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PUNT ÚNIC:
Debat de la comunicació relativa a les memòries de gestió de els competències assumides pels consells insulars de l'any
1997. (Escrit 2161/99).

LA SRA. PRESIDENTA:
Comença la sessió i en primer lloc demanaríem si hi ha
substitucions.
LA SRA. CAPÓ I ABRINES:
Sí, Margarita Capó substitueix Mabel Cabrer.
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LA SRA. CEREZO I MIR:
Sí, María Cerezo substituye a Misericordia Sugrañes.
LA SRA. AMER I RIERA:
Mercè Amer substitueix Antoni Diéguez.
EL SR. PONS I PONS:
Tirso Pons substitueix Joana Barceló.
EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:
Antoni Alorda substitueix Maria Antònia Vadell.

De totes maneres crec que és important recuperar
algunes de les consideracions que varen sortir a la palestra
l'any passat, perquè no sé si recordaran que l'any passat
altres qüestions molt importants i essencials per al
funcionament dels consells insulars es varen insinuar durant
aquesta comunicació, que no va aprofundir en quasi cap
moment en les dades, xifres, estadístiques, etc., presentades.
Per exemple, els diputats dels diferents grups parlamentari
varen coincidir en qualificar d'absurd el desplaçament que
existeix entre les xifres objecte d'exposició, de l'any 97 en
aquest cas, i el moment en què s'exposen. Resulta que avui
en debatem una que correspon a l'any 97, una memòria -si
pertoca l'expressió- ja obsoleta, i està presentant aquesta
memòria un conseller que l'any 97 no era diputat,
parlamentari, ni membre de cap consell insular, ni membre
del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA:
No hi ha més substitucions?
Punt únic: Debat de la comunicació relativa a les memòries
de gestió de els competències assumides pels consells insulars de
l'any 1997. (Escrit 2161/99).
El punt únic de l'ordre del dia de la sessió constitueix el debat
de l'escrit número 2161/99, presentat pel Govern de les Illes
Balears com a comunicació relativa a les memòries de gestió,
corresponents a l'any 97, de les competències assumides pels
consells insulars. Assisteix l'Hble. Conseller de Presidència, Sr.
Antoni Garcias i Coll, acompanyat..., o no..., sí, acompanyat del
Sr. Valentí Valenciano, director general de Relacions amb el
Parlament i Coordinació normativa.

Realment qualque diputat pensa que amb el debat d'avui,
si el plantejam com fins ara, com una successió de dades de
l'any 97 sobre la gestió de competències transferides als
consells insulars, podrem solucionar qualque problema dels
que ens afecten? I si no podem solucionar problemes i si ni
tan sols podem plantejar-los per trobar una solució, realment
complim la funció parlamentària? Hem de fer una
formalitat, un tràmit parlamentari -com diria la Sra. Salomencara que així plantejat no serveixi per a res? No és molt
millor posar fil a l'agulla i començar a canviar des d'ara la
fórmula d'aquesta comunicació?

Intervé el Sr. Conseller sense límit de temps.
EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antoni Garcias
i Coll):
Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, quan el Parlament va plantejar la comunicació d'avui
em vaig plantejar seriosos dubtes sobre quin era el meu paper.
Després vaig comprovar que aquest sentiment era compartit per
tots els grups parlamentaris i, si m'ho permeten, els ho recordaré.
El Sr. Grosske va dir l'any passat, en ocasió de la comunicació
presentada per la Sra. Rosa Estaràs: "Pensam simplement que, ni
aquesta comissió del Parlament, ni el Parlament en el Ple, no és
el fòrum adequat per fer una elucubració sobre allò que aquestes
xifres ens puguin indicar". El Sr. Sampol deia: "Coincidim un
poquet que encara no hem trobat l'encaix d'aquest debat dins tot
el que ha de ser el procés de desenvolupament de l'Estatut i de
l'article 39". I el Sr. Triay deia: "La comunicació del Govern és
una comunicació molt sui generis, perquè és una comunicació en
base a unes memòries que li envien els consells insulars. Durant
uns anys no la feia el Govern perquè no sabia com l'havia de fer,
i ara fa un petit resum d'allò que li han enviat els consells
insulars, i d'aquest resum la consellera, en aquest cas de
Presidència, representant del Govern, ve aquí i ens fa un resum
del resum i, a més, ens ho conta a aquells que hem fet les
memòries, i ara diu que a veure què trobam. I jo què sé! Està bé,
el resum del resum està relativament bé, però crec que som en un
exercici francament poc útil. Jo crec que ens hauríem de
replantejar aquesta qüestió, que és una qüestió de reforma
legislativa o de plantejament de relacions entre institucions". La
Sra. Salom deia: "Aquí el que es fa és una formalitat, un tràmit
parlamentari, que així ve marcat a les distintes lleis i
reglaments". I la Sra. Estaràs deia: "Coincidesc amb la major part
de portaveus que exactament no sabem molt bé quin és el nostre
paper a jugar en aquesta comissió".
I és realment un absurd que un conseller d'un govern doni
comptes de la memòria de la gestió de tres consells insulars, i és
estrany que les dades que avui tenc a la mà siguin les de l'any 97
quan estam a les portes de l'any 2000, i el que encara és més
estrany és que, després de tants d'anys, assenyalant que això és
absurd, no s'hagi canviat res.

És veritat que l'Estatut estableix uns mecanismes de
tutela i control del Govern sobre els consells insulars, però
també és veritat que els partits que avui formen el pacte de
progrés sempre han defensat que els consells insulars no
necessiten aquesta tutela, els consells insulars no necessiten
que el Govern els dugui de la mà, no necessiten que
nosaltres aprovem la memòria que cadascun dels consells
insulars han aprovat prèviament.
Encara que la memòria per ella mateixa és de gran
importància i que el resum de la gestió dels consells insulars

sigui essencial, és més important encara acabar amb els
problemes històrics dels consells, com són duplicitat de
competències, un sistema de finançament insuficient i un deute
històric per competències mal dotades.

pessetes tant al manteniment de convenis com a l'atenció
assistencial a famílies desestructurades o de risc social, així
com l'elaboració d'un estudi sobre la realitat dels
adolescents.

Idò puc afirmar i puc informar, i crec que els diputats ja ho
coneixen, els que estan aquí presents, que no podré donar
solució, o no podrem donar solució a problemes que han trobat
els consells durant l'any 97, l'any 98 i l'any 99, i això que encara
no s'han presentat les memòries del 98 i del 99, però el pacte de
progrés sí que ha trobat solució per a l'any 2000, amb un acord
per augmentar la dotació de les transferències ja rebudes. Però si
volem canviar les coses i acabar amb l'absurd, es proposa que a
partir d'ara mateix cada grup parlamentari pensi i estudiï la
millor manera de respectar l'autonomia dels consells i el
contingut de l'Estatut d'Autonomia per, durant el debat de la nova
llei de consells insulars, aportar un caire nou a la fórmula que
recull l'article 24 de la Llei de consells insulars. Pensem entre
tots com es pot mantenir la important necessitat de comptar amb
unes dades que reflecteixin la realitat dels consells, amb un
plantejament una mica absurd i que el que defensa o presenta
aquestes dades no forma part de la institució que ha generat
aquesta informació.

En la seva memòria, el Consell Insular de Menorca
destaca, pel que fa a inversions, la remodelació de
l'ampliació de la residència d'ancians, la cessió de l'antic
ambulatori de Ciutadella, la creació d'un centre de dia per a
discapacitats psíquics profunds i l'ampliació d'un centre
ocupacional.

Amb aquestes paraules prèvies l'únic que vull fer és
reflexionar sobre tot aquest tema, però crec que he vengut a
complir amb una obligació, com deia la Sra. Salom a la seva
intervenció, i no em queda altre remei més que fer un resum del
resum de la memòria dels consells insulars, perquè al final feim
un resum del resum que se'ns ha enviat.
El resum de la memòria dels consells insulars, en primer lloc
destacaré la gestió presentada pels consells insulars quant a les
competències en matèria de serveis socials i assistència social.
Del Consell Insular de Mallorca cal destacar la residència
d'Uyalfàs de sa Pobla, on el consell insular va destinar, per a una
reforma, quasi 80 milions de pessetes en una reforma que s'ha fet
en dues fases, i aquesta inversió va ser assumida pel Govern de
les Illes Balears. També des d'aquesta mateixa matèria hi ha
hagut ajudes al sector de la infància, exclusió social, salut i
drogodependència, gent gran i dona. El col•lectiu de gent gran va
rebre inversions per valor de 65 milions de pessetes, que
inclouen lloguer de locals, manteniment de 151 associacions, etc.
Pel que fa a l'exclusió social, la despesa fou de 5,5 milions de
pessetes, en infància 9,5 milions, dona 9,3 milions de pessetes,
salut i drogodependència 8 milions de pessetes; en total, 98
milions de pessetes. Pel programa d'actuació per la situació
d'urgent necessitat social i pobresa, el Consell Insular de
Mallorca l'any 97 amplià la partida de l'any anterior fins a 30,6
milions de pessetes; aquest programa tracta problemes com la
manca de mitjans de subsistència, dificultats d'integració social,
laboral o escolar, entre d'altres. I c), el programa de famílies
nombroses; es tramitaren 919 nous títols i s'amplià el concepte
de família nombrosa a aquella que té tres fills menors de 21 o
menors de 26 que justificassin estudis o servei militar; es
renovaren 2.414 títols.

En el Consell Insular de Menorca, famílies nombroses 340
títols renovats i 110 nous. En l'apartat de gent gran el consell
insular va destinar més de 150 milions a distints acords i
convenis per ampliar la dotació de personal per a residències,
iniciar les obres d'altres o donar suport a associacions de famílies
de malalts d'Alzheimer. A la seva memòria també es destaca que
s'han complert tots els objectius que es varen projectar. I en
referència a les 90 places de la residència, varen estar cobertes i
es realitzaren 1.827 consultes mèdiques i d'assistència mèdica i
es va ampliar fins a quatre hores diàries de consulta externa. En
l'apartat de menors i família es destinaren més de 57 milions de

El Consell Insular d'Eivissa i Formentera, de famílies
nombroses de l'any 1997 es varen gestionar 150 títols nous
i se'n varen renovar 415, amb unes despeses de 3 milions de
pessetes. En actuacions assistencials en matèria de Tercera
Edat, marginació, minories ètniques, infància, família, llars
i institucions anàlogues, les despeses, ja sigui mitjançant
convenis o ajudes assistencials individuals o
subvencionades varen ser de 20 milions de pessetes. Altres
accions foren l'atenció de nins per la guarderia d'infants de
Cas Serres amb l'objectiu de fomentar la incorporació de la
dona al món laboral, les inversions en la residència assistida
de Cas Serres o el programa d'assistència domiciliària, amb
una despesa total en l'apartat b) de quasi 400 milions de
pessetes.
En relació a les competències en matèria d'activitats
classificades i parcs aquàtics, en referència al Consell
Insular de Mallorca, segons la memòria que va ser aprovada
pel Pla del Consell de dia 6 de juliol del 1998, una vegada
solucionats els problemes i les demores lògiques del primer
any de transferència i consolidat l'esquema orgànic del
servei d'activitats classificades, es pot dir que la dotació
pressupostària rebuda es considerava del tot insuficient per
poder donar l'abast mínimament a la problemàtica de les
activitats classificades a l'illa de Mallorca. Es denuncia
també la manca de dotació econòmica per a les funcions
d'inspecció i tramitació de denúncies, la manca d'un sistema
de control i d'inspecció d'aquelles activitats més
problemàtiques i la necessitat d'un sistema informàtic més
actualitzat que permeti el control i seguiment dels
expedients. No obstant això, la memòria considera que la
transferència ha representat una millora global quant a la
qualitat del control dels expedients rebuts dels ajuntaments.
Entre altre mesures es proposa la regulació normativa
sectorial d'espectacles públics i activitats recreatives per tal
que l'Administració autonòmica regulàs la seva
problemàtica.

El Consell Insular de Menorca, les competències foren
atribuïdes al Consell Insular de Menorca per la Llei 8/95, de
30 de març. Les actuacions més significatives realitzades
són les següents: 169 expedients tramitats, 298 informes
realitzats. Les tasques més importants duites a terme pel
Servei d'Activitats Classificades són: la realització de
diverses reunions amb tècnics municipals i autonòmics per
tal d'unificar els criteris d'aplicació de la normativa que
regula les activitats classificades, com la legalització dels
cafès concert, etc.

I en el Consell Insular d'Eivissa i Formentera, la Comissió
insular d'Activitats Classificades va tramitar 157 expedients, 80
de forma favorable, i va celebrar 13 reunions.
En relació a les competències en matèria de cultura i
patrimoni històric, el Consell Insular de Mallorca, en allò
referent a arxius i biblioteques podem dir: Pel que fa a l'Arxiu
del Consell Insular de Mallorca, la memòria d'aquesta institució
destaca l'ingrés de 1.727 expedients procedents del Servei
d'Activitats Classificades, 5 capses de documentació donades pel
Sr. Gabriel Alomar i Esteve per incorporar-les a l'Arxiu Alomar,
l'entrada de documentació procedent de l'Hospital General o
l'ingrés de 283 llibres a la biblioteca auxiliar de l'Arxiu. Així
mateix, s'ha continuat l'inventari dels l'arxius de Banyalbufar,
Marratxí, Vilafranca i Santa Eugènia. En l'apartat de promoció
cultural, per altra banda, es destinaren quasi 100 milions de
pessetes a la promoció del llibre i la lectura a través de distints
programes de suport a fires i mostres, i a la producció editorial
en llengua catalana i a les edicions de traduccions d'altres
llengües al català.
Pel que fa al teatre, la seva promoció va rebre 61 milions de
pessetes en suport a producció, creació, fires i mostres, beques,
etc. La música rebé 163 milions en suport a entitats musicals,
federacions, festivals de música, circuits de joves intèrprets, etc.
La promoció de les arts plàstiques va suposar una inversió de 9
milions, altres 14 es destinaren al suport de la cultura popular,
etc.
En l'apartat de normalització lingüística es destinares més de
65 milions de pessetes en programes de normalització i suport a
activitats i empreses per a la realització d'activitats de
normalització. I en l'apartat de patrimoni històric destaca, entre
altres aspectes, la cura del patrimoni arqueològic a través
d'intervencions als jaciments, el perfeccionament de la tramitació
sancionadora o la dotació del centre de documentació amb el
programa Invesdoc.

En el Consell Insular de Menorca, conselleria de Cultura,
Educació i Esports, en l'apartat de cultura a través de distints
convenis s'han invertit més de 29 milions i més de 7 s'han
dedicat a subvencions i ajuts a les dues escoles de música. A
l'apartat de joventut es destinaren 1,6 milions de pessetes i en
l'aparat d'educació més de 68 milions de pessetes en concepte
d'educació d'adults, beques de residència, escoles infantils,
alfabetització d'adults, transport escolar, etc. I en l'apartat de
servei d'assessorament lingüístic, amb una inversió de més de 8
milions de pessetes es varen corregir més de 4.500 pàgines. Així

mateix destaquen altres activitats dirigides a millorar el
servei de la biblioteca, la preservació i protecció del
patrimoni, com el Pla de façanes o tota una sèrie de
programes i activitats esportives com torneig
intermunicipal, etc.
El Consell Insular d'Eivissa i Formentera, va destinar a
patrimoni històric artístic, durant l'exercici 1997, un total de
213 milions, amb la restauració de monuments, encàrrecs de
projectes i estudis d'arqueologia o adquisicions. Així mateix
es va produir l'acord plenari de suport a la sol•licitud de
declaració del recinte emmurallat d'Eivissa com a Patrimoni
de la Humanitat, i se substanciaren més de 105 expedients
per part de la Comissió de Patrimoni. En l'apartat de
promoció cultural, aquesta va suposar una despesa de 79
milions a través de conferències, teatre, subvencions,
publicacions, etc. I en l'apartat d'educació, l'any 97 es va
comptar amb un pressupost de 9,4 milions, dels quals 3,2 es
destinares a beques i ajudes per a estudis. Per la seva part,
la Biblioteca pública insular va tenir un pressupost de 6,1
milions de pessetes.
En l'apartat de competències en matèria d'esports, el
Consell Insular de Mallorca destaca la participació de més
de 40.000 participants, tant en el programa de jocs escolars
com en el programa unificat, amb un pressupost superior als
80 milions de pessetes. Així mateix es realitzaren activitats
de temps lliure amb la participació de més de 12.000
escolars. Quant al Servei de medicina de l'esport, al centre
de Palma es feren 2.949 mèdiques esportives, 1.084 en el de
sa Pobla, 1.349 a Felanitx i 910 a Manacor.
En el Consell Insular de Menorca, referent a esports,
durant l'any 1997 es va executar el programa "L'esport per
a l'edat escolar", amb 2.815 participants i una despesa de 9
milions de pessetes. També es realitzaren campaments
d'estiu, es destinaren més de 25 milions al Pla territorial
d'equipaments i instal•lacions esportives, i més de 13 a l'ajut
a escoles esportives o beques per a tècnics, etc. El programa
d'esports adaptat per a discapacitats va comptar amb més de
68 participants, mentre que la Pista d'Aventures va tenir més
de 8.000 visitants.

Al Consell d'Eivissa i Formentera, la promoció esportiva
va tenir lloc a través de cursos de natació, torneig de
bàsquet, campaments esportius, etc. El programa "L'esport
a l'edat escolar" va comptar amb més de 21 milions de
pressupost i més de 500 participants, mentre que el Gabinet
de medicina esportiva va tenir més de 800 usuaris.
En relació a les competències en matèria d'habitabilitat,
el Consell Insular de Mallorca destaca a la seva memòria
que el nombre de cèdules expedides ha augmentat un
15,58%, passant de 7.399 l'any 1996 a 8.552 l'any 1997.

Aquelles s'han desglossat en 4.586 de la primera ocupació i
3.966 de renovació. En relació a l'any 96, en el nombre
d'habitatges de primera ocupació s'ha produït un augment de
23,64%, mentre que en el nombre d'habitatges de renovació
l'augment va ser d'un 7,47%. Aquestes xifres indiquen una
disminució d'activitats en el sector de la construcció de l'any
1997 i una pujada en el sector traduïda en el nombre de cèdules.
Així, pugen les cèdules d'habitatge i locals, s'incrementen
moltíssim els apartaments turístics, un 315%, i es registra una
lleugera alça en els hotels, un 18,18%. Les cèdules denegades
varen passar de 30 l'any 1996 a 78 l'any 1997.
En el Consell Insular de Menorca en matèria d'habitabilitat
disminueix el total de cèdules expedides en un 10,07%;
augmenten les cèdules de primera ocupació un 29,45% i les de
renovació disminueixen de 573 a 432, és a dir, un 24,60%.
En el Consell Insular d'Eivissa i Formentera disminueixen
també les cèdules expedides, de les 1.114 de l'any 1996 a les
1.108 de l'any 1997. Baixen les cèdules d'habitabilitat de primera
ocupació i les de renovació augmenten de 442 a 450.
Competències en matèria de les oficines d'informació
turística. En el Consell Insular de Mallorca l'oficina principal va
realitzar més de 130 gestions, ja sigui com a consulta de
mostrador, com telefòniques, escrites o lliurament de fullets. El
col•lectiu d'espanyols, amb més d'11.000 persones, és el més
important pel que fa a sol•licitud d'informació. A l'oficina de
l'aeroport varen demanar informació més de 41.000 persones. En
el Consell Insular de Menorca durant l'any 1997 es varen atendre
un total de 81.413 consultes a les tres oficines, el que suposa un
increment d'un 17,31% respecte a l'any passat. En el Consell
Insular d'Eivissa i Formentera, l'oficina d'Eivissa ciutat va rebre
més de 29.900 consultes entre les que destaca una altra vegada
la nacionalitat espanyola; el nombre de consultes a l'oficina de
l'aeroport va ser de més de 15.000.

El Consell Insular d'Eivissa i Formentera cal remarcar
que, quant a les obertures d'establiments, no es produeix un
augment significatiu, mentre que la xifra de baixes
definitives és de 398 i la de baixes temporals de 21
establiments entre hotels i apartaments, amb un total de
1.511 places. L'oferta està integrada per 56.022 places,
corresponents a hotels i a apartaments, i quasi 27.000
establiments extrahotelers. S'han de destacar les vuit
empreses dedicades a la modalitat de temps compartit. I
quant als campaments turístics, són sis i ofereixen un total
de 1.998. Durant l'any 1997, les denúncies foren 77 i
s'incoaren 69 expedients sancionadors, dels quals més de la
meitat correspongueren a Eivissa. El sector més afectat pels
expedients sancionadors és el de l'oferta complementària,
seguit dels allotjaments, les agències de viatges i els guies.
Competències en matèria de règim local. En el Consell
Insular de Mallorca la memòria destaca el canvi de
denominació toponímica de dos municipis, el coneixement
de dos expedients d'alineació i de dos de permuta. La
demanda d'informació a distints municipis quant als
expedients (...) o l'acord al Ple pel desistiment de
l'Ajuntament de Marratxí en el conflicte de competències
amb l'Ajuntament de Palma sobre els serveis mortuoris que
presta l'Empresa Funerària Municipal dins el cementiri de
Bon Sossec i, en conseqüència, l'arxiu del conflicte. El
Consell Insular de Menorca, la tramitació d'expedients
d'alineació, permuta o gravamen de béns immobles
patrimonials de Maó, Ciutadella, Ferreries i es Migjorn
Gran, o l'autorització de crèdits per import de 870 milions
de pessetes a cinc ajuntaments de les Illes són alguns
aspectes a destacar de la corresponent memòria.

Competències en matèria de la ITV. La memòria destaca un
notable increment d'inspeccions a les tres illes. Així mateix,
durant el període que avui presentam es va resoldre el contenciós
pendent a Mallorca. D'altra banda es dóna compliment a la Llei
2/97 de taxes, a través de la qual es financia el servei d'ITV; així,
s'estableix que correspons als consells insulars l'ordenació, la
fixació de la quantia, la gestió i la recaptació de les taxes per a la
realització d'activitats o per a la prestació de serveis que els
hagin estat transferit com a propis per llei de la Comunitat de les
Illes Balears. Quant a les estadístiques, a Mallorca es feren
150.408 primeres inspeccions a les estacions d'ITV, amb un
percentatge de rebuig del 14,07%; es presentaren 18.200 vehicles
en segona inspecció i el percentatge de rebuig va ser el 5,7%.
Quant a les inspeccions no periòdiques, competència del servei
d'ITV del Consell Insular de Mallorca, es feren 16.140 serveis.
A Eivissa, durant l'any 1997 s'inspeccionaren 30.292 vehicles,
mentre que a Menorca l'ITV de Maó va tramitar 3.160
expedients i la de Ciutadella 917.

Competències en matèria d'ordenació turística. El Consell
Insular de Menorca segons la memòria va realitzar 273
expedients i 174 resolucions. També es dugueren a terme
actuacions d'execució i gestió del Pla de modernització de
l'oferta complementària de les Illes, mitjançant les visites dels
establiments de les urbanitzacions turístiques. Així, en el terme
municipal des Castell s'iniciaren 41 expedients, 40 a Sant Lluís
i 5 en es Mercadal. Quant als ingressos en concepte de taxes per
l'àrea de turisme, destaca un total de 6 milions de pessetes.

Competències en matèria d'urbanisme. Consell Insular
de Mallorca. La memòria destaca l'activitat desenvolupada
per l'àrea d'urbanisme amb un total de 10.137 acords, que
suposen un increment del 16,8% respecte a l'any anterior.
Els increments més significatius fan referència al concepte
de recursos amb un increment del 160%, de subrogació en
competències municipals amb un increment del 136,4%, i
dels plans parcials amb un augment del cent per cent. Així
mateix s'assenyala un increment en l'expedició de cèdules
d'habitabilitat. Varen descendir les activitats relacionades
amb el compliment de prescripcions de planejament
sectorial i correcció d'errades materials. Descendí un 14,4%

el nombre d'acords relatius a autorització d'habitatges en sòl
rústic, que el document atribueix a l'aprovació de la Llei de sòl
rústic. Així mateix es tramitaren tres expedients de suspensió de
planejament i quatre normes subsidiàries de planejament
municipal. Per altra banda la memòria destaca la necessitat d'un
increment de plantilla a causa de l'augment del nombre de
sol•licituds d'autoritzacions prèvies a la llicència d'obres en sòl
rústic i la falta de plantilla dedicada a activitats administratives
davant l'amplitud dels mitjans d'inspecció.

Gràcies, Sra. Presidenta. Esper que no sigui obligació
parlar 15 minuts perquè no seria capaç, en aquests moments
i degut al tema que tenim damunt la taula, parlar durant tant
de temps.

En el Consell Insular de Menorca el 97 es veren un total de
20 expedients, tramesos per la Comissió Insular d'Urbanismes,
relatius a revisions o a modificacions del Pla general d'ordenació
urbana o normes subsidiàries, un relatiu a plans parcials i un altre
relatiu a plans especials que no desenvolupin planejament. Pel
que fa a l'expedient per a la declaració d'utilitat pública o
d'interès social durant 1997, es realitzaren 12 autoritzacions, 4
denegacions i 10 es trobaven en tràmits en finalitzar l'any. Quant
a expedients d'habitatges unifamiliars en sòl no urbanitzable, se
n'obriren 27 i se'n resolgueren 29; també es realitzaren dos
informes urbanístics i es desestimaren sis recursos.

En el prefaci que ha fet en la seva intervenció ha exposat
el que és important davant aquesta comissió. Tots
coincidim, i jo crec que son tots els grups que hi coincidim,
en el fet que aquest sistema que es va voler dotar de fer, a
partir de la presentació i resolucions sobre les memòries que
presenten els consells insulars, de l'exercici de les
competències atribuïdes es va voler dur aquest debat al
Parlament perquè són competències autonòmiques i, en
certa manera, el Parlament també té aquesta..., segons com
està la normativa actualment té aquesta funció, però no hi ha
dubte que amb l'experiència dels anys, i aquestes memòries
que tenim avui ho demostren un any més, que és un sistema
o és un model que no funciona, que no serveix pel que
hauria de servir. Primer, perquè les memòries són obsoletes
en el temps, i açò és així; en segona perquè com podem fer
una crítica o una resolució sobre quants d'expedients
d'urbanisme han fet, quants de milions han donat per un
torneig d'intermunicipis o quantes inspeccions als serveis
d'ITV s'han fet? Són temes que no són els temes de debat.
Els temes de debat són la dotació de les competències, els
elements de dificultat en l'exercici de les competències que
es poden observar, les coses que s'han de plantejar al
Govern, etc., etc.

I en referència al Consell Insular d'Eivissa i Formentera,
quant a urbanisme els expedients de planejament varen ser sis
durant l'any 97. Quant a modificació del Pla general de normes
subsidiàries, 16 quant a plans parcials, dos quant a plans
especials i dos projectes d'urbanització. Referent a sòl no
urbanitzable, el nombre d'expedients rebuts a tràmit durant l'any
1997 fou de 180 amb un increment molt notable respecte de l'any
1996 en 96 expedients. Els expedients tractats per la Comissió
Insular d'Urbanisme per resoldre varen ser 237. I pel que fa a les
resolucions, el 46% varen autoritzar els expedients i el 5,4% es
varen denegar.
Amb això acab l'exposició, el resum del resum, com deia
abans, de la memòria presentada pels consells insulars. Com
veuran és difícil fer un resum, fins i tot, d'un resum i no ser pesat.
Per això suggeria jo al principi de la meva intervenció que és
necessari entre tots els grups posar-nos d'acord per donar una
altra fórmula, una manera a aquests debats sobre la feina que fan
els consells amb les competències transferides. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Conseller. Els grups parlamentaris que vulguin
intervenir, en primer lloc correspondria al Mixt però renuncii al
torn de paraula, i tendria la paraula, per un temps de 15 minuts,
el representant del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida.

El representant del Govern en aquesta comissió d'avui ha
dit que era difícil fer un resum del resum i no ser pesat. Jo
crec que no és que sigui difícil, és que és impossible, fer-ho
d'aquesta manera.

Per altra banda, a tota aquesta absurditat a què ja s'ha fet
menció per part del Govern, se n'hi afegeix una altra, que no
és absurd però que és la qüestió que avui també s'ha
plantejat o que vull plantejar. Són memòries aprovades per
uns consells insulars, la majoria amb una majoria política
concreta, amb grups de l'oposició que mantenien una
posició concreta, i ara ens trobam aquí amb uns consells
insulars amb una altra majoria política i amb un altre govern
d'una altra majoria política. Açò també fa molt difícil entrar
a debatre el contingut d'aquestes memòries perquè s'han de
fer de dalt a baix i tampoc no es tracta d'açò, perquè si el
sistema o el model no és bo no es tracta de debatre en
profunditat les memòries sinó el sistema.

Que són els consells insulars els que han de debatre i
aprovar i discutir sobre l'exercici de les competències?
Totalment d'acord. Aquest debat, el debat fort s'ha de
produir a cada consells insular, i és en els consells insulars
on amb el coneixement de la realitat s'han de produir els
debats polítics i les resolucions polítiques sobre l'exercici de
les competències.

EL SR. PORTELLA I COLL:
Nosaltres ho hem defensat altres vegades, per part del
Govern s'ha demanat als grups polítics que comencin a
veure quines solucions hi ha a aquesta qüestió, una qüestió

que també està molt vinculada a tot el procés de reforma o
transformació institucional a les Illes Balears en aquest moment,
que no és estrany tot aquest debat que hi ha quant al paper de
cada institució, Govern, consells, Parlament, dins les Illes
Balears.
Per tant, ha de ser un debat paral•lel o una revisió paral•lela
a la revisió que es produirà durant aquests mesos. Per tant, s'ha
de fer aquest debat en paral•lel i està bé que es comenci.
Jo crec que les memòries, el debat polític, s'ha de fer a cada
consell insulars i eliminar aquesta espècie de tutela, que no ho és,
que no ho és, per part del Parlament i que en tot cas al Parlament
o a les Illes Balears, anualment, sí que s'hi hauria de fer un debat
de consells insulars amb la presència de la màxima autoritat dels
consells insulars i fer un debat polític sobre consells insulars,
entre consells insulars i Govern i també dins el Parlament.
Com encaixam açò? Difícil d'encaixar, és difícil, però jo crec
que tots els grups polítics som conscients que aquest sistema no
ha funcionat i que mantenir-lo o funcionarà i que tenim aquest
repte, tots nosaltres, de trobar una solució de consens, una
solució en què estiguem d'acord perquè fer possible, realment, un
debat polític sobre consells insulars al Parlament.

control s'ha de fer i després quin tipus d'organització i
relació han de tenir els consells insulars amb el Govern de
les Illes Balears, per evitar, per una banda, duplicitat de
funcions, perquè l'únic que fem és embullar l'administrat i
incrementar els costos de l'Administració, i després, per
altra banda, per tenir una administració molt més àgil i molt
més eficaç.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Per part del Partit Socialista, té la
paraula el Sr. Vicent Tur.
EL SR. TUR I TORRES:
Gràcies, Sra. Presidenta.
Com molt bé ha dit el Sr. Conseller i els portaveus que
m'han precedit en l'ús de la paraula, estam davant un debat
sobre unes memòries de gestió dels consells insulars que
són unes memòries purament descriptives i que responen a
una idea en què tots hem coincidit que és equivocada, més
de tutela dels consells que no de la coordinació necessària.

LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies. Per part del Grup PSM-Entesa Nacionalista, té la
paraula el Sr. Gomila.
EL SR. GOMILA I BARBER:
Gràcies, Sra. Presidenta.
També compartim amb el conseller el que ha expressat abans
quan parlava en matèria..., abans d'entrar en les memòries dels
consells insulars, perquè també sembla il•lògic que el Parlament
vulgui controlar una altra administració en què, en teoria, no és
competent. Nosaltres creim que la transferència de la gestió ha
de ser total i també la transferència del control d'aquesta gestió,
que, evidentment, s'hauria de fer des del propi plenari dels
consells insulars.
Però mirant aquestes memòries, nosaltres sí que constatam
algunes situacions que el nou Govern de les Illes Balears i els
grups que li donen suport han intentat ja posar-hi remei. Aquesta
memòria difereix poc de la de l'any anterior, que és un compendi
del que els consells insulars entreguen al Govern i aquest en fa
un resum i enumera les llicències que s'han donat a determinades
activitats, les activitats que s'han fet en matèria cultural, però sí
que constatam algunes coses que, quan el govern del consell
insular és del mateix color que el de les Illes Balears, interessava
poc posar, així a les memòries del 96 trobàvem referències, en el
cas del Consell Insular de Menorca, a la manca de dotació
pressupostària per a determinades competències que a les del 97
veim que desapareixen, però així i tot, mirant un poc aquestes
competències, sí que es veu, i així la mateixa memòria ho
apunta, la necessitat de suplementar les competències
transferides amb la signatura de convenis. Després també
constatam que una competència transferida al Consell Insular de
Menorca, concretament, a la llei es preveien uns determinats
ingressos i veim que a la recaptació feta, real, amb la prevista hi
ha una diferència d'un 50%, sempre en contra del consell insular,
és a dir, que es preveien unes recaptacions de 14 milions de
pessetes en temes d'activitats turístiques i el consell insular tan
just ha aconseguit recaptar 7 milions.
Per tant, veim com les lleis de transferències en alguns casos
tenien inflada la previsió d'ingressos dels consells insulars i que,
evidentment, açò, en els pressupostos de l'any 2000 aquest
Govern ja ho ha solucionat amb les aportacions que es faran als
consells insulars per les competències atribuïdes.
Jo pens que el debat hauria de ser també allò que ha apuntat
el Sr. Portella, a veure com ha de funcionar, amb les
competències transferides als consells insulars, quin tipus de

Fins i tot amb el benentès, tractant-se de memòries del
97, tampoc no serveix el sistema, perquè a partir d'aquestes
memòries, que no és el cas, tal com vénen presentades,
donar solucions als problemes que es plantegen en la gestió
d'aqueixes competències en els consells insulars, tampoc ja
no té sentit.
Per tant, és evident que estam davant un model que
l'experiència ha demostrat que, tal com està plantejat, no pot
funcionar. En qualsevol cas, vull creure que l'esperit del
legislador, quan redactava l'article 24, no era el que ha donat

la pràctica política durant aquests anys. Jo crec que l'esperit del
legislador, quan redactava aquest article, ha estat pervertit per la
gestió política d'aquests anys, basta veure, per exemple, les
propostes de resolució que feia l'any passat el Grup Popular, que
responien a aquest nou enfocament que s'ha vengut donant a
aquest article i no a l'esperit, ho repetesc, que es pretenia de
constatar des del Parlament que els consells insulars han fet una
bona gestió amb aquestes competències. Jo crec que,
evidentment, aquesta no és la intenció. En qualsevol cas, podem
comprovar que el resultat no és bo.
Hem seguit fins ara amb la idea de tutela dels consells
insulars, enlloc d'una adequada coordinació, en certa manera, que
els consells són menors d'edat i han d'anar de la mà del Govern
o del Parlament. Per descomptat, aquesta és una idea a superar.
Sí que és cert que hi ha d'haver una adequada coordinació. Hem
de pensar que la majoria, per no dir totes, de les competències
que s'han transferit als consells insulars són competències que
afecten, en la gestió, diferents institucions, afecten els
ajuntaments, la majoria de les quals, afecten el Govern, i, per
descomptat, els consells insulars, que són els titulars de la
competència i hem pogut comprovar en aquest temps els
problemes que crea, per exemple, no disposar de la capacitat
d'elaborar normativa per part dels consells per resoldre aquells
problemes que es plantegen en la gestió d'aquestes competències.

m'han precedit i amb el representant del Govern que estam
en condicions de poder-ho fer, i segurament, en aquesta
línia de començar a fer feina i no, com hem pogut
comprovar, quasi quasi, sense voler ser despectiu, però
perdre el temps mirant unes memòries que són purament
descriptives i que no aporten res a l'objectiu final, que és
que la gestió que es fa d'aqueixes competències cap a
l'administrati sigui la millor possible.
Per tant, no entraré a valorar l'exposició que ha fet el Sr.
Conseller de cada una de les memòries, aquest és el resultat
que ha donat a cada un dels consells, en funció dels governs
que els ciutadans han posat a cada un d'aquestos consells.
M'imagin que aquest debat s'ha fet en el si de cada un dels
consells i no té sentit ara entrar a fer aquesta valoració, però
sí posar de manifest, coincidint amb els altres portaveus, la
necessitat de mantenir un debat d'aquest tipus, de mantenir
una coordinació política entre les institucions que componen
la comunitat autònoma de les Illes Balears i, per tant, buscar
fórmules que permetin que aquest debat i que aquesta
coordinació sigui útil i no sigui un pur tràmit, com hi
assistim en aquest moment.
Gràcies, Sra. Presidenta.
LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, sí que és necessari que hi hagi una adequada
coordinació, simplement per millorar el servei que es dóna als
ciutadans a través de la gestió d'aqueixes competències.

Gràcies, Sr. Tur. Per part del Grup Popular, intervé la
Sra. Rosa Estaràs.

Per altre costat, jo crec que és bo que, ja que partim que és el
Parlament qui transfereix mitjançant una llei, aquestes
competències als consells insulars, que tengui coneixement del
resultat que dóna l'aplicació d'aquestes competències per als
consells insulars, que el Parlament tengui coneixement de la
qualitat dels serveis que es presten als ciutadans, de quins
problemes es troben els consells insulars per prestar aquestos
serveis als ciutadans i, per tant, que es plantegi el debat en les
dos vessants, de la tècnica, per una banda, de veure, si el
finançament que s'ha transferit als consells insulars per gestionar
aqueixes competències és suficient i és l'adequat, si els mitjans
tècnics són els adequats, si la necessitat d'elaborar normativa o
reglamentació sobre aqueixes competències permet als consells
gestionar adequadament i donar el servei que es pretén als
ciutadans amb els mitjans que se'ls ha transferit per la llei del
Parlament, i també és necessari, entenc jo, fer el debat polític o
el vessant polític del debat una mica amb l'objectiu de conèixer
quin és el resultat polític de l'aplicació per part dels consells
insulars de la legislació emanada des del Parlament; potser un
dels exemples més clars en aquest moment, i ho veim en les
memòries que han enviat els consells, encara que siguin les
memòries del 97, és el de l'urbanisme, l'aplicació de la
competència d'urbanisme per part dels consells insulars dóna uns
determinats resultats i sense voler entrar en quina gestió n'han fet
els consells, que per això tenen autonomia suficient i tenen els
seus controls polítics dins cada una de les institucions, sense
voler entrar, per tant, en l'anàlisi que han fet els consells insulars
d'aquesta competència, sí que es posen de manifest uns resultats
que es donen de l'aplicació de la legislació que ha anat emanant
del Parlament i que convé, cosa que pos per exemple però en
totes les altres competències segurament trobaríem el mateix,
convé veure quins són els resultats que surten de l'aplicació de la
legislació que surt des del Parlament en cada una d'aquestes
competències.
LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:
Per tant, amb el concepte de la necessària coordinació, amb
el concepte de veure quins resultats dóna l'aplicació d'aquestes
competències pel que fa als serveis que es presten als ciutadans
i a l'ínterés dels ciutadans, que, en definitiva, és l'objectiu que es
pretén quan es fan aqueixes transferències, facilitar i atracar
l'Administració als ciutadans, sí que és necessari, com s'apuntava
ja abans, fer un debat polític sobre consells insulars, sobre
descentralització de la nostra comunitat autònoma, a la millor
m'atreviria a dir que a l'estil o a la semblança del debat de les
autonomies que es fa al Senat, i crec, per la coincidència que he
vist que hi ha en aquest moment entre tots els portaveus que

Gràcies, Sra. Presidenta.
Coincidim amb la resta de grups que aquest debat és un
debat poc més poc manco buit de contingut. A més a més,
en aquest any es produeix una circumstància especial per
damunt del que era la revisió de les memòries de l'any 96,
i és que la comunicació la va fer el Govern anterior, el Sr.
Garcies parla sobre una comunicació que ell no ha fet, la va
fer el Govern anterior, concretament aquesta diputada quan
era consellera. Ha de defensar el que va fer el Govern

anterior i, en teoria, jo hauria de fer d'oposició, però no puc fer
d'oposició d'allò que jo vaig presentar, per tant, encara es
produeix un debat molt més surrealista amb aquests termes.
Ja de l'experiència de l'any anterior, vàrem constatar que és
un debat buit de contingut i un debat gairebé inútil, primerament
perquè es produeix sempre amb dos anys de retard. Pensem que
els consells varen enviar les memòries el juliol del 98, el Govern
va fer les comunicacions, varen entrar aquí a principis del 99 i
ara, a finals del 99, fem un debat de l'any 97, per tant, si sempre
es fa dos anys després és un debat molt descafeïnat, perquè ha
passat el temps per parlar de tots aquests temes.
A més, hi ha un segon factor, que és qui és aquesta cambra,
aquesta comissió, per entrar a debatre aquelles feines i aquelles
gestions en distintes matèries que fan els consells, els qui han de
debatre aquests temes són els consellers electes de cada consell
insular a través dels mecanismes de control que s'estableixin a
cada un dels consells insulars.
Prova una vegada més també que han d'augmentar els
mecanismes de control dels consells insulars, atès que els
mecanismes de control dels consells insulars, tant de Mallorca
com de Menorca i d'Eivissa i Formentera, són mecanismes de
control que es basen en la Llei de bases de règim local i text
refús, pel que serien competències de naturalesa local, i no hi ha
uns mecanismes pel que serien competències transferides, per
tant, autonòmiques. Per tant, sí que s'ha d'establir un sistema de
control des de dins els propis consells insulars per controlar
aquestes competències transferides des de l'autonomia cap als
consells insulars i en temps i forma, en el moment que es
produeixin, via interpel•lacions, via compareixences, via
mocions, això farà que sigui molt més àgil el debat, molt més
efectiu el control, perquè es farà al moment i amb eines de què
ara no disposa el consell insulars, perquè disposa de les eines
pròpies de l'Administració local.

hagut una acceleració de tots els tràmits, tant en el Consell
Insular de Mallorca com en el de Menorca i en el d'Eivissa,
pot ser la del Consell Insular de Mallorca sigui la memòria
més descriptiva. S'hi fa referència a les ponències tècniques
i a les comissions insulars. I he de dir que estan ajustades
als criteris d'homogeneïtzació.
Pel que fa a les oficines d'informació turística, hi ha un
parèntesi en el que seria l'oficina del Consell Insular de
Mallorca, perquè canvia de seu la pròpia oficina i té canvi
d'ubicació el mes d'agost, cosa que fa que hi hagi un
parèntesi, però un cop ha canviat d'ubicació, torna a
recuperar el seu ritme de feina habitual.
He de dir que hi llegim positivament i d'acord amb la
legislació vigent el que serien les oficines d'informació de
Menorca i d'Eivissa, les vàries que hi ha a Menorca i les
vàries que hi ha a Eivissa, i per tant veim acceptable la
gestió dels tres consells insulars en relació amb aquesta
competència en matèria d'informació turística.
Anam als temes de serveis socials i d'assistència social.
Pràcticament tots els grups varen presentar com a propostes
de resolució l'any passat que hi havia una duplicitat de
competències entre el Govern i el consell insular, i
demanaven pràcticament tots els grups, amb les propostes
de resolució, que quedàs circumscrita a una administració.
Idò, posàvem damunt la taula aquest tema.
Hem vist que en el tema de gent gran hi ha hagut un
augment. L'any 94, el Consell Insular de Mallorca hi va
destinar 18 milions; el 95, 27 milions; el 96, 39 milions.
Aquest any 97 puja a 65 milions.
En el que seria el tema d'exclusió social, baixa, el 96,
s'hi varen invertir 8 milions, i passa a 6'5 milions. No sabem
el perquè d'aquesta davallada en els temes d'exclusió social.
En matèria d'infància hi ha un augment, passa de 6
milions a 9'5.
En matèria de dona hi ha 9.300.000. No obstant això, la
Llei de transferències no parlava exactament del tema dona.
És lògic que tots hem de fer igualtat d'oportunitats, però no
era una competència transferida.

Dit això, i com que no ens queda altre remei, entrarem un poc
en el tema de les memòries.

En tema de salut i drogodependències, s'hi mantenen
pràcticament les mateixes quantitats.

He llegit i a més a més les vàrem preparar, concretament jo
mateixa, les memòries, els distints temes. El que denotam és que
totes les memòries s'ajusten a la legislació vigent, per tant, res a
dir sobre aquestes memòries.

I en el que seria el conveni que es feia amb Càritas,
passa de 28 milions l'any 94 a 25 l'any 95, a 26 l'any 96, per
tant, es recupera aquella quantitat de l'any 94 de 30 milions.

Fent un petit resum, veuríem que pel que fa a urbanisme i
habitabilitat, les tres es consideren ajusta des als criteris
d'homogeneïtzació. Es veu d'uan manera positiva l'execució
d'aquesta gestió, tant en urbanisme com en habitabilitat. Hi ha

He de dir, en qualsevol cas, en veure aquesta memòria,
que a la residència Uyalfàs encara, i pensem també que
parlam de dos anys enrera, hi ha un percentatge important
de vàlids, 39 vàlids davant 21 assistits i que la política

hauria de ser la reconversió de places de vàlids en d'assistits, tal
com marca el Pla gerontològic de les Illes Balears.
Hi veim també, en el cantó de gent gran, que no es fa
referència, en aquesta memòria, als criteris de repartiment de les
subvencions tant per a activitats com per a lloguers. Ens
agradaria que s'hi fes una referència a aquests criteris.
En el que seria el Consell Insular de Menorca, veim en el
tema de gent gran tota una sèrie de suports a residències
d'ancians del consell insular, Associació de Malalts d'Alzheimer
i la remodelació també de la residència.
El mateix per al Consell Insular d'Eivissa. S'hi parla de la
residència d'assistits de Cas Serres. La tendència hauria de ser
sempre cap a assistits.
En el que seria la inspecció tècnica de vehicles (ITV), hi veim
que hi ha bàsicament tres funcions, en relació amb l'Estat, en
relació amb les inspeccions periòdiques i les que a través de
l'empresa concessionària i després les que fa directament el
servei, s'hi fa un recull del compliment del Tribunal Suprem,
cosa que va ser objecte de debat en el Consell Insular de
Mallorca, i veim que per al Consell Insular de Mallorca ha
suposat un superàvit de 12.957.456 pessetes, cosa que significa
que es va fer correctament aquesta transferència. També he de
dir, en qualsevol cas, en matèria d'ITV, que s'ha fet d'acord amb
la legislació vigent.
En matèria de cultura i patrimoni històric, valoram
positivament les tres memòries. S'hi fa un recull de totes les
activitats quant a patrimoni històric, normalització lingüística,
promoció cultural, arxius, biblioteques, etc., el mateix pel que fa
als consells insulars de Menorca i d'Eivissa i Formentera.
Pel que fa a esports i joventut, pràcticament exactament igual.

Insular d'Eivissa. I consideram acceptable la gestió de les
competències en matèria d'ordenació turística per part
d'aquests dos consells insulars.
Res més. Potser sí que els grups hem de fer una reflexió
encara que és pràcticament inútil discutir els temes dos anys
després, han perdut la seva actualitat i a més no tenim
informació prou suficient d'unes memòries descriptives que
fan els propis governants de cada una de les
administracions, i hauria de ser en el fòrum dels consells
insulars on es fes aquest control però amb les eines
necessàries per fer-lo, les quals ara no existeixen.
Gràcies, Sra. Presidenta.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Estaràs. El Govern pot respondre bé de
forma conjunta o cada un dels grups. S'obre una qüestió
incidental. El Sr. Conseller té la paraula.
EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antoni
Garcias i Coll):
Gràcies, Sra. Presidenta.
Simplement per cortesia parlamentària, no vull obrir una
qüestió incidental, encara que això obre que tornem a
reflexionar,a parlar, però sí per cortesia parlamentària
voldria, primerament, donar les gràcies a tots els portaveus
i reafirmar l'estranyesa fins i tot del propi debat, perquè
l'exconsellera, la Sra. Rosa Estaràs, feia la defensa de la
documentació, que era lògic, que havia preparat perquè
vengués a aquest Parlament perquè el nou Govern ni tan
sols havia fet aquella comunicació ni ho havia vist, sinó
únicament complir amb l'expedient, com dèiem que mana
la Llei de consells, article 24.

I passam al que serien activitats classificades i parcs aquàtics.
He de dir que la transferència, tot i que alguns consells insulars
la consideren insuficient, recollint les dades que teníem en
relació amb la transferència quan es va fer al Govern i ara, en el
Govern hi havia 29 milions de pessetes, es varen transferir al
Consell Insular de Mallorca 26 milions. El Govern, en aquell
moment, tramitava 1.062 expedients, el consell en tramita 454;
per la qual cosa se suposa que li han de bastar els doblers, ja que,
si veim aquesta taula comparativa de pressuposts i activitats fets
per aquests dos serveis i si tenim en compte que el cap de servei
del Govern balear en aquell moment duia també espectacles, se'n
pot deduir que aquesta queixa que fa a la memòria del Consell
Insular de Mallorca que l'adaptació pressupostària rebuda en
matèria d'activitats classificades és insuficient no té consistència,
si comparam aquestes dades. En qualsevol cas, també s'ajusta
absolutament al que és la legislació vigent.

Però sí que crec que hi ha matèria de reflexió, i hi estan
d'acord els grups parlamentaris, per tant, és el moment de
posar-se a fer feina en aquest sentit.
Finalment, en matèria d'ordenació turística, he de dir que hem
recollit les dades de Menorca i d'Eivissa i Formentera, atès que
el Consell Insular de Mallorca va rebutjar la competència, i
veim, concretament al Consell Insular de Menorca, que hi ha
hagut un moviment general d'expedients i específic, s'hi fa un
resum per municipis, s'ha creat distints registres, i hi ha un
increment de la rapidesa de la resolució d'expedients
administratius, sobretot perquè abans s'havia de fer a través de la
Conselleria de Turisme, que estava a Mallorca, cosa que ha
suposat una major agilitat i, de qualque manera, una major
rapidesa en la resolució d'aquests expedients. També ho veim en
relació amb la transferència d'ordenació turística al Consell

Diverses coses del que s'ha dit. El Sr. Portella plantejava
la conveniència o no conveniència del debat de les tres
presidentes o dels tres presidents dels consells aquí, en el
Parlament. Aquí jo crec que una via de modificació és
plantejar-ho i plantejar la modificació del Reglament del
Parlament, crec que hi ha una comissió que hi està fent
feina, i per aqueixa via trobaríem un camí per tenir i perquè
hi pugui haver aqueix debat.
Per una altra part, tenim també en debat, i tendrem d'aquí
a pocs dies en el Parlament la nova Llei de consells insulars,

per tant, també ens permet la interpretació de l'article 24 d'una
altra manera o la modificació de l'article 24, del que era l'article
24 de la Llei de consells insulars. Per tant, també tenim una altra
via per millorar el que creim i el que han cregut tots els grups
parlamentaris aquí, que és absurd.
Per una altra part, el que volem tots és l'autonomia de cada
una d'aquestes institucions, en aquest cas dels consells insulars,
i al mateix temps d'aqueixa autonomia, enfortir els controls de
mecanismes de control d'aquests consells, a través, com? Jo cec
que l'única via enfortidora és a través de la Llei de consells
insulars, perquè les competències que són competències de
caràcter d'Administració general o d'Administració autonòmica
puguin ser controlades també per fórmules i (...) autonòmics, ja
que aqueixa és la voluntat. Jo crec que per aquesta altra via
podem solucionar un problema que es plantejava.
Crec que tenim vies, estam en el moment i, a més, crec que
tenim un consens general sobre aquest tema, però jo vull apuntar
que si no hi posam remei el 98 haurem de fer-lo amb el sistema
antic i, per tant, hauríem de (...). En aquest moment, encara a la
conselleria no disposam de tota la documentació de tots els
consells de l'any 98, encara ens falta de qualque consell
documentació per poder fer el resum de la memòria per presentar
l'any 2000 de l'any 98. Per tant, si ho hem solucionat, ja millor,
i no haver de fer una altra vegada aquest debat, encara que crec,
com deia, que és absurd, però el que sí fa en aquest moment, i ha
fet, és que hi hagi una possibilitat de cercar camins per
solucionar determinats temes que es plantegin.
Jo crec que els debats, i abans deia que absurds, però els
debats anteriors han servit perquè reflexionem tots. Tots els
grups han reflexionat sobre el tema de la duplicitat de
competències, sobre el tema de la falta de dotació econòmica a
les competències transferides. Aquest tema de la falta de dotació
econòmica a les competències transferides s'ha solucionat ja a
través de la Llei de pressuposts o se solucionarà a través de la
Llei de pressuposts de la comunitat autònoma.

I la duplicitat de competències també amb el pacte de govern,
a nivell del pacte de govern de les Illes Balears. El pacte que
sosté el Govern i està claríssim que s'evitarà així tota la duplicitat
de competències i es coneix que les competències, aquestes que
estan en situació de duplicitat, s'evitaran i es passaran als
consells insulars.
Per tant, aquests debats moltes vegades, aquesta
compareixença de l'anterior consellera, servien per donar línies
polítiques, que crec que avui en dia es duen a terme i han servit
per a això, i ara crec que també poden servir perquè, a partir
d'aquest consens, modifiquem el Reglament del Parlament, si de
cas, la Llei de consells, la Llei de consells, perquè puguem trobar
i debatre entre tots quins són els àmbits, perquè crec que ha de
ser una cosa de molts de grups parlamentaris, perquè tots els

grups parlamentaris formam part de les tres illes i, al mateix
temps, estan -jo no som parlamentari- a cada una de les
illes, i, per tant, crec que podem donar solució a no trobarnos l'any que ve una altra vegada davant aquesta situació sui
generis que hem trobat enguany.
I res més. Gràcies per les seves intervencions.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Conseller. Port haver-hi rèpliques i
contrarèpliques. Hi ha qualque grup que hi vulgui
intervenir? En no haver-hi cap grup que hi vulgui intervenir,
es dóna per conclòs aquest debat.
Sàpiguen les senyores i el senyors diputats que tenen 72
hores perquè els diferents grups parlamentaris puguin
presentar propostes de resolució.
Conclòs el debat, s'aixeca la sessió.
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