esports i d'Agricultura, Comerç i
Indústria. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Sr. Diputada, té vostè la
paraula.

LA SRA. GARCÍA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. 35 informatitzats i 21 sense
informatitzar?, he pres nota. El Registre de la Comunitat és
únic, supos que això a la rèplica ens ho recordarà, legalment
hauria de ser únic. Ho dic per una raó, ho dic perquè aquesta
diputada ha hagut de peregrinar per les conselleries per
registrar perquè allò que és de la Conselleria d'Obres
Públiques no es pot registrar a la Conselleria de Turisme,
perquè allò que va dirigit al conseller de la Presidència no
es pot registrar a la Conselleria d'Obres Públiques,
peregrinar dins Palma ja no rallem entre illes, peregrinar per
poder registrar els documents. Això mentre le Govern de la
Comunitat Autònoma gasta milions de pessetes per fer-nos
anuncis sobre com hauria de ser la telemàtica, la
comunicació, la informatització i com regala ordinadors als
ajuntaments perquè facin determinades feines informàtiques
des dels ajuntaments.
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La realitat, Sra. Consellera, és que no tenen solucionat el
problema del registre. Això, per una banda, és il•legal perquè
legalment el Registre de la Comunitat Autònoma hauria de ser
únic i a cap dependència es podrien negar a registrar d'entrada
un document que va dirigit a qualsevol entitat o dependència de
la Comunitat Autònoma. Això ha passat, m'ha passat,
particularment, i per això ho puc dir. A més, aquest fet crea
indefensió davant dels ciutadans que, en qualsevol cas, estan
menys informats o no tenen perquè estar tan informats sobre les
lleis de procediment administratiu, una entrebancada evident pel
que fa al ciutadà i, a més, dóna molt poca validesa a tots els
anuncis i propagandes que fan sobre la qualitat que obri
fronteres o sobre la telemàtica, el Govern balear i tot un seguit
d'anuncis al respecte.

Volem ser encara més competitius?, què és el que paguen
vostès pels anuncis?, comencin només per aplicar la legalitat i,
encara que no estiguin informatitzats, diguin als seus registres
que acceptin qualsevol document que vagi dirigit a qualsevol
dependència del Govern de la Comunitat Autònoma. Moltes
gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Sra. Consellera, té vostè la
paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, vostè m'ha demanat
quants registres oficials d'entrada té el Govern balear, no conec
cap administració..., tot i que es pot registrar a qualsevol banda,
a la Conselleria de Presidència nosaltres donam entrada a
qualsevol petició que entri i, fins i tot, als ajuntaments, des de
la darrera aprovació que va fer aquest parlament, es pot registrar
i es pot registrar oficialment. Per tant, no sé quin problema ha
pogut tenir vostè, el desconec, però, cregui'm, al Govern es
registri, en qualsevol cas, a qualsevol registre i de tot.

Però no hi ha cap administració, encara que hi hagi un
registre únic, que no tengui punts de registre. Vostè comprendrà
que, per exemple, el laboratori (...) ha de tenir un registre, els
centres insulars han de tenir un registre, els arxius han de tenir
un registre, tot i que hi pot haver un punt únic. Crec que a vostè
no li interessava la resposta d'aquesta pregunta sinó fer
demagògia sobre altres temes de publicitat que jo sé que al seu
pacte de progrés d'aquests temes en saben molt. Moltes gràcies.

I.8) Pregunta RGE núm. 2036/97, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a Pla pilot Mestral de formació.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la següent pregunta que formula la diputada
Sra. Carme García i Querol, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa al Pla pilot mestral de formació. Sra.
Diputada, té vostè la paraula.

LA SRA. GARCÍA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. Aquesta diputada no forma part
de cap pacte de progrés.

Quina valoració fa el Govern del que ha anomenat Pla
pilot mestral de formació? Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller de Treball i Formació, té
vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ
(Guillem Camps i Coll):

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, la primera
avaluació (...) podem dir que hi ha una relació molt estreta
entre la formació i la taxa de col•locació. Segona, hi ha una
dificultat per accedir al món del treball de la dona, no en
tots els sectors sinó en alguns. Tercera, té un major grau
d'inserció el sector terciari turístic. Quarta, l'experiència
laboral és determinant per trobar un lloc de feina,
evidentment, molts contractes són temporals i s'ha de donar
molta importància al fet que la formació professional
ocupacional, amb pràctiques a empreses, es desenvolupi,
cosa que estam dissenyant i fent en base al decret 174/96.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Diputada, vol tornar a fer ús de la
paraula? Té vostè la paraula.

LA SRA. GARCÍA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, m'ha dit coses molt
generals. Algunes d'elles m'havia contestat per escrit que no
les tenien fetes, com era la resposta que han tengut els
cursos amb llocs de feina. Vostè ha fet menció que ha
tengut una alta inserció laboral, jo li havia demanat per
escrit i no m'havia contestat, em va dir que això no estava
valorat. De totes maneres, el que han anomenat Pla pilot de
formació, que es va acabar en el moment que es va fer el
decret, el setembre de l'any passat, ha donat i ha repartit
molts milers de pessetes i no es va fer cap valoració
expressa que determinés la política que després s'havia de
seguir en el Pla mestral. 
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Hem tengut experiències, hi ha hagut reclamacions, al
respecte perquè no es tenien clars els criteris per accedir en
aquests cursos. Com que no es tenien clars els criteris per
accedir a aquests cursos, tant per part de les empreses com pels
usuaris, s'han produït..., ho sent, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, una afonia precipitada...

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ
(Guillem Camps i Coll):

Sr. President, jo el que li volia dir és que si parlam del Pla
pilot (...) fins al setembre, en qualsevol cas, fins al setembre és
quan nosaltres, després, li vaig dir que faríem l'avaluació (...),
que és el que jo li estic dient. Ampliar molt més?, amb molt de
gust, però estic segur que el president em cridaria l'atenció
perquè açò només és una pregunta parlamentària.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.9) Pregunta RGE núm. 1759/97, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a llei de sòl rústic.

Passam a la següent pregunta que formula el diputat Sr.
Antoni Alorda, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a Llei del sòl rústic. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. No és just de la Llei del sòl rústic,
sinó, evidentment l'hauríem de retirar, la sentència del Tribunal
Constitucional, que declara la nul•litat de les dues terceres parts
de l'articulat del text refós de la Llei del sòl de l'any 92, ens ha
deixat en una situació un poc delicada, amb un buit legal, amb
una remissió a normes preconstitucionals, a més de conviure
amb el Reial decret-llei 5/96 i d'altres situacions més o menys
estranyes. Això sí, té un efecte positiu que és el reconeixement
a l'autonomia de les competències en matèria d'ordenació
territorial i urbanisme i, per tant, és un increment de
l'autogovern del nostre país. 

Per al nostre grup, això implica que ara és el moment, -ja ho
era abans, però ara és el moment més que mai-, d'exercir-lo. Per
això demanam sobre les intencions legislatives i planificadores
que tengui el Govern. És obvi que retiram, com dic, l'esment a
la Llei del sòl rústic, perquè després de tants ajornaments i, fins
i tot, de les estranyes vicissituds de darrera hora, sí que ja ha
arribat a entrar en aquest parlament. En tot cas, tan sols
demanam sobre la Llei del sòl balear, una llei del sòl general, i
les directrius d'ordenació territorial. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller de Medi Ambient, té vostè
la paraula.

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

Sr. President, Sr. Diputat. Aprofitaré per dir que s'ha fet
una polèmica, un debat estèril respecte a l'entrada en
aquesta cambra de la Llei del sòl rústic. Vull dir
públicament i he de manifestar que aquesta llei va entrar en
el Parlament així com el Consell de Govern l'havia
aprovada, ni més ni menys.

Sobre lleis com poden ser la Llei de directrius o la Llei
del sòl, aquest govern no esperarà a tenir una llei de l'Estat
que pugui determinar condicions bàsiques respecte a
propietat, valoracions o expropiacions, sinó que ja amb
rapidesa treurem, el més aviat possible, dues normes.

Quant a les directrius, he de dir que actualment estam ja
amb un text tancat que ara només feim una readaptació a la
vista d'aquesta sentència. Hi ha un buit legal que, en aquests
moments, hem de completar. També he de dir que hi ha un
equip de feina que treballa en un projecte de llei de sòl
general de Balears. Són projectes que jo voldria que
tenguessin entrada en aquest parlament el més aviat
possible, perquè evidentment hi ha un buit normatiu que
hem de complimentar el més aviat possible. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Evidentment, sobre la Llei del sòl
rústic, haurem de fer un acte de fe perquè no estàvem al
Consell de Govern, no podrem saber què fa succeir, però
tampoc no li podrem qüestionar.

Sobre la Llei del sòl balear sí que confiam, i ens
agradaria conèixer un termini i saber que hi estan fent feina.
No fa massa mesos, crec que menys i tot, el Sr. González
Ortea va dir a una intervenció literalment que no
considerava que no era necessària una llei del sòl, -això fa
molt poc, estarà als Diari de Sessions últimament-
Coneixíem ja que el conseller de Medi Ambient ens havia
dit en distintes compareixences que feia feina, que volia
avançar. En aquests moments, crec que no és ajornable fer
aquest gran debat sobre una llei del sòl que és
imprescindible per exercir amb seguretat jurídica les
competències en urbanisme.
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Sobre les directrius, és obvi, si el text ja està tancat, amb
major motiu ens agradarà conèixer-lo el més  aviat possible per
poder treballar i entrar dins el debat del que han de ser aquestes
directrius. Celebram l'anunci, permeti una mica l'escepticisme,
que tantes vegades s'han anunciat coses que no s'han complit.
Confiam, però, que aquesta sentència del Tribunal
Constitucional hagi donat una empenta darrera a aquesta
activitat i confiam que ara en aquesta rèplica em pugui donar
algun termini més concret per poder fer un seguiment. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller de Medi Ambient, té vostè la
paraula.

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

Sr. President. Estic d'acord amb vostè que fa molta falta tirar
endavant aquestes normes. També vostè ha de considerar que
aquesta sentència és complexa, obliga a un estudi en profunditat
de moltes qüestions. Ha clarificat un espai competencial, però
no ha indagat en algunes matèries que actualment estan a l'aire.

Quant a terminis, jo voldria dir que les directrius tendran un
desplaçament màxim d'un mes, respecte al calendari inicial.
Podem pensar, idò, que cap al final del mes de maig, principi de
juny, hi haurà un text a informació pública, si tot va bé.

Quant a la Llei del sòl, dins aquest mes d'abril hi ha dues
reunions a Madrid a efectes d'analitzar conjuntament algunes
pautes respecte a l'article 141.1, que vostè i jo sabem que hem
de respectar, respecte a propietat, respecte a valoració,
responsabilitat. Jo voldria que, per ventura, a final del mes de
maig, principi de juny, hi hagués un primer text per entrar en
debat amb els grups d'opinió i gent especialitzada. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.10) Pregunta RGE núm. 1813/97, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a programes
municipals pilot de normalització lingüística per al 1997.

Passam a la següent pregunta que formula el diputat Sr.
Josep Portella, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les
Illes Balears, relativa a programes municipals pilot de
normalització lingüística per al 1997. Sr. Diputat, té vostè la
paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Bon dia. L'any 96 es varen dur a
terme set programes pilot de normalització lingüística a
diversos municipis: Sant Josep a Eivissa, Alaior a Menorca,
Porreres, Pollença, Alcúdia, Campos, Sencelles, -em
sembla-, a Mallorca. Ens interessaria, perquè ja estam
bastant avançats en el mes d'abril, saber quines són les
intencions del Govern balear respecte a la possibilitat de
mantenir aquests programes pilot i de no disminuir, de
mantenir també, l'assignació pressupostària, la inversió, que
aquests programes pilot varen representar a l'any 1996.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller d'Educació, Cultura i Esports, té vostè la
paraula.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Joan Flaquer i Riutort):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, efectivament, l'any 96
es varen signar tota una sèrie de convenis de col•laboració
amb tota una sèrie d'ajuntaments que vostè ha citat. Molts
dels objectius d'aquests plans no es varen poder complir
durant l'any 96 i es mantendran aquests objectius i les
partides pressupostàries corresponents, atenent que hi ha
hagut uns romanents de l'exercici anterior. En el cas
concret, però, d'Alcúdia, -atesa la magnitud d'aquest pla-,
s'hi afegeix un nou conveni de col•laboració per un import
de 4 milions de pessetes. Però, en resum, li vull dir que es
mantenen i amb les partides destinades a complir els
objectius no complerts durant l'any anterior. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, és una rèplica per
demanar més informació perquè no ho he acabar d'entendre.
S'aplicarà el romanent als ajuntaments que no varen acabar
de complir els objectius l'any passat o es tornaran a fer
convenis per programes pilot a Alaior, Sant Josep, Alcúdia,
Sencelles, etc., amb la mateixa quantitat que l'any passat?,
per exemple, si Alaior, l'any passat, va rebre 7 milions de
pessetes per fer un programa pilot, enguany, per continuar
amb el programa pilot, es tornarà a fer un altre conveni per
7 milions més de pessetes?

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, té vostè la paraula.
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EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Joan Flaquer i Riutort):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat. No tendria sentit fer-ho
així. El que farem serà aplicar els romanents no gastats l'any
passat al compliment d'aquests objectius que estan preparats per
complir-se enguany i que no es varen complir l'any anterior.
Insistesc que només en el cas d'Alcúdia, que va una mica per
davant dels altres quant al compliment d'aquests objectius,
s'ampliarà amb una partida de 4 milions de pessetes, perquè ja
en el moment que es va adjudicar aquest pla pilot no es va
poder convenir amb tota la quantitat que en aquells moments
s'havia proposat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.11) Pregunta RGE núm. 1760/97, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a Comissió Balear de
Medi Ambient

Passam a la següent pregunta que formula el diputat Sr.
Antoni Alorda, del Grup Parlamentari Nacionalista, relativa a
Comissió Balear de Medi Ambient. Sr. Diputat, té vostè la
paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. El màxim organisme consultiu sobre
el medi ambient a la nostra comunitat autònoma és la comissió
balear del medi ambient. És una comissió que té dos òrgans
bàsics: el ple i la comissió, permanent. Fa quasi dos anys i mig,
més aviat ja els fa, que no es reuneix el ple de la Comissió
balear i això malgrat les diverses peticions que s'han formulat.
El ple s'ha de reunir ordinàriament cada any. Això no obstant,
des de l'any 92 s'ha reunit dues vegades i també a petició d'una
tercera part dels seus membres, fins i tot, en una ocasió, hi va
haver aquesta sol•licitud i tampoc no va ser atesa. El que ens
demanam és quan es convocarà aquest ple de la Comissió
Balear de Medi Ambient.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller de Medi Ambient, té vostè la
paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, justament dilluns, dia 28,
està convocada la reunió. La culpa de la demora és meva, ho he
de reconèixer públicament. No obstant això, que jo recordi, no
hi ha hagut una petició d'un terç dels membres a efectes
d'aquesta convocatòria. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Diputat?

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sí, gràcies. Si no ho tenc mal entès, amb motiu de la
modificació de la LEN. De totes maneres, reconec que la
convocatòria és un poc antiga, la sol•licitud en aquell
moment. En tot cas, ens hem de congratular pel fet que dia
28 hi hagi aquesta convocatòria feta. El que demanaríem, -el
director general s'havia compromès dins l'any 96, etc.-, és
que a partir d'ara la convoqui ordinàriament en temps i
forma i que anualment, com a mínim, hi hagi aquestes
reunions del ple de la Comissió Balear de Medi Ambient,
que creim que poden ser molt fructíferes i positives per la
defensa medi ambiental d'aquest país. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

I.12) Pregunta RGE núm. 1761/97, presentada per
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a excés de l'oferta
de sòl.

Passam a la darrera pregunta que formula el diputat Sr.
Antoni Alorda, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a excés de l'oferta del sòl. Sr. Diputat, té vostè la
paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sí, perdó, m'havia despistat el títol de la pregunta. Amb
motiu del Reial decret llei 5/96, de 7 de juny, el Govern va
anunciar un decret i el motiu seria evitar un excés en l'oferta
del sòl. Precisament, com aquest no és ben bé l'objecte,
m'ha despistat el titular de la presidència. En tot cas, el que
voldríem demanar...

EL SR. PRESIDENT:

Jo voldria dir al diputat que la presidència ha dit el
titular que vostè ha signat al paper de la pregunta.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Tota la raó és seva. Evidentment, el problema ha estat
del diputat signant.

En tot cas, voldríem demanar quan té previst el Govern
aprovar l'esmentat decret, atès que la sentència no ha
qüestionat l'entrada en vigor, o millor dit la vigència,
d'aquest reial decret llei 5/96, malgrat molt dels seus
articles, pel mateix raonament que s'han declarat
inconstitucionals i nuls, per tant, de ple dret, el text refós de
l'any 92, molts d'ells també haurien de ser inconstitucionals.
Això no obstant, la sentència no els declara, per tant, en
aquests moments estan vigents. Era per saber quan té previst
el Govern aprovar i, per tant, publicar el decret. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, té vostè la paraula.

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

Sr. President, Sr. Diputat. Aquest decret, des de fa temps,
està en el Consell Consultiu, una vegada passada (...) amb els
ajuntaments, particulars, etc. He de recordar, no obstant això,
que aquest decret llei, que aquest decret balear desenvolupa, va
ser objecte de convalidació en data 22 de febrer d'enguany. Una
convalidació que actualment encara no està publicada, hi ha
hagut molts problemes jurídics respecte a aquest decret, a la
vista d'aquesta sentència, a la vista de la convalidació, hi ha
hagut molts canvis i el Govern balear, al dia següent que el
Consell Consultiu li doni el (...), ho durà a aprovació. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Vol tornar a fer ús de la paraula?

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

No, tan sols confirmar que no renunciaran, amb motiu de la
sentència del Tribunal Constitucional, a tirar endavant aquest
decret, entenc que és així, no? Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

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

Sí, confiam que el dictamen del Consell Consultiu reculli el
contingut de la sentència. Imaginam que algun ajustament
s'haurà de fer en aquest decret. No ho feim en aquests moments
perquè (...) en el Consell Consultiu i el farem a la vista del
dictamen. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

II.- Debat de les propostes de resolució presentades pels
grups parlamentaris derivades del debat conjunt de les
comunicacions del Govern relatives a la gestió dels consells
insulars sobre les gestions transferides, corresponents als anys
1994 i 1995.

Passam al segon punt de l'ordre del dia que fa referència
a propostes de resolució presentades pels grups
parlamentaris, derivat del debat conjunt de les
comunicacions del Govern relatives a gestió dels consells
insulars sobre la gestió de transferències corresponents a
l'any 1994-95. En primer lloc, debatrem les propostes de
resolució presentades pel Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida. Té la paraula el seu portaveu, el Sr. Portella.

Informar a totes les senyores i als senyors diputats que
el debat es produirà en presentació de les propostes de
resolució per part de cadascun dels grups i amb intervenció
dels altres grups per fixar la posició, després hi haurà la
votació. En primer lloc, veurem les propostes de resolució
d'Esquerra Unida, els grups parlamentaris podran fixar la
seva posició. Conclòs aquest primer debat, veurem les
propostes de resolució del grup parlamentari Nacionalista-
PSM, fixant també la posició, i les propostes de resolució
del Grup Parlamentari Socialista, fixant la posició, sense
que açò doni lloc a debat, per passar finalment a la votació
per odre de presentació, i la del Grup Parlamentari Popular.
Té vostè la paraula, Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Amb aquest acte d'avui es
completa la tramitació llarga de les memòries dels consells
insulars en l'exercici de les competències atribuïdes que
corresponen algunes a l'any 94, algunes al 95. És un procés
llarg, hem pogut discutir a cada consell insular aquestes
memòries a la comissió pertinent, les hem pogudes discutir
també com a consellers al plenari dels consells insulars, en
els consells insulars que ens corresponen, també les hem
pogudes discutir a la comissió pertinent del Parlament i, ara,
discutirem les resolucions que els grups han presentat, han
cregut convenient presentar a aquestes comunicacions que
el Govern fa sobre les memòries en les matèries atribuïdes,
transferides als consells insulars.

Aquest acte d'avui té un aspecte de formalitat important
però, si bé s'ha de destacar la formalitat d'aquests actes, s'ha
de destacar que no només és la formalitat el que hauria de
ser important, sinó també la profunditat del debat d'aquestes
qüestions que, com veim, no desperten en aquesta cambra
interès. Hem d'esperar que amb aquesta previsió d'un canvi,
d'una modificació d'aquest tramit parlamentari que és fins
ara (...), faci possible que el debat sobre els consells insulars
sigui un debat més global, sobre el paper dels consells
insulars i de les competències que s'atribuexen a aquest per
part de la Comunitat Autònoma. En aquest sentit, el Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida ha presentat unes dotze
resolucions a aquestes memòries que són les que defensam.
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La primera resolució que presentam, i que se sol reiterar pels
grups de l'oposició en cada debat de les memòries, és la seva
insuficiència, perquè les memòries per regla general són
documents estadístics sobre el nombre de consultes que s'han
fet en cada matèria sobre el nombre d'actes de les corporacions
locals que s'han repassat, -si podem parlar de repassat, quan no
llegit o més bé arxivat-, quantes cèdules d'habitabilitat s'han
donat, quants turistes han sol•licitat informació a les oficines
d'informació turística, quants vehicles han passat les
inspeccions, etc. És una informació que no permet, en la
majoria dels casos, entrar a fons a considerar alguns elements
importants que haurien de ser presents en aquest debat, per
exemple, una anàlisi econòmica de com són exercides les
competències, saber i valorar si les dotacions econòmiques són
suficients, quines serien les necessitats més importants en cada
cas i segons cada consell insular (...) quines qüestions en
l'exercici de cadascuna de les competències. D'aquesta manera
es poden preveure modificacions de caràcter general dins la
competència normativa que es reserva el Govern balear quan
(...) a les lleis de traspàs de competències queda reservada pel
Govern balear. És cert que hi ha memòries que obren amb
timidesa aquestes qüestions, és cert, però la valoració general ha
de continuar reclamant un contingut més profund d'aquestes. En
aquest sentit, feim aquesta resolució de caràcter global.

En segon lloc, a partir de l'anàlisis de les memòries
concretes presentades, la segona resolució fa referència a les
oficines d'informació turística. Pensam que és important
destacar les dificultats que es deriven de la dispersió
competencial, per un costat, la promoció turística, una part molt
gran d'aquesta recau principalment en el Govern balear, a través
de l'Ibatur, que també fa una bona part de la difusió exterior.
Mentre que la informació interior és pròpia dels consells
insulars a través de les oficines, la gestió de les quals està
transferida, i també dels ajuntaments, moltes vegades per la
pròpia iniciativa política.

Per aquesta realitat dispersa, també presentam les
resolucions tercera i quarta. La tercera és per instar al Govern
a realitzar una política de major, -quan deim major vol dir que
ja n'hi ha però no prou-, coordinació entre les institucions locals
i autonòmiques, entre l'Ibatur i els consells insulars per tal de
millorar el contingut i els instruments d'informació dels
materials que es distribueixen a través de les oficines. Els
consells insulars haurien de poder marcar les línies bàsiques en
matèria d'informació.

La quarta resolució fa referència a la necessitat d'orientar
més el material d'informació i el material promocional, a
promoure activitats d'interés relatives al turisme alternatiu basat
en la riquesa del nostre patrimoni cultural i natural, però també,
i a la vegada, respectuós amb la salvaguarda d'aquests. L'intent
de posar dins el mercat turístic, ja sigui per afavorir la
destacionalització, ja sigui per diversificar l'oferta, ja sigui per
crear activitat en el sector, un sector potencialment fort, ha
d'anar lligat, vinculat, a la consciència de fragilitat d'aquests
sectors nous, diguem productes turístics nous que es poden
emmarcar. En la seva promoció fa falta intensificar
mecanismes, com la informació que es dóna als visitants, de
salvaguarda i control, de respecte a una matèria primera que,
com saben vostès, no es pot regenerar en moltes ocasions.

La cinquena resolució també la situam en les memòries
d'informació turística. No és altra que la constatació d'una
falta de major coordinació entre les oficines d'informació
turística de caràcter municipal i les que són competències,
ara, dels consells insulars. A l'hora de preveure la major
cobertura d'aquestes oficines, s'han de saber sumar esforços
de tota la xarxa d'oficines siguin insulars, siguin municipals,
a l'efecte de treure la major rendibilitat possible i d'abastar
el major espai possible.

La sisena resolució és la constatació, que voldríem que
fos del conjunt del Parlament, pel que fa a les competències
relatives a règim local. La clara, determinant, espectacular
insuficiència de la dotació econòmica amb la qual va ser
traspassada als consells insulars aquesta competència, una
dotació econòmica insuficient que, a pesar que és general en
totes les competències traspassades tret d'excepcions, es fa
encara més evident en la de règim local. Una dotació, a
partir de la qual, és completament impossible complir amb
uns mínims de rigor les responsabilitats polítiques
assumides. En una referència clara ho constata el Consell
Insular d'Eivissa, a la presentació de la seva memòria, quan
recorda els esforços propis d'aquesta institució per fer front,
amb recursos propis, a les necessitats que lògicament s'han
d'afrontar. No és correcta que les competències s'exerceixin
amb falta de recursos, perquè aquesta insuficiència
repercuteix en la qualitat dels serveis o en les pròpies
economies de les institucions insulars, empeses a desviar
recursos d'altres objectius per poder garantir mínimament la
gestió de les competències transferides. Per aquesta causa,
i com es fa en resolucions d'altres grups, consideram
imprescindible que reiterem des del Parlament al Govern
l'increment de les dotacions a fi i efecte d'assegurar
l'equilibri entre obligacions i recursos.

Vinculada a la resolució anterior és la número vuit. (...)
constatar la realitat econòmica en l'exercici de les
competències i, en conseqüència, a instar el Govern balear
a presentar en aquesta cambra el projecte de llei de
finançament definitiu de les competències transferides als
consells insulars. Aquesta qüestió no és només recurrent en
els debats de les memòries un any darrera l'altre, d'ençà que
el Govern va incomplir públicament la Llei de consells
insulars, sinó que també ha estat objecte de proposicions
singulars en el Parlament. És un dèficit gran de
desenvolupament políticoadministratiu d'una comunitat
autònoma com la nostra que ha de saber equilibrar òrgans de
poder i (...), Govern balear i governs insulars. El mandat que
ens dóna la Llei de consells insulars és prou clar, tant en els
terminis ja complerts, que compten des de la primera
competència transferida, com en els continguts, revisió del
sistema de finançament que obliga a una anàlisi profunda de
la gestió, dels aspectes econòmics i de gestió, i el caràcter
obert d'aquest que permet una major autonomia política i de
decisió, una major sobirania als consells insulars. Ja sabem
com es va (...) la llei a partir d'una llei d'acompanyament de
pressupostos de l'any 1996 i com no es preveu el
finançament definitiu fins al segle vinent. Però,
precisament, aquestes decisions del Govern són les que
treuen credibilitat a les promeses sobre el paper dels
consells insulars com a institucions de rang de la nostra
comunitat. La Llei de finançament definitiu de les
competències en els consells insulars no és únicament una
qüestió econòmicoadministrativa, sinó també una decisió de
clar contingut polític en el camí de dotar als consells dels
instruments suficients perquè siguin òrgans de govern
insulars, les referències més pròximes de la Comunitat per
als seus ciutadans. Precisament, aquest és el paper que en
ocasions sembla, -i no sembla, es veu, queda clar-, que el
Govern balear no vol assumir, vol impedir.



2800 DIARI DE SESSIONS / Núm. 68 / 15 d'abril del 1997

Pel que fa a la resolució número 9, trobam a faltar, i per açò
proposam (...) que la comunicació escrita que el Govern fa
sobre l'exercici de les competències en matèria d'urbanisme i
habitabilitat, s'incorpori una valoració pròpia d'aquestes
memòries. La d'urbanisme i habitabilitat és, sens dubte, la
competència més complexa i més complicada, on s'enfronten
més les diferents sobiranies polítiques. La complexa trama, la
presa de decisions de caràcter urbanístic, que va des dels
ajuntaments fins al Govern central passant pels consells i el
Govern balear, la relació entre les normes que el Parlament
aprova i l'exercici quotidià de les competències, dels conflictes
complexos que sorgeixen fan necessària aquesta valoració per
donar lloc al debat polític. De la lectura de les memòries
d'urbanisme i habitabilitat, concretament de la lectura de la
memòria que fa el Consell Insular de Mallorca i de la
comunicació que fa el Govern es desprèn la necessitat que el
Govern balear adeqüi el decret d'expedició de cèdules
d'habitabilitat perquè aquestes també tenguin una funció de
mesura complementària d'ajudar a la legalitat urbanística
encomanada per la Llei de disciplina urbanística i per la Llei
d'edificis i instal•lacions fora d'ordenació. La primera llei
gairebé inaplicada, per un costat, per la falta de dotació
econòmica de les competències que puguin permetre la creació
dels serveis insulars de disciplina urbanística suficients i
eficaços, i, per altra banda, també per la falta de voluntat
política, en alguns casos, de posar en marxa mecanismes de
disciplina urbanística. Per altra, la Llei d'edificis i instal•lacions
fora d'ordenació que és una llei, també, totalment incomplida,
una llei sense observança, tal vegada pel propi contingut de la
llei, però una llei que, en el seu moment, el conseller
d'Ordenació Territorial, el Sr. Jeroni Saiz, va presentar en
aquest parlament com una llei molt dura que va en contra de les
persones que incompleixen la llei, que va en contra de les
persones que actuen il•legalment. No hem sabut fer complir
aquesta llei d'edificis i instal•lacions fora d'ordenació que, amb
aquestes memòries, amb mecanismes correctors i amb les
cèdules d'habitabilitat, es podria intentar corregir.

La resolució número 11, també reiterada suficientment,
és una nova crida per instar, per demanar amb persistència
que el Govern presenti per al seu debat i aprovació en el
Parlament els instruments (...) general, com serien les
directrius d'ordenació territorial, les principals en aquests
moments, que en pregunta anterior el conseller de Medi
Ambient i d'Ordenació Territorial ha respost que seria
pròximament, segurament el mes de juny, però com que és
una promesa que es fa moltes vegades, és normal que
nosaltres en una resolució animem al conseller, ja que ho ha
dit,...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

... per poder presentar aquestes directrius d'ordenació
territorial.

Per últim, les darreres resolucions, fan referència a la
composició de les comissions insulars d'urbanisme, la
composició i el paper d'aquestes.

L'última és una altra proposició resolutòria per crear una
comissió no permanent en el Parlament perquè estudiï el
tema, la qüestió de la indisciplina urbanística i les propostes
de mesures concretes tendents a corregir l'actual situació.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portella. Grups que vulguin intervenir per
fixar posicions? Per part del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, té la paraula el Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Portella, com pot veure ha estat un debat seguit amb
vertader apassionament per aquesta cambra. En coherència,
faré una intervenció molt breu per dir que donarem suport
a totes les propostes de resolució presentades pel Grup
d'Esquerra Unida. Ho farem per raons òbvies. Qualsevol
diputat o diputada que s'hagi pres la molèstia de llegir les
diferents propostes de resolució que hem presentat els grups
parlamentaris de l'oposició, podran comprovar l'elevat nivell
de coincidència en el seu contingut. És una coincidència
plena de lògica pel fet que les propostes no són res més que
el reflex del contingut de les memòries que els tres consells
han presentat i, a partir d'aquí, de les comunicacions que el
Govern ha remés al Parlament. Així les propostes de
resolució presentades per Esquerra Unida entren en el fons
de la cohesió de com s'ha produït la gestió (...) de cadascun
dels consells insulars en les matèries objecte d'aquest debat,
(...), oficines d'informació turística, règim local i urbanisme
i habitabilitat.
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Són propostes que, en aquest sentit,  persegueixen aportar
elements que permetin millorar la gestió dels consells i per açò
entren en qüestions tan importants com són el finançament de
les competències transferides, la millora de les normatives que
regulen l'exercici d'aquestes competències que hauria de ser la
lliçó que hauria de treure el Parlament i el Govern, que no té
representants pràcticament en aquests moments, -prova també
de l'interès com segueix aquest tema-, dins la cambra.

Entrar en debat en el contingut, de forma més concreta, de
les seves propostes de resolució no seria res més que fer una
repetició d'allò que ha de defensar el nostre portaveu ara a
continuació quan defensi les nostres, per tant, ens ho
estalviarem i ho estalviarem a les senyores i als senyors
diputats, però, Sr. Portella, donarem el nostre vot afirmatiu a
totes les seves propostes.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Orfila. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el Sr. Vicent Tur.

EL SR. TUR I TORRES:

Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr. Portaveu
d'Esquerra Unida, una cosa crec que està clara, que els grups de
l'oposició hem fet un esforç, més o manco important, per
cenyir-nos a l'esperit de l'article 24 de la Llei de consells insular
i ho hem fet en base a les memòries que presenten els consells
insulars. Per això coincidim, pràcticament en el cent per cent,
amb el contingut de les propostes de resolució, precisament per
aquest motiu, perquè són fruit d'allò que diuen, que posen de
manifest els consells insulars sobre els problemes que han
tengut en la gestió d'aquestes competències i perquè se
cenyeixen a la intenció de la pròpia llei de consells insulars.
Cosa que, evidentment, no ha fet el Govern i que nosaltres feim
constar i ho explicarem més àmpliament a la defensa de les
nostres propostes de resolució, perquè el Govern ha enviat unes
comunicacions sense entrar a analitzar aquests problemes que
tenen els consells insulars i que, com veim, sí que ho han fet els
grups de l'oposició. Tampoc no ho ha fet, evidentment, el Grup
Popular perquè les seves propostes de resolució tenen poc a
veure amb les memòries que presenten els consells insulars.

En qualsevol cas, les propostes que presenta vostè, repetesc,
coincideixen amb les nostres. El problema de coordinació està
pales en totes les propostes de resolució, la insuficiència
financera, la valoració per part del Govern de la necessitat de
fer una valoració crítica del contingut d'aquestes memòries, la
necessitat de facilitar la gestió als consells insulars mitjançant
la instrumentalització legislativa i normativa necessària són
temes on coincidim i, per tant, no podem fer més que donar-li
suport. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Popular, Sra.
Salom, té vostè la paraula.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats. El nostre grup no donarà suport a les propostes de
resolució presentades per Esquerra Unida. No ho farà per
una sèrie de raons que ara passaré a explicar.

La primera proposta fa referència al fet que el Parlament
de les Illes Balears considera insuficients i insatisfactòries
les memòries presentades pels consells insulars. Nosaltres
creim que aquestes memòries contemplen quines han estat
les actuacions i les feines duites a terme pels consells
insulars en totes aquelles matèries que tenen encomanades.
Creim que els consells insulars de Mallorca, Menorca i
Eivissa han fet una bona feina en totes aquelles matèries que
el Govern balear va transferir, una feina satisfactòria. En tot
cas, si vostès estan en contra d'aquestes memòries allà on
s'hauria de discutir el contingut de les memòries perquè
troben que la documentació lliurada és poca, idò, haurien de
ser tots i cadascun dels consells insulars.

Presenten un conjunt de propostes, la número 2, la 3, la
4 i la 5, que fan referència a matèria de turisme, de les
dificultats, de la dispersió competencial respecte a la
promoció turística i a la distribució del material informatiu.
Hem de dir que la dispersió és fruit del que diu la llei. La
Llei de transferències diu que la competència per distribuir
el material informatiu a les oficines de turisme correspondrà
als consells insulars i la competència en matèria de
promoció correspondrà a l'Ibatur. Hem de tenir en compte
que dins el Consell de Direcció de l'Ibatur estan representats
els consells insulars, els tres consells insulars, així, en tot
moment, els consells insulars tenen constància i participen
de totes aquelles decisions sobre les campanyes de
promoció que durà a terme el Govern, o quin serà el
material informatiu promocional que durà a terme l'Ibatur,
respecte a material promocional de qualitat, respecte a
aquelles campanyes per combatre el tema de l'estacionalitat.
De tot això els consells tenen informació, aquesta
coordinació s'ha de produir dins el Consell de Direcció de
l'Ibatur, on a part dels tres consells insulars també hi està
representat el foment de turisme. Si troben que, per ventura,
a nivell de Mallorca hi ha una mala política respecte a la
cooperació que hi ha d'haver entre l'oficina de turisme
municipal i els consells insulars, ha de ser dins les
comissions respectives dels consells insulars, -en el cas de
Mallorca seria la Comissió de Foment i Ocupació-, allà on
s'han de tractar de coordinar els problemes que hi pugui
haver a nivell d'oficines d'informació i turisme.
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Hi ha tota una sèrie de propostes, la 6, la 7 i la 8, que fan
referència a millorar el finançament de les competències en
matèria de règim local, en matèria d'urbanisme i habitabilitat i,
en general, sobre les competències transferides del Govern als
consells. (...), evidentment, els recursos que qualsevol
transferència que es faci, en general, d'una administració a una
altra, sempre aquests recursos són limitats, són escassos.
L'administració que ha d'assumir aquestes competències sempre
voldria que la quantitat fos més i, evidentment, l'administració
que ha de cedir aquestes competències troba que els recursos
són suficients. Respecte a això, hem de dir que en un moment
determinat es varen aprovar en aquest parlament aquestes lleis
de transferència, es varen tractar amb unes quanties, a la Llei de
mesures tributàries administratives i de patrimoni que es va
aprovar al final de desembre de l'any 95, a una disposició
addicional, es va acordar per aquest parlament que abans de l'1
de gener de l'any 2001 s'aprovaria el sistema definitiu de
finançament dels consells insulars en totes aquelles
competències assumides des del Govern cap als consells
insulars. Jo crec que tots aquests anys han de servir als consells
i als diputats per veure quines són les problemàtiques respecte
a aquestes competències, quin és el dèficit o el super hàbit que
hi pugui haver respecte al cost efectiu. Serà després, en aquest
debat que s'ha de produir, quan haurem d'analitzar
detalladament i quantificar quin ha de ser el finançament
definitiu de totes aquestes competències.

La proposta número 9 demana que el Govern incorpori a la
comunicació sobre urbanisme una valoració pròpia sobre
aquestes. Hem de dir que el Govern ha fet aquella comunicació
que ha considerat oportuna, una vegada estudiades i analitzades
les memòries dels consells insulars, ha fet la valoració que ens
ha fet arribar a cadascun dels grups parlamentaris.

La proposta número 10, s'ha d'adequar el decret d'expedició
de cèdules d'habitabilitat, he de dir que el Govern està fent feina
en aquest sentit.

La proposta número 11, que el Govern aprovi les directrius
d'ordenació del territori. Hem de dir que la Conselleria de Medi
Ambient està fent feina, fa mesos, en aquest sentit. Esperam que
en poc temps ens pugui dur a exposició pública aquestes
directrius, el Govern ja està fent feina en aquest sentit.

Per acabar, Sr. President. El punt número 12 ens demana que
se suprimeixi la representació del Govern a les comissions
insulars d'urbanisme, que les comissions insulars d'urbanisme
han de tenir una representació (...) i equilibrada i ha de ser de
caràcter públic. He de dir que la nostra postura és més lliberal
en aquest sentit, deixam que siguin els consells insulars,
cadascun dels consells insulars que digui com troba que ha de
ser la composició de les seves comissions insulars d'urbanisme.
Respecte a la participació del Govern crec que és bo que hi hagi
un representant del Govern dins la comissió insular d'urbanisme
i que no distorsiona massa el resultat final a l'hora de les
votacions. Crec que és bo que si es necessita, en un moment
determinat, quina és l'opinió del Govern respecte a distints
temes puntuals que es tractin en aquella comissió d'urbanisme,
crec que és bo que hi hagi un representant. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Passam a les propostes de
resolució presentades pel Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, número RGE 2013/96. Per fer la seva defensa, té la
paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Per al nostre grup, la conclusió més rellevant de
l'anàlisi de les memòries remeses pels consells és constatar
la terminant situació en la que es troben els consells insulars
dins l'entramat institucional de la Comunitat Autònoma. De
fet, es pot dir que gairebé mantenen l'estructura i
competències atribuïdes als primers moments de la
transició, dissenyats com a ens d'administració local a
imatge de les diputacions provincials de l'Estat. En l'altra
vessant, és a dir, els consells com a institucions que
gestionen competències autonòmiques, el balanç és
obertament insatisfactori, tant per l'abast de les
competències atribuïdes com pel finançament amb el qual
es compte per dur-les a terme. 

Per això, des del Grup Nacionalista, demanam la
constitució d'una ponència parlamentària per analitzar en
profunditat el paper que han de jugar els consells, un dels
temes cabdals en el debat polític d'aquest país. En
conseqüència, proposar les modificacions legislatives que
(...), inclosa la modificació de l'Estatut si fos necessària,
com també proposar la modificació de la legislació bàsica
estatal.

Per al nostre grup, el PP està traint les legítimes
expectatives insularistes que molts havíem entès com
inherents a l'adveniment de la democràcia i el sistema
d'autogovern.  És cert que l'Estatut d'Autonomia, que no
arriba fins a l'any 93, permet un protagonisme infinitament
major dels consells insulars, després de la defensa brandada
de la (...), volíem pensar que hi havia un ampli consens
entre els distints grups polítics en el fet que aquest
desenvolupament es duria a terme, ans al contrari, el procés
descentralitzador i d'institucionalització dels consells es va
començar tard després de la Llei de consells de l'any 89 i
s'ha continuat durant els anys 90 de manera massa tèbia i
actualment amb flagrants involucions. Actualment hem
arribat a un moment crític extraordinàriament delicat. Per
una banda, s'està incomplint l'acord de la comissió tècnica
interinsular de dia 16 d'octubre del 1995, d'atribuir als
consells competències en matèria de menors i en matèria
d'agricultura, ramaderia i pesca. Una transferència que,
periòdicament, ens asseguren que és immediata però que
està ajornada sine die.
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En un altre ordre de coses, hem viscut per primera vegada
com un consell ha preferit no exercir una competència, la
d'ordenació turística, amb motiu del ridícul finançament que
proposava el Govern. Últimament, el Govern mira de recuperar
(...) competències ja lliurades als consells. El cas de més
actualitat és el d'urbanisme, però també en cultura, esports,
serveis socials, o fins i tot en les competències de cooperació
municipal en plans d'inversió que se solapen als dels consells.
El resultat és un desgavell competencial que resta eficàcia a la
gestió pública, duplica la burocràcia i provoca inseguretat
jurídica als ciutadans, una situació greu que hem de ser capaços
de reconduir abans de desacreditar, encara més, les tendres
institucions d'autogovern.

Per al nostre grup, només el caràcter d'arxipèlag del nostre
país ja hauria de comportar importantíssimes conseqüències
institucionals i competencials en l'exercici del nostre magre
autogovern. El cert és que les vicissituds històriques
institucionals a cadascuna de les illes ens reafirmen aquesta tesi.
De fet, les institucions d'autogovern han estat fonamentalment
illenques i no balears en el marc confederal de la corona
d'Aragó. El Gran i General Consell a Mallorca, les universitats
generals o els consells generals a Menorca i les Pitiüses eren
unes institucions que exercien competències importantíssimes
com ara les la imposició de tributs, la sanitat, la gestió de
serveis públics, obres públiques, cultura, beneficència, seguretat
ciutadana i, fins i tot, organització de les forces armades i
proposició de lleis davant el monarca. Fins i tot la pèrdua de les
institucions pròpies no es produeix en el mateix moment, car
com és sabut Menorca no resulta afectada pel decret de
Novaplanta, debats importants també en la I República i, és
obvi, últimament en la (...), no hi entrarem en aquesta
intervenció.

Des del PSM no qüestionam la missió de les institucions
d'autogovern de consolidar i desenvolupar les característiques
de nacionalitat comunes dels pobles de Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera (...) declara l'article 9 de l'Estatut
d'Autonomia. Tampoc no qüestionam que aquest parlament és
el màxim representant del poble de les Illes Balears, és més,
creim que hauria de ser el dipositari de la sobirania popular, en
comptes de resignar-se a les migrades competències que ara
ostenta per atorgament graciós del regne d'Espanya. Ara bé,
l'insularisme, el paper fonamental dels consells en el
funcionament institucional del país, és una fita irrenunciable del
nostre ideari. És més, estam convençuts que és una aspiració de
la majoria dels menorquins i pitiüsos i només la disciplina d'un
partit de caràcter centralista, a més d'algunes concessions fora
del marc institucional, juntament amb la manca de mobilització
política de la nostra societat, poden explicar que no hi hagi un
clam respecte de la situació actual que s'eternitza.

A Mallorca la situació és certament diferent, perquè els
ciutadans identifiquen l'illa amb la Comunitat Autònoma i
no distingeixen el Consell del Govern, per això, quan
denunciam la perversió del model, la manca de finançament
i la duplicitat administrativa que s'està produint, la
ciutadania percep les crítiques com a vanes discussions
entre polítics alienes a les seves necessitats. Als mallorquins
i mallorquines els és majoritàriament indiferent quina de les
dues institucions, ambdues amb seu a Palma, els solucionarà
els problemes. Però a nosaltres, en aquest parlament, els
diputats d'aquesta cambra, a nosaltres sí que ens ha de
preocupar. És la nostra responsabilitat reeixir en el
bastiment d'un model coherent, igual per a cada illa, i que
garanteixi la solidaritat entre totes elles. Cal avançar amb
lleialtat cap a l'adminsitració única que ha de restar,
fonamentalment, en mans dels consells. En tot cas, cal
garantir la gestió per part de cada administració de blocs
competencials homogenis que evitin superposicions i
duplicitats burocràtiques i que es poden convertir en un via
crucis per als ciutadans, els quals no han d'haver de tocar a
mitja dotzena de portes abans d'aconseguir allò que
pretenen. El Govern avui ens sembla que està fent tot el
contrari. Ha declarat una guerra al consell, singularment al
Consell Insular de Mallorca. Està negant la seva possibilitat
de créixer quan tot just començava el procés
descentralitzador.

La resta de propostes de resolució que presentam
insisteixen en la mateixa línia apuntada, però només són
algunes (...) concrecions puntuals sense ànim d'
exhaustivitat sobre aquest punt bàsic que és la constitució de
la ponència que demanam. En concret, dedicam vàries
mocions a reclamar la millora del finançament dels consells,
una reivindicació que sembla que ha esdevingut ja
innegable, al nostre entendre, des del moment que el Govern
ha aconseguit un millor finançament de les competències
autonòmiques. No s'entén que després de la Llei orgànica
3/96 de 27 de desembre, que modifica parcialment la Lofca,
resulti que hi hagi competències autonòmiques més ben
finançades, les que gestiona el Govern, mentre que les que
gestionen els consells insulars no participin de la (...)
d'aquesta millora.

A les propostes feim especial esment al finançament de
la disciplina urbanística perquè les competències atribuïdes
als consells en la llei no varen tenir present el cost del
servei, i tots coincidirem, com a mínim verbalment, que la
disciplina urbanística és una matèria fonamental en la
política urbanística i medi ambiental a les Illes Balears.

Per últim tornam a fer avinent que el nostre grup no
comparteix l'ajornament fins al segle XXI del sistema
definitiu del finançament dels consells insulars i, per tant,
demanam que el Govern ens presenti tan prest com pugui un
projecte de llei.

Un altre grup de mesures pretén avançar en la coherència
del bloc competencial, tot i que les propostes que fa, com
dic, no tenen caràcter d'exhaustives, perquè els solapaments
actuals es multipliquen.
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La moció número 9 demana que s'atribueixi als consells les
competències en matèria de règim local que l'Estat va transferir
a la Comunitat amb posterioritat a la llei d'atribucions de la
Comunitat als consells. De fet, aquesta situació ens demostra
que les atribucions no haurien de ser per sistema de llista, sinó
en bloc, perquè si no, ens veim abocats a situacions com
aquesta, en què el Govern manté decisions en punts anecdòtics,
quan el gruix de la competència ja ha estat transferida als
consells, amb la dificultat per als operadors jurídics de saber en
cada moment quina és l'administració competent per raó de la
matèria.

També volem demanar que els consells assumeixin les
competències en matèria d'espectacles públics i activitats
recreatives, atès que ara ostenta la d'activitats classificades.
Però aquesta proposta, no sabem ben bé per què, no ha estat
admesa a tràmit.

No insistiré en exposar la desena proposta, perquè el debat
sobre l'1% cultural que nosaltres consideram que ha de ser
gestionat, o com a mínim informat, pels consells insulars, és un
debat prou reiterat en aquesta tribuna.

Tampoc no insistiré en el que és per al nostre grup una
evidència: que si els consells ostenten les competències en
matèria urbanística i són a més les institucions naturals de
cooperació amb els ajuntaments, el Govern els hauria de
transferir les quantitats que reserva per subvencionar els
ajuntaments perquè redactin planejaments municipals. Només
l'obcecació del Govern pot explicar que es negui a aquesta
transferència, però les senyores i senyors diputats, que a més
són consellers, no puc entendre que votin en contra d'aquesta
proposta.

Per altra banda mantenim una proposició clàssica, en què
coincidim tots els grups de l'oposició, és una moció que pretén
reservar l'autonomia insular, com a mínim en el seu darrer
reducte, aquell reducte que hauria d'esdevenir inexpugnable, el
de l'autoorganització. és a dir a l'autonomia d'organitzar els seus
serveis i els seus òrgans amb plena llibertat. Per això per al
nostre grup resulta intolerable que la llei d'atribucions de
competències en matèria d'urbanisme i habitabilitat obligui els
consells a crear uns òrgans determinats, les comissions insular
d'urbanisme, i a més hi infiltrin els membres del Govern en la
seva composició. El Govern té plenament garantida la seva
participació com a informant en la presa de decisions
urbanístiques, i a més pot, com qualsevol ciutadà, impugnar els
acords dels consells als tribunals. El que no pot pretendre és
lliurar una competència i continuar formant part dels òrgans que
passin a exercir-les, malgrat aquests pertanyin a una
organització sobirana i distinta, com són els consells insulars.

Per últim, i per acabar, aprofitam la lectura de les memòries
per promoure reformes normatives que s'han demostrat
necessàries: Per una banda, el decret regulador de les cèdules
d'habitabilitat; per l'altra, una proposta de resolució a què crec
que tots els grups haurien de donar suport, la que pretén que
reguli la institució de l'avaluació d'impacte ambiental
mitjançant una llei formal, en comptes d'un simple decret, com
l'actual vigent 4/86, de 23 de gener. Això ho hem demanat en
diferents ocasions, però en aquests moments és absolutament
imprescindible, després de la Sentència del Tribunal Suprem de
24 d'oactubre de 1996, que ha anul•lat un decret homòleg del
Govern d'Aragó, argumentant que l'exigència d'estudis
d'impacte ambiental s'ha de fer amb una llei de caràcter formal.
Per tant, creim que aquesta moció concreta, només per adequar-
se a la doctrina del Suprem, s'hauria d'aprovar per unanimitat.

Acabam aquestes proposicions confiant, doncs, que
tendran un ampli suport de la Cambra. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part d'Esquerra Unida,
Sr. Portella, té vostè la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Supòs que el Sr. Antoni Alorda
que seré curt, més curt que els passadissos de l'aeroport nou,
que és fàcil d'aconseguir. I seré curt perquè coincidim en la
majoria de plantejaments, en tots els plantejaments, i en els
que no presentam proposicions semblants, també coincidim
en la valoració que fa. Jo li vull agrair al Sr. Antoni Alorda,
al portaveu del Grup Nacionalista, que malgrat que les
comunicacions del Govern i les memòries no donen lloc a
aprofundir en les qüestions, ell en la seva exposició hagi fet
un discurs més polític, més global, més d'aprofundiment que
el que he fet jo mateix a l'hora de presentar les resolucions
del Grup d'Esquerra Unida, que he fet l'explicació i
l'exposició de les resolucions que havíem presentat. Li
agraesc, perquè hi ha aquest interès de convertir el debat de
les memòries en un debat sobre els consells insulars, i que
esperem que pugui arribar a ser definitivament així, encara
que lògicament si les seves propostes de resolució van en un
sentit de profunditat com van, és molt probable que el
resultat del suport o no del grup majoritari en aquesta
cambra sigui el mateix que hem tingut nosaltres, i que per
tant propostes molt assenyades, molt ben pensades i
raonables, que haurien de ser d'interès general -encara que
no siguin de futbol- són rebutjades de forma sistemàtica pel
Grup Parlamentari Popular.

Vostè n'ha volgut destacar una entre totes, i nosaltres
també la destacam, és la necessitat de crear aquesta
ponència que estudiï el paper dels consells insulars dins
l'entramat polític i administratiu de la Comunitat Autònoma,
com a institució autonòmica, i creim que és bàsica,
coincidim en proposicions semblants als consells insulars
que també s'han fet, consideram que és bàsica en aquests
moments en què semblava que es posava en marxa un
procés de discussió de la reforma de l'Estatut d'Autonomia,
que per cert, dit sigui de pas, fa tres o quatre setmanes, o
cinc, que no apareix als mitjans de comunicació, la qual
cosa vol dir que s'ha endormiscat degut a altres problemes
de més importància segurament per a alguns partits, però
que encara que estigui endormiscat aquest procés de
reforma de l'Estatut és convenient que a l'hora en què es
doni el paper dels consells insulars sigui present, i amb açò
pensam que és molt indicada aquesta petició que fan, ben
igualment com també la modificació d'aquelles normes que
a partir de la constatació d'aquest exercici de competències
poden ajudar a una major gestió per part dels consells
insulars. Lògicament la de la cèdula d'habitabilitat com a
mesura de control urbanístic és bàsica, i en això estam
totalment d'acord. 
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També estam d'acord amb els convenis que s'han d'establir
per millorar el finançament o el suport que reben els consells
insulars per part del Govern, perquè a pesar la portaveu del
Grup Popular en la intervenció que ha fet abans, possiblement
dirà que les competències ja venien dotades en el moment de la
llei d'atribució de competències, estam analitzant l'experiència
d'aquests anys 94 i 95, i amb l'experiència d'aquests anys és
quan es veu aquesta falta de finançament, aquesta falta de
dotació, i per açò creim molt correcte que els grups ho
recordem, perquè una cosa que era possible l'any 93, a partir de
l'experiència d'aquests anys pot ser que no sigui possible, com
en els casos que veim es confirma.

Per açò donarem suport aquest grup a tots els punts, a
cadascun d'ells, i esperam que tengui més sort amb el grup
majoritari en aquesta cambra, que la sort que han tingut les
propostes de resolució que ha fet Esquerra Unida.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Socialista té
la paraula el Sr. Vicent Tur.

EL SR TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. No entraré a analitzar cadascuna de
les propostes de resolució del Grup PSM, perquè evidentment
són bàsicament coincident també amb les nostres, ja tendré
oportunitat d'exposar-les a continuació. Però sí vull posar de
manifest un aspecte que em preocupa, aprofitant aquest torn de
paraula, i perquè coincideix a més amb la intervenció que ha fet
el portaveu del Grup Nacionalista, i és el poc interès que
desperta aquest debat a la Cambra, i no només a la Cambra, sinó
també al Govern, perquè basta veure com eren d'escarides les
comunicacions -perquè eren diverses- que va enviar el Govern
al Parlament, on no es feia una anàlisi de quina és la situació
dels consells. En definitiva, arribam a la conclusió que sembla
que els consells insulars interessen poc a aquesta comunitat
autònoma, la qual cosa ens preocupa molt, pels antecedents que
hi ha, quan el debat de l'Estatut i les grans proclames
d'insularitat que s'havien fet, però ens preocupa molt més
perquè són unes institucions bàsiques de la nostra comunitat
autònoma, i creim que hauríem de fer un esforç per reforçar-los,
i sobretot per col•laborar en la gestió de les competències que
van assumint.

Nosaltres quan deim això no pensam que no siga vàlida la
fórmula que planteja l'article 24 de la Llei de consells. Ara, en
vista dels resultats sí que creim que haurem de ser capaços de
trobar noves fórmules on els consells insulars puguin assumir
més protagonisme, que els consells insulars estiguen de veritat
presents en aquest parlament a un debat com aquest, i que no es
faci amb una simple memòria, que a damunt el Govern
desvirtua amb una comunicació molt escarida i que no aporta
res a les memòries que envien els consells insulars. Moltes
gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Popular,
la Sra. Salom té la paraula.

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El
nostre grup no donarà suport a aquestes propostes
presentades pel Grup Parlamentari Nacionalista del PSM, i
intentaré una per una anar donant complerta resposta de
quina és la postura del grup majoritari d'aquesta cambra, del
Grup Parlamentari Popular.

Respecte de la primera, del nou decret regulador de les
cèdules d'habitabilitat, vull dir que aquesta iniciativa l'han
presentada tots els grups que han presentat propostes de
resolució, que en aquest sentit sabran els tres consells
insulars que ja hi ha hagut reunions amb el conseller
respectiu del Govern, que ja s'ha pactat, s'ha consensuat un
tema, o quina ha de ser la redacció d'aquest nou decret
respecte de les cèdules d'habitabilitat, i que tan sols està
pendent d'aprovació. Però aquest tema ja està pactat entre el
Govern balear i els tres consells insulars.

Després ens presenten un bloc de cinc propostes, la 2, la
3, la 8, la 14 i la 15, que fan referència a millorar el sistema
de finançament dels consells insulars, respecte de totes
aquelles transferències de competències fetes del Govern
balear, i a la signatura de convenis de col•laboració entre
Govern i Consell per a la prestació de serveis. Aquí s'ha dit
que no hi havia voluntat per part del Grup Popular d'afrontar
aquest tema fins al segle XXI. Bé, aquí el que hi ha aprovat
per part d'aquest parlament, a la Llei de mesures tributàries,
administratives i de patrimoni l'any 95 és que serà abans de
dia 1 de gener de l'any 2001 quan s'aprovarà aquest sistema
de finançament definitiu. Abans del 2001 vol dir que pot ser
l'any 2000, pot ser l'any 99 i pot ser l'any que ve. No fa falta
que sigui al segle que ve; és possible que sí, però no
necessàriament. I vull dir que quan afrontem aquest tema,
de fer la llei de finançament definitiu de totes aquelles
competències que tenen atribuïdes els consells insulars,
doncs serà quan haurem de mirar si damunt les
competències d'urbanisme el cost efectiu és suficient o no,
i creim que és bo el fet que durant una sèrie d'anys tots i
cadascun dels consells insulars hagin exercit aquestes
competències, perquè després sí que sabran definitivament
quin és el seu cost efectiu real per poder dur a bon terme
totes i cadascuna d'aquestes competències. I vull dir que
efectivament el Govern balear signa convenis amb els
consells insulars per dur endavant distints projectes i
distintes actuacions, que es creu que és millor dur d'una
manera coordinada Govern i consells insulars a través de
distints convenis signats.
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Respecte de la proposta número 7, que el Govern presenti un
projecte de llei substitutiu del decret que regula els estudis de
l'avaluació d'impacte ambiental, hem de dir que aquí hem de
respectar un ordre competencial, i en aquest sentit el Govern de
Madrid està elaborant una llei en aquesta matèria, respecte de
l'avaluació de l'impacte ambiental, i que un cop que aquesta llei
estigui aprovada, que suposam que serà aviat, serà quan el
Govern balear, la Conselleria de Medi Ambient podrà posar en
marxa tota una normativa, que no podrà anar mai en un sentit
contrari al que s'aprovi per part del Govern de Madrid. I
compartim la preocupació que es necessari que tan prest com
sigui possible aquest tema del estudis de l'avaluació d'impacte
ambiental quedi novament definit.

Respecte al fet que la Comissió Tècnica Interinsular dugui
una modificació de la Llei 8/93, d'atribució de competències en
matèria de règim local, ampliant-ho amb el que ha assumit la
Comunitat, hem de dir que es tracta d'una competència
exclusiva de l'Estat, i que aquesta no ha estat transferida a la
Comunitat Autònoma, que aquest reial decret tan sols dóna a la
comunitat determinades competències d'execució, crec que són
purament formals, i en aquest sentit hauria de ser el Govern de
Madrid qui fes aquesta transferència de competències cap al
consell, per un tema que legalment no està massa clar si és
possible o no dur-ho a terme.

Quant a l'1% de les obres públiques, hem de dir que la
regulació a la llei de patrimoni que s'està tramitant, inclourà
quines han de ser les mesures, i com es coordinarà i es durà a
efecte aquest tema.

Que els criteris del Pla territorial parcial de l'illa de Menorca
es duguin aquí tan prest com sigui possible? Mirin, dia 7 de
març va aprovar el Consell de Govern aquests criteris del Pla
territorial parcial de l'illa de Menorca, i que estam pendents que
arribi aquest tema al Parlament de les Illes Balears, que és un
tema purament formal, i d'un ofici de les certificacions del
Consell de Govern, però que aquest tema està pendent d'entrar
evidentment al Parlament, i que l'acord del Govern és que entrin
tan prest com sigui possible aquests criteris del Pla territorial
parcial de l'illa de Menorca al Parlament.

I per acabar, respecte del punt 3, que els dos representants
del Govern a la Comissió Insular d'Urbanisme, aquesta
presència per part del Grup Nacionalista-PSM és supèrflua i
distorsionadora, ens diuen. El Grup Popular no compartim
aquest criteri. Creim que una presència d'uns membres del
Govern a aquesta comissió és positiva, i que podríem entendre
el criteri polític del seu grup, que podrien considerar la
presència supèrflua i innecessària. Però si això és el que vostès
pensen, no entenem massa com a la vegada, a part de ser
supèrflua i innecessària, també es pot qualificar de
distorsionadora. Perquè, què distorsiona aquesta presència
aquesta presència del Govern a la Comissió Insular d'Urbanisme
de Mallorca, o Eivissa? No creim que aquesta presència del
Govern distorsioni en res els resultats dels acords, de les
decisions que es prenen a totes i cadascuna de les comissions
insulars d'urbanisme. Fins i tot crec que a Mallorca la Comissió
d'Urbanisme, el fet que hi hagi dos representants del Govern no
molesta massa ni distorsiona en res les actuacions que es duen
a terme.

I per part meva, Sr. President, res mes. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Passam a les propostes de
resolució presentades pel Grup Parlamentari Socialista,
número de registre 2020/97. Per fer-ne la defensa té la
paraula el seu portaveu, Sr. Vicent Tur.

EL SR. TUR I TORRES:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats,
voldria començar -per centrar el debat- recordant quin és
l'esperit de l'article 24 de la Llei de consells insulars, que no
és un pur tràmit, tal i com a vegades pareix que es pretén,
sinó que evidentment la intenció del legislatiu no era que el
Parlament controli la gestió que han fet els consells insulars
de les competències transferides mitjançant l'elaboració
d'aquestes memòries que avui debatem, sinó que es pretén
donar solució a un problema que es planteja de fet, i és que
els consells insulars són o haurien de ser els més interessats
que aquest debat es faci bé, es faci responent a l'esperit de
la Llei, plantejant i debatent els problemes i aportant
solucions. Els consells insulars gestionen competències la
finançació i la capacitat normativa i legislativa de les quals
depèn d'uns altres, del Govern i del Parlament. Per això vull
insistir en la importància de la coordinació, de la
cooperació, i en la importància que en el debat es proposi
fer estricte compliment a l'article 24 de la Llei de consells
insulars.

Però aquesta voluntat, la veritat és que no la veim per
part del Govern, i des d'aquí reclamam que es corregeixi.
Almanco no la veim en les comunicacions que ha enviat al
Parlament. Els consells insulars apunten a les memòries de
gestió alguns problemes que s'han trobat en la gestió
d'aquestes competències, però el Govern es limita, com a
molt, a ressenyar-los en les seves comunicacions al
Parlament, però no fa en cap moment allò que la Llei de
consells pretén, que és una anàlisi crítica. No es proposen
solucions, no hi ha propostes legislatives ni compromisos
per part del Govern d'acudir a donar solució a aquests
problemes que clarament plantegen el consells insulars en
les seves memòries.
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Però, clar, hi ha un aspecte que ens preocupa més, que és
que al marge de tot això el Govern actua, i actua en
competències que en molts de casos gestionen els consells
insulars. Els consells insulars  les seves memòries apunten tota
una problemàtica en torn a l'urbanisme, i trobam que el Govern
actua i tramita una llei de sòl rústic, que el lògic hauria estat,
davant els problemes que plantegen els consells, i en vigílies
d'aquest debat, que el Govern ho hagués fet constar a la
comunicació que envia al Parlament, que hi ha detectat un
problema, i que aquest problema es pretén solucionar d'aquesta
manera, i que per aquest motiu s'ha obert una roda de converses
amb els consells insulars. Ens temem que tot això no ha passat.

Creim que el camí que duim en política de consells insulars
és equivocat, perquè els consells són unes institucions que
depenen directament del Govern i del Parlament per a la gestió
de les competències que vagin assumint, i amb aquesta forma
d'actuar del Govern, marginant-los sistemàticament, i quan és
possible detraient-los competències sobre matèries que els hi
han estat transferides, creim que és un mal sistema, si volem
aconseguir l'objectiu que tots ens hem omplert la boca de
repetir, que és potenciar vertaderament els consells insulars.

En aquestes memòries, si s'analitzen mínimament, és fàcil
constatar que els consells fan notar que tenen greus problemes,
que podríem agrupar en dos grans blocs: de finançament i de
desenvolupament i actualització de les disposicions normatives
i legals. Els problemes de finançament són fruit inicialment
d'una incorrecta d'una incorrecta valoració del cos efectiu de les
competències, i que es volgueren escatimar en el seu moment
recursos als consells insulars. Nosaltres ho vàrem advertir en el
seu moment, ho vàrem denunciar, i ara comprovam que era cert,
que la valoració dels costs efectius que proposava el Govern de
les Illes Balears escatimava expressament recursos als consells
insulars, i avui ho reconeixen fins i tot els consells insulars en
les memòries de gestió de les competències que han anat
assumint.

Es fa necessària per tant, i urgent, la revisió del cost efectiu.
Pensam que no pot ser per més temps permetre que els consells
insulars hagin de reconèixer que a les oficines d'informació
turística no és possible millorar el servei per un problema de
finançació tan elemental com no ser capaços de poder assumir
la informatització d'aquestes oficines, i per tant la connexió amb
els ajuntaments. No es pot permetre que per un oblit inicial a la
llei de transferència d'oficines d'informació turística als consells
insulars s'hagués deixat a fora l'oficina de Formentera. És una
oficina municipal que no és estrictament municipal.
L'Ajuntament té l'obligació de tenir una oficina a l'illa de
Formentera, perquè no pot remetre els seus visitants a l'oficina
de referència del Consell Insular. Per tant, s'ha de reconèixer
aquest oblit a la llei de transferències i s'han de contemplar els
crèdits suficients per auxiliar en les despeses que té
l'Ajuntament de Formentera amb aquesta oficina.

El mateix passa a l'oficina de Palma. No fa falta que expliqui
quin va ser el problema que va passar, saben per quin motiu
varen desallotjar del local que es tenia llogat al Consell
Insular, una vegada que havia assumit les competències, i ha
suportat unes despeses que són una assignatura pendent,
reiterada, d'aquest govern tancar-la definitivament i pagar
aquest sou, que és fruit d'una mala gestió anterior del
Govern al Consell Insular.

En règim local ho fa constar molt clarament el Consell
Insular d'Eivissa. Crec que té tota la raó, perquè és evidents
que amb els pocs mitjans, o nuls mitjans que es varen
transferir, tot el poc que puguen fer els consells insulars ho
faran amb un esforç afegit dels funcionaris amb què ja
compten inicialment els consells insulars per fer aquestes
feines. Per tant, és un element més que exigeix la revisió del
cost efectiu d'aquesta competència.

En urbanisme, en disciplina urbanística especialment, la
majoria de les memòries dels consells insulars posen de
manifest la insuficiència de recursos per gestionar
adequadament aquesta competència, especialment pel que
fa a disciplina urbanística. Per això repetesc: És urgent,
perquè és fruit d'un càlcul deficient en el seu moment,
revisar el cost efectiu de la gestió d'aquestes competències.

Aquest problema, que avui per avui és greu, i repetesc
que ho apunten quasi tots els consells insulars, no seria tan
important si es donàs compliment a allò que estableix la
Llei de consells insulars, i s'hagués portat a aquest
parlament el projecte de llei de finançació definitiva de les
competències transferides als consells insulars,
transcorreguts quatre anys, tal com indica la Llei de
consells. Quin ha estat el problema? Que, lluny de fer allò
que preveu la Llei de consells, el Govern mitjançant la Llei
de pressupostos del 96, ajorna aquest finançament definitiu,
amb la qual cosa estam en una situació de partida d'un
finançament insuficient, perquè es varen escatimar
expressament recursos als consells insulars, estam que,
transcorreguts aquests quatre anys en què s'hagués pogut
donar solució a aquest problema, perquè, com estableix la
Llei de consells, per llei del Parlament s'ha d'establir el
sistema definitiu, i per tant, per llei vol dir que exigeix un
ampli debat sobre els problemes sorgits en la gestió, i sobre
l'adequació de la finançació de cadascuna de les
competències assumides. Però no, s'ajorna aquest debat,
s'ajorna aquesta solució, i ens anam fins a l'any 2000.

Ja sé que s'ha dit que l'article 39 de la Llei de consells
insulars està modificat per una llei del Parlament, ho ha
modificat aquest parlament. Però és que aquest parlament
quan ho va modificar, ho va fer amb el nostre vot en contra
-ho vull repetir una vegada més-, però aquest parlament si
té la voluntat, el que va modificar fa dos anys ho pot tornar
a modificar avui si es vol. I nosaltres feim la proposta de
resolució que li permetria al grup de la majoria posar
solució a aquest problema que, com veim, és un problema
que fan notar tots i cadascun dels consells insulars.
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L'altre bloc, el que fa referència al desenvolupament
legislatiu i normatiu, és evident i fàcil de comprendre, si
entenem que els consells insulars han de compartir juntament
amb el Govern i amb el Parlament, diversos aspectes que
afecten a la gestió d'una determinada competència, com són la
capacitat normativa i legislativa. Per tant, aquesta situació o
aquest fet deixa als consells insulars en una situació difícil que
requereix un gran esforç de coordinació i de suport. Per això,
proposam que es prenguin les mesures legislatives per garantir
als consells insulars l'autonomia tributària, en aquests moments
competències que els consells insulars han assumit com a
pròpies, els consells no tenen la capacitat d'actualitzar les taxes,
per exemple, que es cobren sobre algunes d'aquestes
competències i els deixa en una situació difícil. El més lògic i
el més coherent és que s'arbitrin les mesures legislatives
necessàries perquè els consells puguin adaptar o modificar
aquestes taxes i que els permetin tenir allò que és tan elemental
com és l'autonomia tributària de les competències que
gestionen.

Un altre aspecte que (...) als consells insulars, les cèdules
d'habitabilitat actualment regeixen per un reglament molt rígid,
més lligat a la idea de salubritat o de dignitat de l'habitatge. És
una idea que actualment està superada i, per tant, seria molt més
correcte, molt més lògic que estàs vinculat a la disciplina
urbanística, que fossin un instrument en mans dels consells
insulars per una adequada gestió de la disciplina urbanística.
Sabem que hi ha un esborrany, i també sabem que quan els
consells insulars veren aquest esborrany es posaren les mans al
cap. Això és fruit del que dèiem abans, d'aquesta falta de
coordinació entre el Govern i els consells insulars.

És palesa i és una proposta de resolució reiterada en aquest
parlament l'absència d'ordenació territorial de caire general i,
per tant, no fa falta repetir els problemes que aquest dèficit crea
als consells insulars i als ajuntaments a l'hora d'actualitzar els
seus planejaments.

Per una altra banda, la veritat és que repassar, o llegir, o
rellegir la Llei de consells insulars representa constatar tot un
rosari d'incompliments per part del Govern de la Comunitat
Autònoma, n'hem vist alguns. Un altre requisit que estableix la
Llei de consells i que segueix sense desenvolupar-se per part del
Govern, el fons de compensació interinsular. Es defineix com
un fons per corregir desequilibres territorials o interinsulars i
segueix dormint el somni dels justos, per això, nosaltres
proposam que es dugui un projecte de llei en aquest parlament
en un termini màxim de sis mesos.

Per acabar, full incidir en una idea que crec que és
cabdal per a una bona política de consells insulars i per
facilitar la gestió als consells insulars d'aquelles matèries
que (...) assumim, que és la necessitat de col•laboració i de
coordinació. Els consells insulars són uns ens a cavall entre
administració local i administració autonòmica, assumeixen
unes competències de caràcter autonòmic sobre les quals no
tenen la capacitat legislativa ni normativa i, per tant, es fa
absolutament necessari que per part del Govern, per part del
Parlament, s'estableixin els mecanismes necessaris de
col•laboració entre els consells insulars i el Govern de les
Illes Balears. Uns mecanismes que poden ser a l'estil del
que serien conferències sectorials on hi participin per igual
cadascuna de les dues institucions (...) d'una manera
sistemàtica i periòdica als problemes que detecten els
consells insulars en la gestió de les seves competències, on
el Govern es comprometi, ja sigui per la via de millorar el
finançament, ja sigui per la via de regular aquelles
normatives que permetin facilitar resoldre els problemes que
trobin els consells insulars en les seves competències.
Podem entendre, perquè feim camí, com deia el poeta "se
hace camino al andar" i crec que quant als consells insulars
hem de ser prou prudents per aplicar aquesta idea. Però el
que no podem admetre és que estem aturats o que fins i tot...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat, per favor.

EL SR. TUR I TORRES:

Acab ara mateix, Sr. President, ... o que hi hagi moments
que anem enrera com els crancs. Moltes gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per fixar la posició del grup,
Grup Mixt?, Esquerra Unida, Sr. Portella?

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Se hace camino al andar, com ha
dit el portaveu del Grup Socialista, nosaltres li direm que
verso a verso donarem suport a les seves propostes de
resolució, encara que ens temem que el Grup Parlamentari
Popular, golpe a golpe, els hi digui que no.

En aquest sentit, hem de dir que no pot ser d'altra manera
que el Grup Parlamentari d'Esquerra Unida li doni suport
perquè coincidim en totes les propostes de resolució que
vostè ens fa. Coincidim a l'hora de veure que aquestes
memòries són insuficients i insatisfactòries. Jo entenc que
quan el Grup Parlamentari Socialista, com feia abans el
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida, parla d'unes memòries
insuficients i insatisfactòries no diu si les competències
s'han exercit d'una forma correcta o no, no entra en
l'exercici de les competències sinó que entram en la forma,
en el contingut, de les memòries del subjecte que tractam en
aquest plenari del Parlament avui.
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També coincidim a l'hora d'avaluar com insuficient una
dotació econòmica, cada transferència (...) es va fer en el seu
dia, i al cap d'uns anys, s'ha de valorar si aquesta dotació
econòmica és suficient o no. Coincidim en aquesta valoració de
la insuficiència.

També coincidim a l'hora de rebutjar l'ajornament del
sistema definitiu de finançament perquè precisament el sistema
definitiu de finançament es preveia al cap d'un termini per la
pròpia llei, i es preveien uns mecanismes d'anàlisi i de reflexió
sobre le finançament de les competències transferides als
consells insulars.

En el mateix sentit comentam la resolució número 4, sobre
la necessitat de crear un fons de compensació interinsular.

Ben igual, quant als planejaments generals, a les normes de
planejaments generals de les Illes Balears que són necessàries,
obligatòriament necessàries per la pròpia gestió de les
competències en matèria d'urbanisme i ordenació i habitabilitat
dels consells insulars.

Igualment, la necessitat de dotar les cèdules d'habitabilitat
i, per tant, modificar el decret d'expedició de cèdules, de dotar-
les de mecanismes per poder ajudar al control de la disciplina
urbanística.

També coincidim en la necessitat d'aquest crèdit
extraordinari per a l'oficina d'informació turística a Formentera,
així com en la possibilitat que els consells insulars tenguin
l'autonomia tributària suficient per regular les taxes
corresponents a les competències transferides i totes aquelles
altres qüestions que proposen a les seves resolucions.

Totes les resolucions són, com hem dit abans referents a les
del Grup Nacionalista, propostes assenyades, correctes, que
neixen de la lectura i de l'anàlisi de les memòries i de les
comunicacions que aquestes memòries comporten per part del
Govern balear. Per tant, no haurien de tenir altre final que
l'aprovació unànime d'aquest parlament, com hem dit abans, ens
sap greu que no sigui així perquè, si feim camí, mentre
caminam, seria dolent que quan tornàssim la vista enrera,
veiéssim que realment aquest és un camí que mai més hem de
fer. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Nacionalista,
té la paraula el Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Breument, només vull deixar
constància de la coincidència del PSM amb les propostes de
resolució presentades pel Grup Socialista. Algunes de les
propostes que ha presentat el Grup Socialista ja han estat
defensades en la intervenció que ha fet el portaveu del Grup
PSM per defensar les nostres, no tendria sentit insistir. Com ja
he tengut ocasió de manifestar anteriorment respecte a les
propostes de resolució presentades per Esquerra Unida (...) del
debat sobre les memòries dels consells, ha d'entrar en la
valoració de la gestió de les competències transferides,
precisament, per aconseguir una millora de la gestió. No tenim
cap dubte que les propostes del Grup Socialista entren de
manera molt oportuna en el debat del finançament de les
competències exigint el sistema definitiu, el fons de
compensació interinsular que el PP ha ajornat fins al segle que
vinent.

No tenim cap dubte que si s'aprovessin les resolucions
que proposa aquest grup, es corregirien alguns dels defectes
que es varen detectar, ja des del mateix moment de la seva
aprovació, en el contingut d'algunes de les lleis d'atribució
de competències als consells insulars: l'oficina d'informació
turística, les de règim local, les d'urbanisme i habitabilitat i
també servirien, en aquest cas, com escola per corregir
aquestes deficiències les properes lleis que s'hauran de
debatre en el futur. En aquest sentit, donarem suport a totes
les seves propostes. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Salom, té vostè la paraula. 

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats. El nostre grup no donarà suport a aquestes
propostes de resolució, exceptuant la número 10, a
continuació explicaré els motius perquè el nostre grup no
dóna suport a unes propostes i sí dóna suport, en concret, a
la darrera proposta de resolució sobre les memòries dels
consells insulars.

La primera, el Grup Socialista considera que les
comunicacions del Govern són insuficients i insatisfactòries,
que no hi ha cap tipus de valoració pròpia. He de dir que
cada consell ha elaborat (...) les seves memòries,
corresponents a aquelles transferències que tenen
assumides, que han estat aprovades pels respectius plenaris
dels consells insulars i després lliurades al Govern balear. El
Govern, després d'haver analitzat detalladament totes les
memòries, sobre les distintes competències que han adquirit
els consells insulars, ha realitzat una comunicació. La
valoració que s'ha fet respecte a aquesta és la que figura en
aquestes comunicacions que han lliurat al Parlament. Per
tant, el nostre grup considera que són suficients així com
s'han enviades i que són satisfactòries.

Després, hi ha un bloc, com tots els grups parlamentaris
han fet, que fa referència a modificar el sistema de
finançament de les competències. En aquest sentit hi ha la
proposta número 2, número 3, número 4, la 7 i també la 9.
Aquí fan referència a revisar el cost efectiu, a preparar el
Govern un projecte de llei de finançament definitiu, que
reguli el fons de compensació interinsular, habilitar crèdits
extraordinaris per a l'oficina de turisme i a millorar el cost
efectiu de les competències en règim local. He de dir aquí,
Sr. Diputat, el mateix que ja hem dit respecte als altres
grups parlamentaris, que hi ha una llei aprovada per aquest
parlament, el desembre de l'any 95, la Llei de mesures
tributàries, administratives i de patrimoni. La seva
disposició addicional segona ens diu que abans de dia 1 de
gener de l'any 2001 s'aprovarà el sistema definitiu de
finançament de les competències atribuïdes per llei del
Parlament als consells insulars. Idò, hem d'esperar que
abans del 2001, això pot ser, -ja ho he dit abans-, l'any 2000,
l'any 99, l'any 98 o, fins i tot, aquest mateix any, que
s'elabori aquesta llei. A totes aquestes propostes que fan
referència en concret a millorar el finançament, el nostre
grup no donarà el seu suport.



2810 DIARI DE SESSIONS / Núm. 68 / 15 d'abril del 1997

També hem de dir que en aquesta disposició addicional
segona es deia que el finançament que arriba als consells
insulars per aquesta matèria deixarà de ser finalista, que aquest
finançament serà incondicionat. També es diu en aquesta
mateixa llei que abans del 2001 s'aprovarà aquest famós fons de
compensació interinsular, que s'aprovarà, a més, conjuntament
amb el sistema definitiu de finançament. El Grup Popular és
conscient de la necessitat de crear aquest fons per intentar
equilibrar aquests possibles desequilibris, valgui la redundància,
que hi podria haver entre les distintes illes. No obstant això,
també s'ha de dir que actualment, al llarg d'aquests anys, el
Govern va signant convenis puntualment, distintes matèries,
amb els distints consells insulars que, a la vegada, també
intenten pal•liar un poc aquests desequilibris que es podrien
produir.

Quant al fet d'aprovar ja les directrius d'ordenació territorial,
hem de dir, crec que ja ho sabem totes les senyores i els senyors
diputats, que la Conselleria de Medi Ambient fa molt temps que
fa feina en aquest sentit. Ja hi ha hagut compareixences i
explicacions públiques del conseller explicant les hipòtesis, que
ha vengut al Parlament a donar complida resposta sobre aquests
temes. Esperam que dins el mes que ve, dins el mes de maig, es
puguin treure a exposició pública aquestes famoses directrius,
amb la qual cosa donaríem complida resposta al que vostès, des
del Grup Socialista, estan demanant. Però nosaltres no li
donarem suport perquè creim que el Govern, el conseller Reus,
està fent una bona feina en aquest sentit i està a punt de treure-
la a exposició pública. 

Quant a la revisió del decret de les cèdules d'habitabilitat, no
donarà suport a aquesta proposta. Hem de dir que el Govern
balear, a través de la Conselleria de Foment, ja ha pactat, ja ha
consensuat un text amb els consells insulars. En aquests
moments, el Govern no pot donar suport a aquest decret, no el
pot dur a aprovació, perquè estan pendents d'un informe del
Consell Consultiu. Una vegada fet aquest informe, si és positiu,
evidentment, el Govern posarà en marxa aquest nou decret.

Quant al fet que el Govern prengui les mesures legislatives
per garantir l'autonomia tributària dels consells insulars, hem de
dir que és un tema que cada vegada que s'ha posat en marxa una
llei de transferència del Govern cap als consells insulars, a
cadascuna d'aquestes lleis, s'ha estudiat, s'ha analitzat si era
oportú o no, si hi havia raons objectives o no perquè els consells
insulars poguessin assumir aquesta competència. Hem de dir
que la darrera llei de transferències en matèria de turisme, en
aquest cas concret, Menorca i Eivissa sí que tenen possibilitats
de posar en marxa unes ordenances, els consells insulars,
pròpies per poder aprovar unes taxes o unes ordenances respecte
als serveis que donen els consells insulars.

La darrera proposta, la número 10, demana una col•laboració
entre el Govern i els consells per millorar la coordinació i el
desenvolupament d'aquestes competències transferides, hem
de dir que ens alegra que demanin aquesta col•laboració i
aquesta coordinació. Estam contents que en aquesta tribuna
s'hagin donat..., que el portaveu socialista hagi explicat la
necessitat de la importància d'una col•laboració entre el
Govern i consell, pareix que han canviat el xip respecte
d'altes anys i respecte d'altres intervencions, cosa que ens
xoca un poc quan, a la vegada, donen suport a altres
propostes d'altres grup, com d'Esquerra Unida o de PSM,
que demanen a la vegada que després no hi hagi una
representació a la Comissió insular d'urbanisme, però això,
de tota manera, implica una col•laboració i una coordinació.

I per part meva, Sr. President, res més, i moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada.

Passam a les propostes de resolució que ha presentat el
Grup Parlamentari Popular. Per fer-ne la defensa, té la
paraula la seva portaveu, la Sra. Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats. El nostre grup ha presentat, sobre totes i cada una
de els memòries de distints exercicis d'aquelles
competències que tenen assumides els consells insulars per
llei de transferències del Govern balear, unes propostes molt
senzilles, però jo crec que és important que s'aprovin aquí,
en aquest plenari. Hem presentat una proposta sobre matèria
d'urbanisme i habitabilitat de l'any 95; sobre les
competències en matèria de règim local dels anys 94 i 95, i
unes propostes que fan referència a la inspecció tècnica de
vehicles de l'any 94, i també respecte de les competències
d'oficines d'informació i turístiques de l'any 94 i de l'any 95,
i nosaltres, el Grup Popular, consideram que aqueixes
competències assumides pels consells insulars han estat
desenvolupades amb un nivell satisfactori i de qualitat i que
en totes aqueixes competències s'ha anat complint allò que
deia la Llei de transferències, allò que tenien assumit i les
competències que tenien assumides els consells insulars.
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Hem de dir que el tema més important o un tema important
en què es troben els consells insulars és, efectivament, allò que
s'ha dit aquí, intentar cercar o arribar a un finançament definitiu.
Hem de pensar que si fa dos anys ja s'hagués posat en marxa un
sistema definitiu de finançament dels consells respecte
d'aquelles competències que tenen assumides, tal volta ens hi
hauríem equivocat, en el sentit que seria bo, i així ho hem
cregut nosaltres, esperar un temps, veure quin serà el
finançament definitiu de la Comunitat, per, a poc a poc, amb
l'experiència que té cada consell sobre aqueixes competències
que ha anat assumint i que ha exercit durant una sèrie d'anys,
quan tengui ben assimilat quins són els seus punts forts, els seus
punts més febles, d'aqueixes competències, i veure quin és el
cost real, que a la vegada serà definitiu amb el temps, a la millor
multiplicant aquest cost efectiu amb unes constants, serà, abans
del 2001, així com diu la Llei de mesures tributàries, allà on ens
haurem de plantejar aquesta mesura.

Dic que, respecte d'aquestes competències, hi ha un tema
conflictiu, que és el tema respecte de l'urbanisme i a
l'habitabilitat, que aquest tema en els consells insulars de
Menorca i d'Eivissa ha suposat una gran passa cap endavant,
que a la vegada també suposa una gran càrrega de feina per als
consells insulars, en el sentit que hi ha un tema delicat, que és
el tema de la disciplina o, millor dit, de la indisciplina
urbanística, que en moltes d'ocasions són els consells insulars
qui han d'exercir aqueixa potestat, perquè els ajuntaments, molts
de pics, se n'inhibeixen i intenten que els temes conflictius
passin a les respectives comissions insulars d'urbanisme. Aquest
és un tema delicat. Jo crec que intenten, els consells, fer una
bona labor en aquest sentit, i el nostre grup ha presentat
aqueixes propostes d'aquests anys 94 i 95 respecte d'aqueixes
competències que tenen els consells, i creim que, a nivell de
compliment d'aquella tasca que tenen comanada, és satisfactòria
per part dels consells insulars. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Grups que vulguin fixar la posició?Pel Grup
Mixt...

 EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Gràcies, Sr. President. Com que el Grup Mixt no votarà per
igual cada una de les esmenes, no s'hi pronunciarà.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Esquerra Unida? Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Molt breument, també, per dir que el
nostre grup no donarà suport a aquestes propostes de resolució.
Lògicament, he de dir que les memòries són satisfactòries i
suficients, que és el que diu en les propostes de resolució, ens
recorda massa el final d'aquella historieta que va escriure fa
cent anys Àngel Ruíz i Pablo, que quan va tornar de Barcelona,
on va dur a operar la seva senyora, li van demanar: "Com ha
anat?", i va dir: "L'operació ha anat molt bé, però ma dona és
morta", i em sembla que les resolucions que ens presenta el
Grup Popular són així.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Sr. President, senyores i senyors diputats. Fixarem la
posició respecte de les propostes de resolució presentades
pel Grup Popular. He de començar per dir-los que, quan les
vaig llegir, no m'ho podia creure, els ho promet, quan vaig
llegir les quatre propostes de resolució presentades pel Grup
Parlamentari Popular, ens semblava que no podia ser, quina
gala d'imaginació!, quina feinada d'elaboració!, quina
finesa!, quin estil!, quina capacitat d'anàlisi!, quina visió de
la jugada!, quina profunditat de contingut! Les han llegides,
senyores i senyors diputats. Quan jo ho vaig fer, vaig quedar
astorat. Els les llegiré.

"El Parlament de les Illes Balears constata que els
consells insulars han exercit les competències en matèria
d'oficines d'informació turística amb un satisfactori nivell de
qualitat, complint el que disposa la legislació vigent". No
els haurà sortit l hèrnia, vaig pensar, però és una postura,
¡què hem de fer!.

I em vaig disposar a llegir la segona -som molt ordenat-,
"El Parlament de les Illes Balears constata que els consells
insulars han exercit les competències", aquesta vegada
"d'inspecció tècnica de vehicles amb un satisfactori nivell
de qualitat, complint el que disposa la legislació vigent".

Mare de l'amor formós!, són resolucions clòniques, i
efectivament, les altres dures són fetes amb el mateix
motllet, i, si volen, els les puc llegir, però els estalviaré
aquesta feina. Mai no s'hauria imagint el legislador, qui
varen elaborar la Llei 5/1989, que l'aplicació de la'rticle 24
de la Llei de consells insulars fes possible un debat com el
que propicien unes resolucions d'un calat tan profund com
aquestes.

I si no n'hi havia prou amb una, quatre, totes iguals. Que
no vols brou? Tassa i mitja. Ni un comentari han merescut
les referències que les memòries fan a la pobresa, a la
insuficiència de mitjans amb què varen ser dotades les
competències transferides per llei. Ni un comentari sobre el
deficient finançament d'aqueixes. Ni un comentari sobre
possibles sortides als problemes que planteja la gestió en
aquestes quatre matèries. Ni un comentari que pogués servir
a aquesta cambra per elaborar la possibilitat d'incloure
canvis en la legislació referida a les competències de què es
tracta. Res. Ni un fil. "Satisfactori nivell de qualitat i
compliment de la legislació vigent". Els ho promet, aquesta
vegada han superat la nostra capacitat de sorpresa. Ens han
deixat perplexos, parats, astorats, espantats, al•lucinats, com
en diuen els joves. I davant aquest esforç prodigiós, què
podem dir, Déu meu, que no resulti banal?



2812 DIARI DE SESSIONS / Núm. 68 / 15 d'abril del 1997

Reconec, senyores i senyors diputats, la meva incapacitat a
entrar a analitzar amb profunditat el contingut de les seves
resolucions bessones, però com que no puc evitar recordar com
en el seu vessant de consellers dels consells insulars vostès
expressen, fins i tot ne veu alta, quan no els escolta massa gent,
açò sí, la seva visió crítica del contingut de les lleis que van
atribuir les competències que tractam avui als consells insulars,
com que no puc evitar recordar que fins i tot les memòries fan
alguna referència a dificultats, a problemes causats pel deficient
finançament de les transferències, i com que em preocupa la
seva maleïda esquizofrènia política, el seu desdoblament de
personalitat que fa que en el seu vessant de consellers vegin i
afirmin i fins i tot aprovin coses que després, quan actuen com
a diputats, pretenen ignorar, m'he permès dur-los un vell remei
casolà per a aquest mal, abans deien que feia bo per a la pèrdua
de memòria, i ja que vostès han perdut fins i tot la memòria de
les memòries que avui debatem, els faré arribar aquestes panses,
que segurament els ajudaran a recuperar-la. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Vicent Tur, té la paraula.

 EL SR. TUR I TORRES:

Sr. President, senyores i senyors diputats. Evidentment,
aquestes propostes de resolució del Partit Popular posen de
manifest no només que no s'ha fet un gran esforç en llegir les
memòries que enviaven els consells insulars, no ha portat
propostes de resolució que corregissin els problemes, però per
a nosaltres hi ha un aspecte que ens preocupa més, que posen de
manifest algunes connotacions que són realment preocupants,
la primera és l'excessiva complaença, i més, especialment,
venint del grup majoritari, que és el que dóna suport al Govern.
Els consells insulars, en les seves memòries, hi apuntes una
sèrie de dèficits, de dificultats, de problemes en la gestió, però
vostès diuen "Tranquil, tens problemes, però ho fas molt bé",
els abandonen a la seva sort.

Home, sembla que hi hagi un interès especial per part del
Partit Popular que els consells insulars fracassin en la seva
gestió, a veure si els enterram definitivament i no hem de parlar
més de consells insulars o de transferència de competències. Per
això, ens preocupen aquestes connotacions que subsisteixen
dins aquesta anàlisi tan simple. Davant unes memòries on els
consells plantegen uns problemes, se'ls diu "Ho feis molt bé,
tranquils", perquè si no, no s'explicaria aquest abandonament a
la seva sort, si no hi ha aquesta voluntat. Que tenen problemes,
com més en tenguin, millor.

Però, per una altra banda, hi ha una altra connotació que
també ens preocupa tant o potser més, que és aquesta
voluntat d'ingerència per part del Parlament, tal com
proposa el Grup Popular, en la gestió autònoma dels
consells insulars. El Partit Popular diu "El Parlament de les
Illes Balears constata que els consells insulars han exercit
les competències en matèria", que són les quatre clòniques,
com ha dit el Sr. Orfila, "amb un satisfactori nivell de
qualitat, complint el que disposa la legislació vigent".
Home, jo em pregunt què diria algun president de consell
insular assegut als bancs dels Grup Popular si aquesta
mateixa proposta de resolució, venint del Grup Popular o de
qualsevol altre grup parlamentari, digués exactament el
mateix, però en lloc de dir "amb un satisfactori nivell de
qualitat", digués "amb un insatisfactori nivell de qualitat i
que no s'ha cenyit a la legislació vigent". Voldria saber què
en diuen, o que en dirien, alguns presidents de consells
insulars asseguts als bancs del Partit Popular.

Per tant, és tant evident que no només s'hi han esforçat
poc, sinó que és absolutament incongruent que el Parlament
voti avui aquestes propostes de resolució, perquè són una
simple ingerència en la gestió que tenen els consells
insulars, perquè aquí no hem d'analitzar si ho han fet bé o
malament, ni tan sols hem de dir que ho han fet bé, és que
no hi podem entrar, ni ho hem de fer, sinó que el que
d'analitzar i constatar són els problemes que tenen els
consells per a la seva gestió, i els consells n'han apuntat, de
problemes, però vostès ho han despatxat dient que és igual,
ho feis molt bé, tranquils.

Per tant, la nostra proposta és que retirin aquestes
propostes de resolució i que no les facin votar a aquest
parlament, perquè si és així, nosaltres ens hi haurem
d'abstenir. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Conclòs el debat, passam a la votació de
les propostes de resolució.

En primer lloc, passarem a votar les resolucions
presentades pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida, vistes
les intervencions, excepte que hi hagi opinió en contra, les
votarem totes conjuntament, les d'Esquerra Unida.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de les
propostes de resolució presentades per Esquerra Unida, es
volen posar drets, per favor? Poden seure, gràcies.

Vots en contra? Poden seure, gràcies.

Abstencions? Poden seure, gràcies.

Vots a favor, 25; en contra, 31; abstencions, 2. Queden
rebutjades aquestes propostes de resolució.
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Passam a votar les propostes de resolució presentades pel
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, i vistes també les
intervencions, les votarem conjuntament totes, excepte que hi
hagi...

Sí, Sr. Pascual.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Sr. President, demanaríem votació separada de la 12 i de la
14.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar les propostes de resolució del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM 12 i 14.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen posar
drets, per favor? Poden seure, gràcies.

Vots en contra? Poden seure, gràcies.

Abstencions? Poden seure, gràcies.

Vots a favor, 25; en contra, 31; abstencions, 2. Queden
rebutjades les propostes 12 i 14.

Passam a votar les propostes de resolució primera, segona,
tercera, setena, vuitena, novena, desena, tretzena i quinzena.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen posar
drets, per favor? Poden seure, gràcies.

Vots en contra? Poden seure, gràcies.

Vots a favor, 27; en contra, 31. Queden rebutjades aquestes
propostes de resolució.

Passam a les propostes de resolució del Grup Parlamentari
Popular. Excepte que hi hagi criteri en contra, es votarien
conjuntament les quatre.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen posar
drets, per favor? Poden seure, gràcies.

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 33; en contra, cap; abstencions, 25.

Passam a votar les propostes de resolució presentades pel
Grup Parlamentari Socialista, i a la vista de la intervenció que
hi ha hagut, passaríem a votar primerament la proposta de
resolució número 10. Hi ha qualque altra petició?

Senyores i senyors diputats que votin a favor de la proposta
de resolució presentada pel Grup Parlamentari Socialista
número 10, es volen posar drets, per favor? Poden seure,
gràcies.

Vots en contra?

Abstencions?

S'aprova per unanimitat.

Passam a votar les propostes de resolució presentades
pel Grup Parlamentari Socialista 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen
posar drets, per favor? Poden seure, gràcies.

Vots en contra? Poden seure, gràcies.

Vots a favor, 27; en contra, 31; abstencions, cap. Queden
rebutjades aquestes propostes de resolució.

Liquidació dels pressuposts del Parlament de 1996.

Passam al darrer punt de l'ordre del dia, que és la
liquidació de pressupost per a l'any 1996. Dia 25 de febrer
de 1997 la Mesa es donà per assabentada del conjunt de la
liquidació del pressupost del Parlament de l'any 1996. Dia
3 del mes de març es va traslladar còpia a tots i cada un dels
portaveus del grups parlamentaris, mitjançant escrits
registrats 1323, 1327, ambdós inclosos. De dia 15 d'abril del
97 fins a la data, no ha tingut entrada en el registre general
de la cambra cap escrit de cap grup parlamentari en relació
amb la liquidació de pressuposts. 

Per tant, deman a la cambra si es poden aprovar per
assentiment o volen que els passem a votació. Passam, idò,
a votar els pressuposts.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de la
liquidació dels pressuposts del Parlament 1996, es volen
posar drets, per favor? Poden seure, gràcies.

Vots en contra? 

Abstencions? Poden seure, gràcies.

Vots a favor, 48; en contra, cap; abstencions, 10. Queda
aprovada, idò, la liquidació del pressupost per a l'any 1996.

En no haver-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la
sessió, i moltes gràcies.
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