
 

DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ D'ASSUMPTES 

INSTITUCIONALS I GENERALS
DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DLPM 355-1992 Fq.Con.núm. 33/27 V legislatura Any 2001 Núm. 23

 

Presidència
de l'Honorable Sra. Maria Antònia Munar i Riutort.

Sessió celebrada dia 7 de març del 2001

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

I.- PREGUNTES:
1) RGE núm. 594/01, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metodologia per a les
concessions i ajudes del Govern de les Illes Balears. 274

2) RGE núm. 595/01, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a termini de resposta a les
sol·licituds dels particulars i empreses. 275

3) RGE núm. 596/01, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fórmules de comunicació de
les resolucions del Govern de les Illes Balears. 276

II.- DEBAT DE LA COMUNICACIÓ DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS sobre les memòries de gestió de competències
assumides pels consells insulars corresponents a l'any 1998 (Escrit RGE núm. 5707/00) 276



274 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 23 / 7 de març del 2001

 

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió de la
comissió d’avui, i els demanaria en primer lloc si hi ha qualque
substitució pels diferents grups. 

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

Sí, Sra. Presidenta, Margalida Capó en substitució del Sr.
Fiol. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

LA SRA. BENNÀSAR I TOUS:

Francisca Bennàsar en substitució del Sr. Cardona.

LA SRA. SALOM I COLL:

Maria Salom en substitució d’Isabel Cabrer. 

EL SR. HUGUET I SINTES:

Cristóbal Huguet en substitució de Joan Huguet. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Més substitucions?

I.1) Pregunta RGE núm. 594/01, de l'Hble. Sra. Diputada
Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a metodologia per a les concessions i ajudes del Govern de les
Illes Balears. 

Doncs així, procediríem al debat del primer punt de l’ordre
del dia, que foren ajornades a la passada sessió de dia 28 de
febrer, i que començarem amb la 594, relativa a metodologia per
a les concessions i ajudes de Govern de les Illes Balears. Per
formular la pregunta té la Sra. Salom la paraula.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, senyores i senyors diputats. Li volíem
demanar al conseller de Presidència si és pràctica habitual que
per a la concessió d’una ajuda o d’un servei per part del Govern
de les Illes Balears a un particular o a una empresa, que aquesta
hagi formulat la petició corresponent mitjançant escrit o
instància degudament registrada amb temps i forma. La
pregunta que formulam des del Grup Popular crec que és
bastant clara i concisa. Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Salom. Per contestar té la paraula el Sr. Garcias,
conseller de Presidència. 

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antoni Garcias i
Coll):

Gràcies, Sra. Presidenta, senyors diputats, senyores
diputades. Abans de començar vull demanar-los disculpes per
no haver assistit a aquesta compareixença la setmana passada.
Lamentablement es va produir un error de dates, i jo em trobava
a Menorca. Però també, encara que la disculpa vagi dirigida a
tots els diputats, vull també fer-li constar a la Sra. Salom el meu
sincer desig de provocar-li mai més d’altra indignació.

Però respecte de la pregunta que em fa, que és una pregunta
en termes totalment generals, jo l’únic que li podria contestar és
que per regla general sí. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Garcias. Sra. Salom, si vol fer ús del seu torn de
rèplica.

LA SRA. SALOM I COLL:

Sí, Sra. Presidenta. Tan sols per confirmar que si, per
exemple, un particular, o una associació, o un col·lectiu, va a
veure un conseller i li demana una ajuda d’una manera verbal,
sense que hi hagi paper pel mig, és possible que qualcú del
Govern concedeixi una subvenció, sense que aquesta hagi
prèviament fet una sol·licitud formal, passada per registre
central del Govern balear, això  és així? Pot ser també per regla
general sí o per regla general no. M’agradaria que em contestàs,
que em concretàs si és l’habitual, que aquest govern doni
ajudes, sense que hi hagi hagut una entitat o un particular que
hagi fet la sol·licitud formal de registrar un paperet demanant a
la conselleria tal “volem que se’ns concedeixi una ajuda per
això, això i això altre”; o també si és habitual dins el Govern del
pacte d’esquerres que un particular o una entitat demani de
manera verbal unes instal·lacions, com puguin ser les dels
Prínceps d’Espanya, ho dic només per posar un exemple, per fer
un campionat del que sigui, que el Govern ho autoritzi, i que
resulti que aquesta associació no ha fet una petició formal,
passada pel registre, perquè li deixin el Prínceps d’Espanya;
dic el Prínceps d’Espanya, com podria dir que demana a la
Conselleria d’Agricultura unes naus agrícoles per deixar en
dipòsit un tractor o el que sigui. El normal, pens jo des del Grup
Popular, que si qualque entitat demana que se li deixin unes
instal·lacions per celebrar qualsevol tipus de cosa, com pugui
ser un campionat d’esports, o deixar una maquinària agrícola,
crec que el normal, l’obligatori, és que abans hagi passat pel
registre de la conselleria de torn una petició formal d’aquestes
entitats; i m’agradaria que el conseller de Presidència em
concretàs i no em divagàs dient “de manera general sí”, com qui
dir “pot ser que no”. Pareix que li és igual. Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Salom. Sr. Garcias, té la paraula. 
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EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antoni Garcias i
Coll):

Gràcies, Sra. Presidenta. La veritat és que la casuística no la
conec, i jo l’únic que faig a davant una generalitat que em
planteja vostè, vostè em planteja a veure si és la fórmula
habitual, ha de ser una petició per escrit, o mitjançant instància
degudament registrada amb temps i forma. I jo li dic que
generalment sí, que aquesta és la fórmula adequada jo ja no sé
si per a la utilització d’unes instal·lacions que m’està plantejant.
Si em pogués concretar més quin és l’error que es pot haver
comès, perquè al final supòs que hi deu haver qualque error
que vostè ha detectat que ha comès la nostra administració, i si
és així i no s’ha fet així com toca, com li puc dir, nosaltres el
corregirem, aquest error; perquè errors, com vostè sap, es
poden cometre, i no és perquè sigui voluntat d’aquest govern.
Per tant, si vostè sap quin ha estat aquest error, ens el diu, i el
corregirem si s’ha donat; i que l’habitual i el normal és que es
facin i es donin les corresponents instàncies vagin dirigides, i
que degudament registrades amb temps i forma, es doni el
permís.

Això és el normal i el corrent, i el que ha de ser. I no li puc
dir res més, no puc entrar, perquè la concreció que vostè vol,
no la tenc. M’ha parlat del Prínceps d’Espanya; pot ser que
s’hagi donat un error, i si s’ha donat, m’agradaria que ens ho
concretàs, i el poguéssim resoldre. I si no s’ha donat, el que
està clar és que el fet és asseverar el que vostè deia, estam
d’acord, tot el que sigui la pràctica habitual de la concessió
d’ajudes ha de ser a través d’una instància o d’un escrit
degudament registrat amb temps i forma. Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Garcias.

I.2) Pregunta RGE núm. 595/01, de l'Hble. Sra. Diputada
Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a termini de resposta a les sol·licituds dels particulars i
empreses. 

Passaríem a la segona pregunta. Es tracta de la pregunta
formulada també per la Sra. Salom, relativa al termini de
respostes  a les sol·licituds dels particulars i empreses. Sra.
Salom, té la paraula. 

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors
diputats. El Grup Popular volem saber més o menys quin és el
termini mig de resposta que sol utilitzar el Govern de les Illes
Balears a l’hora de contestar les sol·licituds o instàncies
formulades per particulars o empreses a l’hora de demanar una
ajuda, o a l’hora de demanar que li deixin, com li deia abans amb
el tema del Prínceps d’Espanya, unes instal·lacions. Quin és el
termini mig de resposta que empra el Govern? Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Salom. Sr. Garcias, té la paraula. 

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antoni Garcias i
Coll):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Salom, ens trobam novament
davant una pregunta redactada amb caràcter generalista, i jo
l’únic que puc fer és contestar-li amb caràcter generalista.
Primer dir-li que aquí podríem fer dues diferències. El termini
varia segons si l’administració està obligada o no per llei a
contestar la sol·licitud, això podria ser un termini, els que
plantegen l’obligatorietat de llei que marca aquesta contestació,
i després d’altres podrien venir determinades per la voluntat en
aquest cas, o el fet de la pròpia contestació de la pròpia
conselleria. Però, no obstant això, també podem dir, com el que
dèiem abans, que hi pot haver retards a una contestació, i el
que sí li puc assegurar és que el terme mig hauríem de saber si
és el terme mig del pugui ser el que ve per llei, contestat per llei;
o si són d’altres temes de sol·licituds que no vénen
determinades per llei, que poden venir per ordre o poden venir
per altres temes; i jo el que li puc dir és, com li deia abans, que
no conec ni sé quina és en aquest cas, i m’agradaria conèixer,
també com deia abans, la intencionalitat de la pregunta, si l’únic
és si complim, el que està clar és que el termini que es marca, el
que marca la llei, està claríssim, i el que marca la norma que ens
donam en tot el tema de les instàncies o les sol·licituds
presentades. Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Garcias. Sra. Salom, té la paraula.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Jo no volia saber, per part
del Govern, aquests temes que té obligació de contestar per llei.
No era aquest el cas que volia demanar jo, sinó que jo tenc
interès en saber quin és el termini mig de resposta que empra el
Govern amb els ciutadans d’aquesta comunitat autònoma, bé
siguin particulars, o associacions, o col·lectius, respecte d’una
sol·licitud demanada a una conselleria de manera verbal, o bé
formulada per escrit, respecte d’una subvenció, o respecte que
se li deixin unes instal·lacions. Quin és el termini mig que sol
emprar el Govern a l’hora de contestar en temes que depenen
de la seva voluntat política? I m’agradaria, no li dic que em
digui “dos mesos i un dia”, però sí que em concreti i em digui
que és  de dos dies o és de dos anys, que em marqui un poquet
quin és, en quin temps es mou el Govern balear a l’hora de
contestar els ciutadans de les Illes Balears. Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Salom. Sr. Garcias, té la paraula. 

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antoni Garcias i
Coll):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Salom, jo crec que m’està
demanant una cosa pràcticament impossible, perquè dependrà,
i a més m’està entrant una altra vegada en el tema de les
instal·lacions esportives. A mi m’agradaria que si és ver que en
temes d’instal·lacions esportives té vostè constància de
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qualque error o de qualque mancança, ens ho fes saber, perquè
per això està vostè i per això estam nosaltres, per resoldre
aquest tema. Perquè, termini mig, li puc dir que això és igual que
si em planteja el termini mig de les peticions de visita al
president quines són, per ventura aquesta la puc treure des de
la Conselleria, i per ventura ho podem veure, i n’hi ha que
poden estar, i estan, i es dirigeixen que siguin aquestes visites
ateses  pels altres consellers i no siguin pel president.
D’aquestes per ventura li podria treure quin ha estat el termini
mig; però d’instal·lacions, com veig que em planteja, la veritat
és que no li puc donar resposta. I m’agradaria poder-li donar. Si
vostè em detallàs com és, ja m’en cuidaria jo de fer que em
plantejàs un tema en concret, quin és el termini mig de resposta
en les instal·lacions esportives per donar-li resposta. Si no és
així, m’és difícil i impossible poder-li contestar, encara que la
meva voluntat seria poder-li contestar. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Garcías.

I.3) Pregunta RGE núm. 596/01, de l'Hble. Sra. Diputada
Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a fórmules de comunicació de les resolucions del Govern de
les Illes Balears.

La tercera pregunta és la número 596, i la formula també la
Sra. Salom. Sra. Salom, té la paraula.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors
diputats. Voldríem saber del conseller de Presidència quines
són les fórmules utilitzades pel Govern de les Illes Balears per
tal de comunicar les resolucions preses per les diferents
conselleries. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Salom. Sr. Garcias, té la paraula. 

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antoni Garcias i
Coll):

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sra. Salom, jo no en conec
d’altra més que les que legalment vénen establertes. I quan dic
legalment dic normativament... No en conec d’altra, aquestes
són les fórmules establertes en cada cas, les que legalment
s’estableixen en cada cas. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Garcias. Sra. Salom, té la paraula.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres volíem saber
quina és la fórmula que utilitza el Govern de les Illes Balears per
comunicar la resolució del conseller, si empra una carta
certificada, si aquesta du registre de sortida de la conselleria, si

empren el telèfon, si empren un fax, si ho fan per e-mail, si ho
fan per notificació. M’agradaria que vostè em concretàs si, per
exemple, una notificació feta per fax la consideren vàlida o no,
per exemple, o per carta certificada. Com ho fa el Govern?
Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Salom. Sr. Garcias, té la paraula. 

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antoni Garcias i
Coll):

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo l’únic que vull dir és que les
resolucions es donen resposta segons la Llei de règim jurídic i
damunt les normatives. Per comunicar els temes, les resolucions
de les conselleries es fa segons llei i segons norma. Una altra
vegada entram en la casuística, jo no sé quin és el problema
aquest que em planteja sobre aquest tema. El que està clar és
que les resolucions, que pot ser una ordre del conseller, pot ser
d’altres temes, l’ordre del conseller es publicarà en el butlletí
oficial de la comunitat autònoma i la coneixeran a través del
butlletí oficial de la comunitat; unes altres seran resolucions
que es  contestaran per escrit als que han demanat la petició. La
vehiculació del sistema és el sistema que permet la legislació
vigent, que ens la donam nosaltres, ens l’ha donada aquest
parlament. Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. 

II.- Debat de la comunicació del Govern de les Illes Balears
sobre les memòries de gestió de competències assumides pels
consells insulars corresponents a l'any 1998 (Escrit RGE
núm. 5707/00).

Doncs, acabades les preguntes, passaríem al següent punt
de l’ordre del dia, que és la tramitació de les memòries de l’any
1998, presentades pel Govern, i la tramitació es farà de
conformitat amb la Resolució de Presidència del Parlament de
14 d’octubre de 1998, la qual disposa que comença el Govern
fent l’exposició d’aquesta. Després passarem a donar les
paraules als diferents grups parlamentaris, perquè puguin
formular observacions i preguntes, i després el representant del
Govern podrà donar resposta, tant individualment com
col·lectivament. Sr. Garcias té la paraula. 

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antoni Garcias i
Coll):

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. Respecte del tema que avui ens ocupa, vull fer primer
una mica de memòria sobre la compareixença de l’any passat,
una compareixença que va ser unànime quant a un tema: la
necessitat d’establir altre sistema, que s’hauria d’introduir a la
nova Llei de consells insulars, per donar a conèixer la gestió
dels consells insulars en aquelles matèries que han estat
objecte de transferència per llei al Parlament.
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Avui torn a comparèixer amb una bona notícia: aquesta serà
l’última vegada que utilitzarem aquest sistema. La nova Llei de
consells insulars a l’article 36 elimina el tràmit actual, un tràmit
que tots els grups parlamentaris han definit durant anys com a
absurd, i deixa al Govern la possibilitat de proposar al Parlament
l’adopció de les mesures que es considerin necessàries, tant
per a la supervisió de l’actuació dels consells en la gestió de les
competències transferides, com en la presentació de la memòria
de gestió. És a dir, si bé els consells continuaran donant
compte de la seva gestió, el Govern podrà proposar altres
fórmules més coherents, útils i eficaces a l’hora de realitzar la
presentació d’aquestes memòries. 

Aprofit la compareixença d’avui per convidar tots els grups
parlamentaris  a proposar o suggerir el sistema que considerin
més adient. Aquesta oferta, òbviament, també la vull transmetre
als propis consells  insulars. El Govern agrairà, com no pot ser
d’altra manera, qualsevol aportació que faci més participatiu i
més efectiu aquest tràmit. No obstant això, i ja que amb la
compareixença d’avui donam per conclosa una etapa, el Govern
ha volgut mantenir la comunicació de la memòria de gestió dels
consells insulars de l’any 1998, una memòria, com tots vostès
saben, que la Conselleria de Presidència recull dels tres consells
per elaborar un resum, un resum, com tots vostès saben, que
avui resumiré per segon any consecutiu. 

Començaré amb la gestió de la competència en matèria
d’urbanisme per part del Consell Insular de Mallorca. He de fer
constar que el contingut d’aquesta memòria es considera
ajustat al criteri d’homogeneïtzació aprovat pel conseller
d’Obres Públiques. La memòria fa referència a l’activitat
desenvolupada per l’àrea d’urbanisme mitjançant la qual
s’adoptaren un total de 10.083 acords, el que significa un
manteniment estable respecte de l’any 97. Els increments més
significatius es refereixen als conceptes de recursos, amb un
augment d’un 23,1%; de declaracions d’interès general, amb un
increment de 34,9%; i d’expedients de caducitat de declaracions
d’interès social, amb un 14,8% més que l’any anterior. Per
contra, baixen les activitats relacionades amb els informes i
consultes  urbanístiques no verbals en un 66,7%, i els acords
relatius a autorització d’habitatges en sòl rústic amb un 47,8%.
Aquest últim descens és atribuït en la memòria a una tornada a
la normalitat, després de les tensions que es generaren l’any
1996 i 1997. Es varen resoldre 113 expedients d’infraccions
urbanístiques, amb una quantia de 104 milions de pessetes. La
memòria considera que s’han desenvolupat de manera
satisfactòria les funcions i els serveis de l’àrea, encara que
assenyala algunes dificultats quant als terminis per a
resoldre’ls.

Respecte de les competències en matèria de disciplina
urbanística, la memòria posa de manifest el desequilibri existent
entre els mitjans d’inspecció i la plantilla dedicada a les
activitats administratives. També es destaca la consolidació del
procés d’implantació de mitjans informàtics en aquest apartat,
així com l’establiment d’una petita línia d’ajudes a les
corporacions per finançar la revisió de planejament municipal.

Respecte de la Comissió Insular d’Urbanisme, la memòria
assenyala que va realitzar 13 sessions, mentre que la Ponència
Tècnica en va celebrar 12.

La memòria del Consell Insular de Menorca comença amb
una referència a les condicions en què s’efectua la transferència
de competències, a la mancança de mitjans en matèria
d’urbanisme i la recuperació per part del Consell de les funcions
de suport i col·laboració amb els municipis en les tasques
d’adaptació dels seus planejaments a la nova legislació.

La Comissió Insular d’Urbanisme i la seva ponència tècnica
celebraren 10 sessions, es tramitaren 20 expedients de revisió
o modificació de plans generals d’ordenació urbana o normes
subsidiàries, un pla parcial, 19 expedients per a declaració
d’interès general i un de disciplina urbanística, entre d’altres.

Respecte de la memòria del Consell Insular d’Eivissa i
Formentera, es pot destacar que la Comissió Insular
d’Urbanisme va celebrar 7 sessions, i la Ponència Tècnica 8. En
aquestes  es varen tramitar 2 expedients d’àmbit supramunicipal,
les normes subsidiàries del sector 7 del Pla General d’Ordenació
Urbana d’Eivissa, i la suspensió de planejament en sòl rústic,
i les conseqüents normes subsidiàries de mesures d’ordenació
del sòl rústic.

Referent a la distribució percentual de les resolucions
adoptades  per la Comissió Insular d’Urbanisme durant l’any
1998, es pot destacar que es varen autoritzar 161 expedients, el
que suposa un 55%, es denegaren 38, el 13%, es deixaren sobre
la taula 41, el 14%, i es va declarar la caducitat de 10 expedients,
amb una incidència d’un 3,4%. A més, durant el 98
s’interposaren un total de 15 recursos ordinaris davant el Ple
del Consell i 5 contenciosos administratius davant el Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears. Així mateix, es destaca
l’obertura de 37 expedients de disciplina urbanística.

Quant a les competències en matèria d’habitabilitat, el
Consell Insular de Mallorca destaca a la seva memòria la
situació extrema en què es trobava la cessió, degut a la
quantitat d’expedients transmesos, així com a les novetats
informàtiques introduïdes per a l’expedició i control de les
cèdules d’habitabilitat. També assenyala l’existència d’alguns
petits problemes quant a la redacció del decret 145/97, de 21 de
novembre. Durant el 98 es varen tramitar 9.148 sol·licituds, de
les quals 9.073 es varen concedir, i 75 es varen denegar. Es
realitzaren 256 inspeccions, i es varen ingressar 27 milions per
taxes.

Per la seva part el Consell Insular de Menorca, que també
qüestiona alguns aspectes del decret esmentat, va trametre
1.091 sol·licituds, de les quals en va concedir 1.046 i en va
denegar 45, els ingressos per taxes foren de 6 milions de
pessetes.

Pel que fa al Consell Insular d’Eivissa i Formentera, el
nombre de sol·licituds va ser de 1.391, de les quals 1.355 es
varen concedir. No consten els ingressos per taxes.
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Respecte de la gestió de competències en matèria de règim
local, puc destacar que la memòria del Consell Insular de
Mallorca assenyala el desenvolupament satisfactori, tant de la
qualitat de les funcions com dels serveis exercits. Es fa un repàs
dels  canvis de denominació toponímica aprovats, com el
d’Estellencs, Banyalbufar, entre d’altres. També es realitza una
enumeració dels expedients dels béns patrimonials de les
entitats locals dels quals el Consell ha tengut coneixement. Així
s’esmenten un total de 5 alienacions i 5 permutes. Aquesta
documentació, assenyala la memòria, no és completa, ja que a
l’any 98 no s’havia tramès informació sobre expedients
d’alienacions, vendes i cessions a Palma i a Llucmajor.

Per la seva part, el Consell Insular de Menorca enumera la
relació d’expedients que s’han tramitat en relació a
l’autorització o al coneixement dels expedients d’alienació,
permuta o gravamen dels béns immobles de les entitats locals.
En total s’esmenten una permuta a Maó, dues a Ciutadella, i
altres tres alienacions, una venda a Ferreries i una altra
alienació a es Castell. Respecte de la tutela financera, es
detallen les autoritzacions de crèdit a concretar per les entitats
locals, amb un total de 479 milions de pessetes.

Per la seva part, el Consell Insular d’Eivissa i Formentera
explica que la gestió d’aquest àmbit competencial s’ha duit de
forma correcta i continuada, i destaca que s’han aconseguit
nivells  màxims de gestió, encara que no foren transferits mitjans
de cap tipus. Quant a les disposicions de béns patrimonials de
les entitats locals, es va produir una comunicació de
l’Ajuntament d’Eivissa relativa a la permuta de dos terrenys
urbans. Respecte de la tutela financera, la memòria assenyala
que s’han autoritzat operacions de crèdit per valor de 242
milions de pessetes.

Passaré ara a detallar la informació que ofereixen els
consells insulars quant a les oficines d’informació turística. El
Consell Insular de Mallorca, que s’ajusta a la legislació vigent
en matèria de la gestió sobre informació turística, va rebre
peticions d’informació per part de 57.805 turistes a l’oficina del
Consell Insular, i a l’oficina de l’aeroport les consultes
ascendiren a 41.146.

El Consell de Menorca va resoldre quasi 29.000 consultes
a l’oficina de Maó, principalment referides a fullets, agroturisme
i monuments arqueològics. L’oficina de Ciutadella, per la seva
part, en va rebre 29.537, d’aquestes els temes prioritaris foren
les festes de Sant Joan i informació sobre possibles excursions.
I per últim, l’oficina turística de l’aeroport de Menorca va rebre
37.000 consultes.

Per la seva part, les oficines d’informació turística pròpies
del Consell Insular d’Eivissa i Formentera, i les del patronat de
turisme, reberen un total de 38.317 consultes.

Pel que fa a la gestió de les competències en matèria
d’assistència social, el Consell Insular de Mallorca comença la
seva memòria amb la residència per a persones majors de
Uialfas a sa Pobla, així descriu les obres de reforma i
modernització duites a terme, l’eliminació de barreres
arquitectòniques, remodelació de la planta baixa i reforma

integral del sostre, i la inversió realitzada de més de 40 milions
de pessetes. També esmenta altres inversions en maquinària i
mobiliari, i anuncia la realització de la tercera fase de les obres
de reforma per un import de 30 milions. Quant als objectius del
centre per l’any 98, tot i assenyalant el condicionament de les
obres, destaca el d’incrementar la qualitat assistencial dels
serveis residencials, potenciar l’atenció temporal i fomentar la
diürna, especialment la de menjador. Durant l’any 98 es va
produir també la consolidació dels recursos humans, amb la
qual la plantilla va arribar als 28 treballadors. La descripció de
les activitats socioculturals duites a terme, així com una
descripció dels usuaris, conclouen l’apartat dedicat a aquesta
residència.

Respecte de les ajudes econòmiques a entitats sectorials, el
Consell Insular de Mallorca fa referència respecte del sector
d’exclusió social, a la concessió de 12 milions de pessetes a
través de 10 entitats. També es varen concedir ajudes per valor
de 168 milions de pessetes al col·lectiu de gent gran, tant pel
que fa al manteniment d’associacions de persones majors com
lloguers de locals i programes de ball i altres activitats.
Respecte del programa d’actuació sobre situació d’urgent
necessitat social i pobresa a Mallorca, l’any 98 es va ampliar la
dotació fins als 31 milions de pessetes a través del conveni
signat amb el Bisbat de Mallorca. La memòria explica que dins
l’àmbit de les famílies nombroses es varen expedir 863 títols
nous i se’n renovaren 2.502, i es detecta una disminució de
sol·licituds de títols nous, confirmant la tendència de l’any
anterior. 

Per la seva part el Consell Insular de Menorca destaca
respecte de la política adreçada a les persones majors les
distintes actuacions duites  a terme a nivell assistencial. Entre
d’altres s’esmenten el suport a l’associació familiar de malalts
d’alzheimer, la finalització de la residència d’ancians del
Consell, amb el finançament de 50 milions pel Govern de les
Illes Balears, o l’atenció social primària a persones de més de 65
anys amb escassos recursos econòmics. La memòria recull el
compliment dels objectius previstos. Respecte de la política
adreçada a les persones amb discapacitats, es destaca el suport
a distintes entitats, així com el manteniment de centres
assistencials, com és el centre de dia per a disminuïts profunds
de Trepucó, amb un cost de 43 milions; o el suport a la
coordinadora de disminuïts de Ciutadella amb nou 9,3 milions.

Per la seva banda el Consell Insular d’Eivissa i Formentera
fa referència a la concessió de 154 títols de famílies nombroses
i 469 renovacions. Dins l’apartat de subvencions i ajudes per
actuacions assistencials es  detallen totes les concedides amb
més de 20 milions de pessetes, així com les accions formatives
dirigides al personal d’atenció directa a discapacitats,
treballadors familiars i joves.

Passaré ara a comentar les memòries presentades pels
consells  insulars respecte de la gestió de competències en
matèria d’inspecció tècnica de vehicles. El Consell Insular de
Mallorca exposa les fonts d’ingressos del servei, que són fins
al mes de juny el dret d’ús i explotació del Consell de Mallorca
per part de l’empresa pública ITV Mallorca S.A., amb un import
de 53,7 milions. A partir de juny el cànon de la concessió, que
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es composa d’un cànon fix en funció de les línies instal·lades,
i d’un cànon variable de 77,6 pessetes per inspecció realitzada,
en total va ser de 16,8 milions de pessetes.

Per últim, els ingressos també es nodreixen del preu dels
serveis  que realitza directament el personal propi del Consell
Insular. Quant a les despeses dels serveis, aquestes
ascendeixen a 32 milions anuals. Respecte del 98, els ingressos
directes per inspeccions realitzades per personal del servei va
ser de 54,5 milions, el que suposa un superàvit de 5,8 milions
respecte de les previsions. Durant el 98 s’efectuaren 170.352
primeres inspeccions periòdiques, 22.504 segones a les
estacions d’ITV de Palma 1, Palma 2, Inca i Manacor. El
percentatge de rebuig a les primeres inspeccions va ser del
13,4%, i en segones inspeccions del 4,6%. Quant a les
inspeccions no periòdiques competència del servei d’ITV al
Consell Insular de Mallorca es feren 17.269 serveis.

Respecte del Consell de Menorca, es realitzaren 3.160
expedients a la ITV de Maó i 917 a la de Ciutadella. En total es
tramitaren al servei d’ITV del Consell Insular i s’arxivaren
informàticament 4.077 expedients. Per la seva banda les
inspeccions periòdiques realitzades pel concessionari ITVelme
varen ser: ITV Maó 14.328, amb un índex de rebuig en primera
inspecció de 8,3%, ITV Ciutadella 10.021 inspeccions amb un
índex de rebuig en primera inspecció d’11,2%.

Per la seva part el Consell d’Eivissa i Formentera realitzà un
total de 29.475 a Eivissa i 3.010 a Formentera. Durant aquest
mateix període es feren 3.399 inspeccions no periòdiques a
Eivissa i altres 352 a Formentera. El Ple del consell insular va
aprovar l’any 98 l’ampliació de les instal·lacions d’ITV a
Eivissa.

Arribam ara a la gestió de les competències en matèria de
cultura i patrimoni històric. En aquest sentit el Consell Insular
de Mallorca recull l’ingrés de nous documents del centre
sociocultural de Manacor i de la Llar de la Infància a l’arxiu del
Consell. També es fa referència a la continuació de l’inventari
dels  arxius de Santa Eugènia, Lloseta, Pollença, Campanet,
Andratx i Algaida. Respecte a la biblioteca de cultura artesana
s’esmenta la compra de 556 llibres i 13 vídeos, així com la
donació de 566 llibres i fullets i 26 discs compactes. Així mateix
es presenten dades  de la biblioteca Lluís Alemany, inaugurada
l’any 98, o l’estadística de visitants del museu Krekovic, amb
un total de 35.039.

Quant a la promoció cultural la memòria assenyala la
inversió de 98 milions de pessetes per a la promoció del llibre i
la lectura, 109 per al teatre, 164 per a la música, 13,7 per a les arts
plàstiques, exposicions i museus, 11,4 per al foment de la
cultura popular i 10,5 per a la cultura del so i la imatge. Així
mateix es fa referència a la inversió de 46 milions de pessetes
per als distints programes de normalització lingüística.

Quant al servei de patrimoni històric la memòria destaca la
gran cura del patrimoni arqueològic aconseguida, canalitzada

a través d’intervencions als jaciments basades en la neteja,
inventari, manteniment i senyalització.

Per la seva part el Consell Insular de Menorca va distribuir
durant l’any 98 en l’àmbit de la promoció de la cultura 35
milions a través de conveni i 5 mitjançant subvencions i ajuts.
Altres 2 milions es destinaren a escoles de música i altres tants
a programes Menorca música, teatre i cine. L’àrea de joventut
va rebre ajudes per valor de quasi 2 milions de pessetes, mentre
que l’àmbit educatiu suposà una inversió de més de 74 milions
de pessetes que es distribuïren entre escoles infantils, beques
de residència, alfabetització d’adults, transport escolar, etc. El
servei s’assessorament lingüístic suposà una inversió de quasi
10 milions de pessetes. Quant a la preservació i protecció del
patrimoni la memòria destaca el conveni signat amb la
Conselleria de Cultura per al desenvolupament del pla de
façanes de diversos municipis.

Per la seva banda el Consell d’Eivissa i Formentera va
destinar durant l’any 98 un total de 104 milions de pessetes a la
restauració de monuments i altres elements històrics, projectes
de neteja i protecció arqueològica, adquisicions, etc. Així mateix
es declarà bé d’interès cultural amb la categoria de monument
les restes de la Vila i l’aqüeducte romà d’argamassa a Santa
Eulàlia del Riu. La promoció cultural suposà una inversió de 112
milions, mentre que altres 12 es destinaren a l’educació. Per la
seva part, la biblioteca pública de Cas Serres va tenir un
pressupost de 8,4 milions de pessetes.

Respecte a les competències atribuïdes als consells insulars
en matèria d’esport, ens trobam amb el problema de diversitat
de programes i dades subministrades dels tres consells. No
obstant això, a mode d’exemple puc assenyalar que quant a
l’esport per a l’edat escolar participaren més de 46.700 joves a
Mallorca, 2.828 a Menorca i 4.908 a Eivissa i Formentera. Quant
al foment de l’esport per a les persones amb qualque
discapacitat, les activitats duites a terme pel Consell Insular de
Mallorca tengueren 693 beneficiaris i a Menorca 74. 

Pel que fa a les competències en matèria d’activitats
qualificades i parcs aquàtics, el Consell Insular de Mallorca
tramità 345 expedients, dels quals 340 foren qualificats
favorablement i la resta desfavorablement. La memòria
considera que la dotació pressupostària rebuda va ser del tot
insuficient per poder donar abast mínimament a la problemàtica
de les activitats classificades de l’illa de Mallorca. No obstant
això, es considera que la transferència ha representat una
millora global i significativa quant a la qualitat del control dels
expedients rebuts dels ajuntaments. El Consell de Menorca
tramità un total de 223 expedients, dels quals 125 feien
referència a activitats classificades i 21 a expedients d’obertura
i funcionament, entre altres. Per la seva part, el Consell Insular
d’Eivissa i Formentera tramità 89 expedients, dels quals 53 foren
informats de fora favorable, i 25 desfavorablement.

Respecte a les competències en matèria d’ordenació
turística s’ha constatat un notable augment del nombre
d’expedients tramitats pels consells insulars de Menorca i
Eivissa i Formentera respecte a l’any 97. 
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Així el Consell de Menorca tramità 384 expedients, el que
suposa un augment de 111 respecte a l’any anterior; el nombre
d’autoritzacions va ser de 258, 111 més que l’any 97, mentre que
el nombre d’expedients sancionadors fou de 6. Es constata un
increment d’expedients de tramitació d’allotjament turístic, que
han passat de 45 a 92; igualment hi ha hagut un augment
d’expedients en tramitació de l’oferta complementària de
restauració, que han passat de 192 a 264. També augmenten els
expedients en tramitació d’agències de viatges, que passen de
6 a 10. Quant a les taxes s’han incrementat en més d’1,5 milions
els ingressos que per a aquest concepte l’any 98 foren 9,8, 7,5
milions.

Per la seva part el Consell Insular d’Eivissa i Formentera
tramità 239 informes d’expedients referits al pla de
modernització de l’oferta complementària i restauració. El
nombre d’expedients sancionadors va passar dels 119 de l’any
97 als 79 de l’any 98. La memòria també recull un total
d’ingressos en concepte de taxes per un total d’11,1 milions de
pessetes.

En conclusió, es valora positivament la gestió de les
competències, ja que es va agilitar la tramitació de tots els
expedients relatius a aquesta matèria.

Per últim les memòries dels consells tracten sobre les
competències en matèria de tutela, acolliment i adopció de
menors. En aquest cas es fa constar que es tracta del primer any
d’exercici d’aquestes competències, el que va fer que les dades
subministrades pels consells fossin totalment heterogènies.
Aquesta circumstància ha fet que no es pugui entrar en una
anàlisi detallada de les dades, factor que se suma a la
circumstància que el personal transferit al Consell de Mallorca
va romandre a les mateixes instal·lacions de la Conselleria
d’Interior fins a ben avançat l’any. Es tracta, a més, d’uns anys
d’ajustament i posada en marxa d’una nova competència, el que
no permet una anàlisi comparativa.

I amb això he acabat el resum del resum de les competències
assumides pels consells insulars. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Garcias. Grups que vulguin intervenir? Té la
paraula el Partit Popular.

Sr. Gomila, doncs. És que no havia vist el Sr. Gomila. Sr.
Gomila, té la paraula.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Volem agrair la presència al
conseller i al Govern perquè ens hagin fet aquest resum de les
memòries que han tramitat els consells insulars en les matèries
que els han estat transferides per aquest parlament, i estam
d’acord amb vostè -i ja és una qüestió que es reitera a cada
compareixença- que entenem que el sistema que s’hauria
d’emprar per analitzar el funcionament de les transferències que
puguin tenir de la comunitat autònoma els consells insular,
hauria de ser un altre.

En aquesta memòria analitzam unes memòries que van fer de
la gestió els consells insulars la passada legislatura. Hem de
recordar que la passada legislatura hi havia el Consell Insular
d’Eivissa i el de Menorca que estaven governats pel Partit
Popular, mentre que el de Mallorca ja estava governat pel pacte
de progrés, i per tant a vegades ens havíem trobat en aquest
parlament amb la paradoxa d’una memòria feta per un consell
insular progressista, defensada per un govern conservador,
mentre que l’oposició, idò de qualque manera defensava la
memòria en tant que el que l’havia de criticar era el Govern. Per
tant estam totalment d’acord amb vostè i ens alegram que
aquesta sigui la darrera vegada que es faci d’aquesta manera,
degut al fet que la nova llei de consells insulars haurà canviat
el sistema per avaluar-les.

De totes maneres hi ha un parell de qüestions del que vostè
ha exposat que ens han cridat l’atenció, i una d’elles ens ha
cridat l’atenció perquè era un crítica que nosaltres vam fer en el
moment en què es va transferir la competència en ordenació
turística, on es preveien una sèrie d’ingressos que, d’acord amb
la memòria, veim difícil que els ingressos prevists per aquella
transferència es puguin complir, i ens referim concretament als
ingressos que es preveien per sancions, per expedients
sancionadors en matèria d’ordenació turística, on es preveien
al voltant de 14 milions de pessetes d’ingressos per al Consell
Insular de Menorca i 14 per al Consell Insular d’Eivissa, i veim
que els expedients sancionadors van baixant any rere any. Així,
amb la comparació que hem fet del 97 veim que a Menorca eren
24, mentre que el 98 eren 6, i a Eivissa eren 119 el 97 i 79 el 98.
Per tant, les possibilitats de complir les previsions d’ingressos
que es preveien a la transferència, cada vegada són més
minvades i per això creim que aquesta transferència necessitava
un suport complementari econòmicament, que és el que va fer
el Govern amb els pressupostos de l’any 2000, i l’únic que fa
aquesta memòria és reafirmar el que ja dèiem en el seu moment
des de l’oposició.

I l’altra qüestió que m’ha cridat l’atenció i també és en
expedients de disciplina, en aquest cas urbanística, és que el
Consell Insular de Mallorca n’hagi resolt 113, em pens que ha
dit, el Consell Insular de Menorca n’ha resolt 1 l’any 98, i del
Consell Insular d’Eivissa no n’ha fet referència, no sé si és que
no ho han posat a la memòria o que no deuen haver resolt cap
expedient de disciplina urbanística durant l’any 1998.

I res més. Una vegada més agrair-li la presència i alegrar-nos
que aquest sigui el darrer exercici que es controli de la manera
amb què ho hem vingut fent fins ara. Moltes gràcies, Sra.
Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Gomila. Sra. Hernanz, té la paraula.

LA SRA. HERNANZ I COSTA:

Gràcias, Sra. Presidenta. En primer lugar agradecer la
presencia del conseller y la comunicación que ha hecho de la
memoria de gestión de los consells insulares perteneciente al
año 1998. 
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De todas maneras entenemos que estas memorias de
gestión son puramente descriptivas y que responden a una
idea en la que año tras año, si no me equivoco, todos los
grupos políticos han coincidido, que este sistema representa en
cierto modo una tutela no deseada sobre los consells insulars
en lugar de favorecer la necesaria coordinación entre las
diferentes instituciones, y por lo tanto, y dada esta
coincidencia que apuntaba de que el presente debate debe
hacerse en los propios consells insulares, creo que es una
buena noticia el saber que esperamos que este año sea el último
en el que asistiremos a este debate y que el artículo 36 de la
nueva y recurrida ley de consells permitirá introducir un nuevo
sistema que cumpla con el objetivo deseado, que es mantener
una coordinació política entre las distintas instituciones que
conforman esta comunidad autónoma con fórmulas que eviten
que este debate sea un puro trámite y que efectivamente
permitan mejorar el funcionamiento, la gestión de esas
competencias transferidas a los consells insulares.

Por lo tanto no entraremos en el análisis pormenorizado de
las memorias descritas por el conseller, y simplemente desear
que efectivamente entre todos los grupos políticos y, sobre
todo contando con la opinión de los consells insulares se
encuentre esa nueva fórmula que todos deseamos. Gracias, Sra.
Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Per part del Partit Popular té la paraula el Sr.
Huguet.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades,
senyors diputats, Sr. Conseller, gràcies per la seva presència i
jo, atenent les seves manifestacions, diria en primer lloc que
sigui quina sigui la fórmula prevista a la Llei de consells, el que
no podem fugir, cap de nosaltres ni el Govern ni el Parlament,
és de l’encomana que tenim a l’article 40 de l’Estatut
d’Autonomia, és a dir, el que obliga aquest article és que, en
aquelles lleis en què es transfereixen competències als consells
insulars, s’estableixi el procediment i les fórmules de control i
de coordinació, les dues coses que hi ha d’haver per part del
Govern. 

Per tant, siguin les frases que siguin que varen quedar
enregistrades a les anteriors sessions d’explicació d’aquesta
memòria, i siguin les que siguin les que s’hagin dit avui aquí,
d’açò no en podem fugir, i tant és així que l’actual i vigent llei
de consells, vigent en aquest article, manté que el Govern de la
comunitat autònoma exercirà la supervisió de l’actuació dels
consells en la gestió de les competències transferides, i podrà
proposar al Parlament l’adopció de les mesures que consideri
necessàries, una fórmula bastant més dura, crec jo, que la que
hi havia a l’article 24 de la llei anterior, perquè aquí el Govern no
fa una comunicació, sinó que pot proposar les mesures que
estimi necessàries sense més tràmit. A continuació la lletra b)
del mateix article diu: “Dins el primer trimestre de cada any els
consells  insulars trametran al Govern de la comunitat autònoma
una memòria sobre la gestió de les competències transferides”-

exactament igual que ara, amb el requisit del primer trimestre-
que inclourà els nivells i la qualitat de les funcions dels serveis
prestats. El Govern podrà proposar al Parlament les mesures
que consideri necessàries”. 

Fins aquí, per tant, el marc jurídic, i és ver que hi ha hagut
el moment de trànsit; també és ver que vostès tenien memòries
comunicades el mes de juliol del 2000, que després van demanar
la retirada perquè només havien fet les d’urbanisme i
habitabilitat i, a més, anaven sense comunicació i que han
tardat fins al mes de desembre del 2000, ja aprovada la nova llei,
en presentar aquestes, però és que aquestes, Sr. Conseller,
vostè fa només -a pesar de la llei vigent del mes de novembre-
només fa un resum del resum. Jo no crec, Sr. Conseller, que
vostè pugui obviar amb aquesta postura del pacte contrària a
l’anterior sistema i amb la facultat que ara li dóna la nova llei de
proposar mesures, no ha fet res, no ha fet res. 

Té la llei aprovada del mes de novembre, té resums on per
exemple, i posaré només exemples d’aquestes memòries, m’és
igual parlar del Consell de Menorca o de Mallorca. Això del
Govern és una circumstància política, els ciutadans són els
mateixos; el que tractam aquí és com tenen el servei i els béns
que els han de prestar des d’aquesta institució i des d’aquestes
competències, als ciutadans, crec jo.

I per què, per exemple, -ho ha comentat, és de les primeres
coses  que he anotat- aquest canvi d’aquestes anomalies que hi
va haver en habitatges unifamiliars en sòl no urbanitzable el 96
i el 97..., és el moment aquell que hi ha la nova política
territorial, per exemple, a Mallorca, el 98 amb la Llei del sòl rústic
-el 97 s’aprova- el 98 tornar a tranquil·litzar-se, hi torna haver
normalitat; és el que diu la memòria. Per què passam, per
exemple, de contenciosos en matèria urbanística de 14 a 42?, per
exemple. És a dir, per què es qüestiona el decret d’habitabilitat?
Quina opinió mereixen al Govern els nivells d’endeutament que
controla el consell insular respecte de les administracions
locals, dels ajuntaments?

En definitiva jo crec, Sr. Conseller, que el Govern té una
oportunitat i una obligació, ho hem vist a la llei actual, a la
vigent, de proposar mesures perquè l’administrat efectivament
tengui resolts els expedients més prest, costin menys a
l’administració, etc., etc. Jo crec que les competències són de
la comunitat autònomes, les exerceixen els consells, però
escolti, no són lliures, ho tenim per llei i tenim la convicció que
qualcú a de defensar els interessos dels administrats; no es
tracta de controls voluntaristes o de pressió d’uns partits o
d’uns polítics sobre uns altres, es tracta, Sr. Conseller, es tracta
que l’administració sigui eficaç, sigui eficient, i aquí puguem
valorar-ho.

Jo no sé si és important que sigui la darrera vegada o que
sigui la primera d’un altre sistema. Nosaltres, si tenim idees que
oferir, les oferirem, en resposta a la seva..., però nosaltres m’ha
de permetre que li demani, Sr. Conseller, que el Govern exerceixi
aquestes  competències que d’acord amb el projecte de llei que
va presentar de consells insulars són les que vostès volien.
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Per tant, Sr. Conseller, jo crec que en aquest moment vostès
han agafat aquest acte com un acte més de tràmit, en conjunt.
Crec que no s’haurien de veure totes les memòries d’un cop,
crec que es poden veure les memòries de cada una de les lleis
transferides, que per açò són lleis independents d’una manera
més directa, i crec que aquesta és una eina estupenda,
magnífica, per valorar com tractam els que estam eixancats
damunt l’administració, tots, com tractam els administrats.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Huguet. Sr. Garcias té la paraula per
contestar. 

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antoni Garcias i
Coll):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies pel to de totes les
intervencions, i estic totalment d’acord tant amb la Sra. Hernanz
com amb el Sr. Gomila en què crec que a partir d’avui iniciam
una nova etapa on jo he convidat al compliment de l’article 40
de l’Estatut d’Autonomia, que el que hi havia abans a la Llei de
consells, que era el compliment també d’aquest article 40,
obligava a fer aquesta comunicació; en aquests moments
deixam de tenir aquesta obligació de fer la comunicació i el que
hem de fer a partir d’aquests moments és que podrà proposar
el Govern determinades mesures al Parlament. Podrà, no vol dir
que n’hagi de proposar, sinó que podrà.

Però a mi sí que de veritat m’ha deixat preocupat la
intervenció del representant del Partit Popular, el Sr. Huguet, i
m’ha deixat preocupat per molts de motius, molts, molts de
motius. Un, d’incoherència del Partit Popular, el primer, com el
representant, perquè crec que hauria d’haver llegit el que deia
la seva representant la passada intervenció aquí, a la passada
compareixença meva a la comunicació. I després l’altre seria que
no seria capaç, primer, de dir “quines són les mesures que ha
pres el Govern en relació a les transferències que estaven fetes
pel Partit Popular i que són gestionades -pel Partit Popular i
pels  altres partits l’any 98- gestionades l’any 98?, quines són?”
Home, Sr. Huguet, vostè sap que en aquesta memòria tots es
lamenten del mateix, els consells insulars, els falta dotació
econòmica. Vostè sap que la primera decisió d’aquest govern
va ser dotar, dotar els consells insulars amb noves..., per les
velles transferències que vostès havien fet mal fetes i que a més
estaven mal dotades en els consells insulars, va ser incrementar
la dotació de totes aquestes transferències fetes. Vostè ho sap,
això, i a mi el que em pareix absurd és que demani quines
mesures proposam. 

En aquest moment jo, què vol, que li faci una comunicació
de greuges, de tot el que han fet malament vostès? Vol que li
faci això? Jo per respecte no ho faig, perquè a més és gestió
seva; per respecte no ho faig, i per això la veritat és que em
pareix totalment incoherent el que ha dit vostè. Això,
responsabilitat seva. Les transferències eren responsabilitat
seva, les transferències que varen fer. Quina és la memòria, el
resum de la memòria? Clar, que vostès transferien malament i,

a més, aquesta gestió que vostè diu per als ciutadans no es
podia donar perquè estava mal dotada, que és el que diuen, ho
diuen a no sé quantes..., a totes les memòries: “Ens varen
transferir això però no hi havia cap dotació; ens varen transferir
això però no hi havia dotació”. Què varen fer?, un acord polític
en aquest tema, un acord de govern, el primer, primera mesura,
pressupost d’aquesta comunitat autònoma, dotació per a
transferències mal dotades de l’antic govern, de les diferents
decisions que eren del Partit Popular. Això és una mesura presa,
presa. 

Vol que li conti això, a la meva memòria, que això el 99 ja no
passarà; home!, no!, jo per respecte ja les gestions fetes del
Partit Popular no les vaig fer. Per tant ara no entenc és que ara
em digui que vostè no em proposa res; és que no he de
proposar. Primera, jo no he de proposar-li res perquè el primer
que hauria de fer és comunicar-li un resum, que és el que deia,
que és el que deia la llei que havien fet vostès. Només em toca
dir això, que és el que he fet, el resum, i a la passada
compareixença meva record que, a més de jo haver fet el resum,
després  l’exconsellera de Presidència també va ampliar aquest
resum, i va dir que ho feia molt bé, ampliant el resum; ara ja no
se’n recorda, quan jo no considerava que ho fessin bé, quan
nosaltres no consideram que ho feien bé, però per respecte
només vàrem llegir i donar aquest resum. 

Ara, enguany feim el mateix i acabam. A partir d’aquest
moment el que farem nosaltres, farem i a més ho volem fer
conjuntament amb els consells, és cercar una fórmula per
proposar fórmules en aquest parlament per millorar el tema de
les transferències, però sense haver això el que vostè no pot
amagar és que hi ha hagut un canvi radical, un canvi radical
d’una decisió política d’aquest govern que no va fer el Partit
Popular i que per això aquesta gestió que vostè diu que era
deficient, clar que era deficient, era deficient perquè estava mal
dotada, perquè vostès, per molt de voluntarisme de consells
insulars, després tot era per als consells però sense els
consells, i aquí a la memòria ho diu. Jo no hi he volgut incidir,
en aquest tema. Podem parlar de quants de temes diu això i no
tan sols de Mallorca, sinó de Menorca i fins i tot d’Eivissa.

Per tant, jo crec, Sr. Huguet, el que li deman és coherència,
perquè el ciutadans crec que volen coherència; els ciutadans
volen serveis però volen polítics coherents, i si volen
coherència el que hem de fer és, com a mínim, ser-nos
respectuosos. Jo he volgut ser respectuós amb la gestió que va
fer el Partit Popular, per això  no he entrat en res més que el que
diuen les memòries i, segon, els he convidat a fer una nova
fórmula, fins i tot a vostès, els que són a l’oposició, per veure
si estan d’acord a parlar-ne com a partir d’ara s’ha de fer,
perquè a més vostès, vostès, a la passada compareixença deien
que no estaven d’acord amb la fórmula que hi havia, i a més
tots, tant la Sra. Estaràs com el Sr. Huguet, no vostè, sinó el seu
company, estaven d’acord en cercar una altra fórmula. 

A la Llei de consells vàrem proposar una altra fórmula que
és una fórmula que se’ns va proposar, i jo els convid a cercar
la fórmula de la proposta del sistema perquè hi participin els
consells insulars i tots ens sentim integrats a cercar aquestes
fórmules de millora, que al final és millorar el servei de cara als
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ciutadans, però no em digui que nosaltres, el que jo en la meva
compareixença el que no faig és millorar el servei. Nosaltres els
hem millorat molt respecte a la seva etapa, la del Partit Popular
en el govern del Partit Popular en aquestes illes i en aquesta
comunitat autònoma.

Per tant, Sr. Huguet, no esperava... Jo crec que la matèria
l’ha agafat un poc a contrapeu, entenc que tenen molts de
temes i no tenien la suficient preparació del tema i ha volgut
sortir al pas, però vaja, hi ha cosa que molesten a vegades quan
un surt al pas d’aquesta manera per fer oposició sense tenir les
mesures adequades a aquesta oposició. Gràcies.

(El Sr. Secretari substitueix la Sra. Presidenta en la
direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller. Tiene la palabra el Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sr. President. Bé, Sr. Conseller, la seva habilitat per
tergiversar el que diu..., almenys aquest diputat és magnífica. Jo
li he criticat el que ha fet el Govern amb aquestes memòries. Jo
el que li critic, i açò jo no sé si per a vostè deu ser coherència o
incoherència, que vostè em diu: “Nosaltres no hi estàvem gens
d’acord, que fes un resum”. Escolti, i vostè, carregat de
coherència, que no estava gens d’acord, devia ser d’aquests
que no estaven gens d’acord que vingués aquí la consellera
Rosa Estaràs i fes un resum del resum, ve i fa el mateix, i es
congratula que sigui la darrera vegada, i a sobre ho fa quan ja
té una llei que canvia el sistema, i em diu que l’incoherent som
jo.

Escolti, jo aquí venc a un acte i naturalment que tenc una
història darrere i unes intervencions darrere, però aquí dic, Sr.
Conseller, el que un diputat de l’oposició ha de dir en defensa
dels administrats i de crítica a l’acció de govern, que és vostè,
i vostè em diu que el que faig és ser incoherent perquè en el
fons critic la gestió i les transferències... No hi he entrat, no hi
he entrat per a res, Sr. Conseller. Hi havia unes competències
dotades amb el que fos. Segons vostè diu, no ho ha llegit més
que d’una o dues, estaven mal dotades econòmicament. Vostès
han transferit més doblers sense justificar res més que un
repartiment d’una quantitat de pressuposts a cada consell.

Sr. Conseller, a vostès els van demanant deure històric i a
partir d’aquí van repartint, però aplicació d’estudis que
assenyalin que per exercir aquestes competències el cost
efectiu no bastava o que l’increment sobre el cost efectiu, la
revisió, en definitiva, de la fórmula, no s’ha fet, Sr. Conseller, i
aquí, Sr. Conseller, si vostè ens hagués fet un resum i hagués
dit que transferíem 10 i donàvem prestació a 10 i ara
transfereixen 20 i donen prestació a 10, o a 20, o a 30, vostè, Sr.
Conseller, tenia tot el dret, d’acord amb la Llei de consells
anterior i amb aquesta, a fer açò i a posar en coneixement
d’aquests diputats i del públic com es presten els serveis que
s’han transferit a través dels consells, que si s’han transferit és
perquè tots suposam que tindran els ciutadans una millor

atenció amb aquests serveis, però vostè ni ha opinat. Ha fet el
mateix que feien els meus antecessors: resum de resum, i a
sobre l’únic que ha dit per justificar açò és que és la darrera
vegada. Açò és el que jo li critic.

Que vostès han millorat el finançament? Estupend, magnífic,
però què han aconseguit els administrats? Jo ja ho sé que ara
no és el moment, l’any 2001 parlant de les memòries del 98, de
dir aquestes diferències. Jo ja ho sé que no és el moment, per
tant no hi he entrat i vostè no hi hauria d’entrar, però sí que hi
havia unes diferències entre el 96, el 97 i el 98, sí que hi ha uns
recursos d’urbanisme a Mallorca multiplicats per quatre i per
cinc, a partir que hi ha una altra política territorial. Sí que hi ha
una normalització a partir de l’entrada en vigor de la llei del sòl
rústic, Sr. Conseller, vostè té dret a valorar açò i a proposar
mesures si troba que n’hi ha d’haver, però és que no ha obert
la boca, resum de resum, jo crec que açò no és el sistema. Quina
és l’oferta? Digui'ns que volen que facem. Vostès són el
Govern, vostès fa quatres mesos que tenen aquesta llei, vostès
no estaven d’acord amb el sistema anterior, no s’estranyin de
la meva crítica, perquè estam en un contingut d’una acta i jo
faig crítiques a la qüestió de fons d’aquesta compareixença, que
vostè li ha volgut donar una situació de passa tu, passa tu, com
diuen aquí.

 És a dir, aclarim l’acte i l’any que ve ja ho veurem. Jo açò,
Sr. Conseller, és el que critic i esper, sincerament en benefici
que no torni a passar amb les memòries de les transferències.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Huguet. Tiene la palabra el Sr. Conseller. 

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antoni Garcias i
Coll):

 Gràcies, Sr. President. La veritat, Sr. Huguet, és que jo tenc
un concepte diferent de la política i jo crec que la política
serveix i el Parlament també, per debatre i per arribar a punts en
comú o no, però per mantenir posicions que després serveixin
perquè la societat pugui elegir, comparar i pugui al final saber
qui defensa cada cosa.

Jo dins aquest concepte que tenc em preocupa molt que
vostè digui que fa crítica per fer crítica, que ve aquí per criticar-
me. Jo crec que això no pot ser la posició d’un polític i li dic...,
no aquesta no és la posició, perquè quan es fa la crítica, que
s’ha de fer, s’ha de ser coherent i s’ha de mantenir una posició
política i jo crec que vostè no m’entén i li ho dic molt
respectuosament. Perquè a més mescla conceptes, jo ho puc
entendre, que com a diputat per ventura té molta feina i té
dificultats per preparar-ho, perquè mescla molts de conceptes,
a més em diu: vostès varen donar doblers, però no varen fer
estudis, vostè sap que a Menorca hi havia un estudi, perquè
fins i tot era fet per vostès, estava fet quan governaven vostès,
a Menorca hi havia un estudi del dèficit de les transferències.
Vostè ho ha de saber perquè era allà.
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 Per tant, no digui aquestes coses perquè ens coneixem i
coneixem el tema. No vulgui mesclar aquestes coses. Clar que
vostè sap que hi va haver un acord i haurien d’estar contents
perquè si tenen voluntat d’augmentar els consells haurien
d’estar contents que els haguem augmentat amb una política
des del Govern, transferències mal dotades als consells, perquè
vostès  en aquests informes fets per vostès, això és de l’any
1998, fet a l’època de vostès. Vostès eren els que deien que
estaven dotades malament, no ens enganem, això és del 98,
encara ens queda el 99 i gràcies a una acció d’aquest govern i
a una voluntat d’aquest govern compartida per aquest
parlament, compartida, fins i tot, en aquell moment pel Partit
Popular, es va dir que fins que entri en vigor la nova llei de
consells  insulars cercaríem un altre sistema i els convid a cercar
un altre sistema. Un altre sistema que sigui primer respectuós
amb els consells, segon, respectuós amb les transferències i
tercer, que no sigui de tutela, per part  del Govern, el Parlament
pot tutelar-ho tot perquè al final és el que tutela i fiscalitza, però
el Govern no.

 Per tant, ha de saber i ha de mantenir aquestes tres línies de
coherència per defensar uns consells. Em pot mostrar l’Estatut
d’Autonomia, perquè a l’Estatut d’Autonomia hi és molt clar,
però això també s’ha de mantenir. L’Estatut d’Autonomia també
diu que els consells són institucions de la comunitat autònoma
i això només es coordina bé fent una política coherent, no
estant allà on està, pel territori que està i dient el que vol dir
cada territori. Això no fa comunitat, ni ens fa prendre més valor
sobre la política, ni que la gent prengui més valor sobre la
política.

 Per tant, a mi em preocupa que un diputat, en aquest cas
com vostè, el seu paper sigui fer un paper de venir a criticar, i
jo he fet un informe que és el mateix informe que feien del resum
de resum, perquè s’ha fet per mandat de la llei de consells que
vostès havien fet, per la llei de consells que vostès havien fet
perquè encara aquesta era la que manava quan es va fer aquest
informe del 98 per la llei de consells que havien fet, ho he fet
per deferència. Una cosa que tots havíem acordat que l’havíem
de canviar, jo quan els dic hem de treballar això, vostè diu
moltes coses que no tenen res a veure. Miri, si vostè volia que
jo vengués aquí amb un resum i, en principi, fer un debat aquí
sobre com ho havia fet de bé el Consell de Mallorca, com ho
havia fet de malament el Consell de Menorca i com ho havia fet
de malament el Consell d’Eivissa, no esperi que faci això aquí,
jo això  no ho faré, li puc assegurar que no ho faré, el conseller
de Presidència no vendrà aquí a fer aquest debat, no crec que
sigui el fòrum adequat per fer això.

I, per tant, entre tots, entre els consells, entre els diputats
hem de cercar el sistema pel qual hem de debatre i hem de fer
propostes  de futur. Nosaltres sense haver fet aquestes
propostes de futur, que vostès haguessin pogut fer, com eren
el dèficit de finançament, que ho varen poder fer quan
governaven, ho varen poder fer durant l’any 98. Amb els
estudis  que tenia fets el Consell de Menorca, vostès haguessin
pogut dotar, perquè hi havia un estudi fet per vostès,
haguessin pogut dir: "aquest estudi nosaltres el duim al
Parlament i proposam que hi hagi més dotació econòmica", no
ho varen fer, no donaren cap dotació. Per tant, un ve aquí i

s’indigna un poc de veure la poca solvència de com es
mantenen les coses. Jo, Sr. Huguet, el convid a treballar dins
aquesta línia i jo sempre estaré disposat a presentar propostes
que siguin propostes que cara al futur, a allò que vostè diu la
defensa dels administrats, jo dubt que ..., amb la seva postura
i les seves paraules crec que no defensa cap administrat, no sé
què és, perquè no hi ha res positiu. 

Per tant, el convid..., no hi ha res positiu, perquè hi ha
moltes incoherències i pocs arguments i a més els arguments es
mesclen i li és indiferent el que deia el Partit Popular quan
governava i ara no governa, tot això és incoherent, jo el convid
a fer coses coherents i el convid a elaborar tots junts els
sistema i la fórmula per donar compliment a l’article 40 i no sigui
obligatori com era fins ara, fer aquest paper que m’han fet fer
vostès  durant dos anys, perquè hi havia una llei, per
comparèixer aquí amb una comunicació. Cerquem la fórmula i
els  convid, per ventura vostè espera que la facem, la farem
nosaltres i la proposarem, conjuntament amb els consells, per
ventura no tendrem el seu acord perquè el seu paper d’oposició
no és un paper institucional, és un paper com hem vist
purament de crítica, per tant, esperarem la seva crítica i no es
preocupi perquè nosaltres complirem, nosaltres volem complir
l’article 40 però també volem complir davant els consells
insulars que són institucions d’aquesta comunitat autònoma i
són institucions de comunitat autònoma.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller. Con su intervención damos por
concluido el debate i se levanta la sesión.
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