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1.1).- Pregunta RGE núm. 1270/93, presentada per 
I'Hble. Sr. Josep Alfonso i Villanueva, del Grup Parlamen
tad SOCIALISTA. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sres. i Srs. Diputats, bones tardes a tots. Comenc;a la 
sessió plenaria d'avui horabaixa. El primer punt de l'Ordre 
del Dia correspon a les preguntes i la primera és la 1270, 
que formula el Diputat Sr. Josep Alfonso i Villanueva, del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a quantitat total 
pagada per la Comunitat Autónoma amb carrec al pressu
post de l'any 1992. Té la paraula el Diputat Sr. Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sí, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats, Sr. Conseller. La 
pregunta és molt clara, en els documents del 103, de l'article 
103 de la Llei de finances, no queda en absolut clar, no se 
sap, no ens la diuen, quina és la quantitat pagada per la 
Comunitat Autónoma amb carrec als pressuposts de l'any 
1992. Com que aixó són dues xifres les dues preguntes, Sr. 
President, és una xifra de pagada i una de cobrada, a nosal
tres ens és igual acumular les dues preguntes i que ens les 
contestin, perque l'únÍc que volem saber és el que no se'ns 
diu, que és quina quantitat cobrada"'i quina quantitat pagada 
l'any 1992 per la Comunitat Autónoma. 

EL SR. PRESIDENT: 

Bé, jo donaré opció al conseller a contestar-les, si ho vol, 
acumulades tates dues i si no les contestas tates dues es 
formularien per separat. Té la paraula el Sr. Forcades. 

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA 1 HISENDA (Ale
xandre Forcades i Juan): 

No n'accept l'acumulació. Puc contestar a la primera 
pregunta tal com esta formulada, tampoc no acceptam les 
explicacions seves. Pas a contestar, Sr. President? 

40.319.969.000 pessetes. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. Vol tornar afer ús de la pa
raula el Sr. Alfonso? No. 

1.2).- Pregunta RGE núm. 1271/93, presentada per 
l'Hble. Diputat Sr. Josep Alfonso i Villanueva, del Grup 
Par lamentari SOCIALISTA. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la segona pregunta, que és la 1271, que 
formula també el Sr. Josep Alfonso i Villanueva, del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a quantitat 
total cobrada per la Comunitat Autónoma l'any 1992. 
Té la paraula el Sr. Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Exactament en el mateix sentit, incomprensiblement 
no ha volgut donar dues xifres, ens donara ara la sego
na, peró també és el mateix: Quina quantitat ha cobrat 
la Comunitat Autónoma l'any 1992? 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Alfonso. Sr. Forcades, té la paraula. 

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA 
(Alexandre Forcades i Juan): 

Les preguntes primera i segona no són iguals; contest 
a la segona: 48.928.986.716 pessetes. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Forcades. Vol tornar a intervenir el Sr. 
Alfonso? Té la paraula. 
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EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

President, moHes gracies. Esperam que aquestes xifres 
coincideixin amb les que s'envien al Tribunal de Comptes i 
amb les que arriben al 103, perque fíns ara, amb el que ha 
arribat al 103 hi ha una diferencia de 14.000 mílions. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnkies, Sr. Alfonso. Vol tornar a intervenir el Sr. Forca
des? Té la paraula. 

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA 1 HISENDA (Ale
xandre Forcades i Juan): 

Naturalment no coincidiran perque, al Tribunal de 
Comptes, s'hi envien quan el pressupost esta liquidat. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

1.3).- Pregunta RGE núm. 1305/93, presentada per 
I'Hble. Diputat Sr. Cosme Vidal i Juan, del Grup Parlamen
tari MIXT. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la tercera pregunta, que és la 1305, que formula 
el Diputat Sr. Cosme Vidal i Juan, del Grup Parlamentari 
MIXT, relativa a construcció d'un centre sanitari a Formen
tera. Té la paraula el Diputat Sr. Vidal i Juan. 

EL SR. VIOAL 1 JUAN: 

Gracies, Sr. President. Sres. ¡Srs. Diputats, Sr. Conseller. 
Saben molt bé de la preocupació d'aquest diputat i natural
ment, de la formació polltica que representa, respecte de 
l'atenció sanitaria a Formentera j de la satisfacció que tenim 
per la coostrllcció d 'aq uest centre sanitario Pero s'ha proclu
(t, pareíx, UD desfasament en el cost final d'aquesta cons
trucció, í per alxó ens agradaría que ens aclaris quin ha estat 
el cost final i quina ha estat J'aportació definitiva -diguem
ne- o l'aportació fins a aquest moment del Govern balear a 
la construcció d'aquest centre sanitari de Formentera. Moltes 
gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vidal. Té la paraula el Conseller Sr. Oliver 
per respondre. 

EL SR. CONSELLER DE SANITAT 1 SEGURETAT 
SOCIAL (Gabriel Oliver i Capó): 

Grades, Sr. President. Bé, aquest centre de Formentera 
ha estat una mica llarg i una mica difícil quant a finan~a
ment, no en sabem els motius; el fet és que nosaltres hem 
signat dos convenis amb l'Ajuntament de Formentera, com 

tots els centres de salut -o de sanitat-, sanitaris, els feim 
amb finan<;ament conjunt; al primer conveni la Conse
lleria de Sanitat va aportar 44 milions i l' Ajuntament 20, 
i al segon conveni nosaltres varem aportar 55 milions de 
pessetes i l'Ajuntament altres 20; és a dir, en total, no
sal tres hem aportat i transferit ja 99 milions de pessetes 
i esperam que l'Ajuntament n'hagi posat 40, en total 
sumen 139 milions de pessetes. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. Vol tornar afer ús de la pa
raula el Sr. Vidal? Té la paraula. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Sí, Sr. President, moltes grades. Sr. Conseller, les 
xifres que em facilita coincideixen exactament amb les 
que jo tenia o sigui, que 99 milioDs per part ele] Govern 
balear j 40 milions per part de l'Ajuntament fan un total 
de 139 milions per a aquesta construcció. Ara bé, el Sr. 
Conseller, n'estíc segur, coneix perfectament que a cau
sa, pareix que aixó és abó, no direm d uns errors pero, 
en fí, el una planif1cació previa ha estat necessari plas
mar la realitat, voldría dir-ho d'una manera esoterica, 
pero en podríem rur errors de planificació, han fet que 
es disparas el cost i que ara, amb aquesta suma de 99 i 
40, 139 milions, encara taJtlo 30 milions més per poder 
pagar el total de la construcciÓ. 

Bé, que jo faci aquesta pregunta ve motivat perque 
l'ajuntament de Formentera -tots sabem quina és la 
realitat de l'illa de Formentera i del seu ajuntament- fa 
que no pugui suportar aquest pagament addicional de 30 
milions més, i aquí esta el motiu de la pregunta, a 
veure si per part del Govern de la Comunitat Autonoma 
seria possible ampliar aquesta ajuda, que ha estat molt 
i moIt important, i al final es pugui tenir un centre 
sanitari com aquell que, amb el suport de tots i amb una 
pro posta de resolució, la qual vaig tenir el gust de pre
sentar quan hi va haver el debat de l'estat de la Comuni
tat Autónoma, es va aprovar per a l'illa de Formentera. 
Moltes gnlcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vidal. Vol tornar afer ús de la paraula 
el Conseller Sr. Oliver? Té la paraula. 

EL SR. CONSELLER DE SANITAT 1 SEGURE
TAT SOCIAL (Gabriel Oliver i Capó): 

Gracies, Sr. President. No crec que hagi estat un 
error de plaoificació el que ha passat aquí; com vos te 
sap les obres que nosaltres cofinan~am amb els ajunta
ments, les treuen a subhasta o a coocurs els mateixos 
ajuntaments amb assistencia d'un representant nostre. 
Ara, sí pe! seu compte, és a dir, el director de l'obra, 
que és l ajuntament, encarrega feines sense consultar-
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[1os, [1osaltres no en som en absolut responsables i, de totes 
forrues, a aquesta obra hi ha un arquitecte que va projectar 
l'edifici i un altre que l'ha dirigit. El director de les obres, 
que és el Sr. Magrinya, ens treu un parell de pressupost que 
[10 consonen exactament; per tant, nosaltres hi hem enviat 
doS arquitectes per comprovar com han anat aquestes obres 
i, realment, deis primers estudis, no n'estam molt satisfets, és 
a dir, ens afegeixen o ens posen el que han fet de nou sense 
restar el que han deixat de fer del projecte primitiu; els 
coruptes, per ara, nosaltres encara no els hem aprovat i dub
taru molt que siguin correctes, jo cree que hi ha hagut una 
equivocació, com a mínim, en aquests comptes. Gracies, Sr. 
President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. Abans de passar a la següent pre
gunta vull recordar que els torns d'intervenció a les pregun
tes, com a maxim, acumulats els dos torns de cada interven
tor, són de dos minuts i mig i el total de la pregunta és de 
cinc, i prec, tant als qui fan les preguntes com a qui les con
testen, que procurin ajustar-se a aquest torn maxim de dos 
minuts i mig, sumades les dues intervencions. 

1.4).- Pregunta RGE núm. 1383/93, presentada per 
I'Hble. Diputat Sr. Ramon Orfila i Pons, del Grup Parla
mentari PSM i EEM. 

EL SR. PRESIDENT: 

La quarta pregunta és la 1383, que formula el Diputat Sr. 
Orfila i Pons, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a 
la declaració de la Serra de Tramuntana reserva de la biosfe
ra. Té la par aula el Diputat Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Molt breument, Sr. President. Quan es va comen¡;ar a 
tractar la possibilitat que alguna de les zones de les Illes 
Balears fos declarada reserva de la biosfera, dins el Programa 
MAP, es va parlar essencialment de dues zones: 1 'illa de 
Menorca i la Serra de Tramuntana, a l'illa de Mallorca. 

La proposta de Menorca, apadrilJ.ada pel Consell Insular, 
s'ha concretat ja i duu tot el camí de ser aconseguida, que 
realment sigui declarada reserva de la biosfera tota l'illa. 

De la Serra de Tramuntana, que sembla que seria promo
guda des del Govern, va semblar en un moment determinat 
que seria promoguda des del Govern, no se n'ha sentit parlar 
mai més. Quines són les motivacions que han dut el Govern 
de la Comunitat Autonoma a no presentar fins ara la Serra 
de Tramuntana per ser declarada reserva de la biosfera? 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Orfila. Té la paraula el Conseller Sr. Morey 
per respondre. 

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA 
(Pere J. Morey i Ballester): 

Gracies, Sr. President. El motíu n'és clar; eví
dentment Menorca estava més avan¡;ada en la tramitacíó 
que la Serra de Tramuntana, de Mallorca, pero varem 
comen¡;ar els dos projectes en temps molt semblant. 
Evidentment el Consell Insular de Menorca ha fet més 
vía a la seva presentació, obviament també el projecte 
de la reserva de la biosfera per a tota l'illa de Menorca 
és d 'unes característiques molt més importants, molt 
més ambicioses, pressupostariament molt més grosses, 
que la reserva de la biosfera de Tramuntana i, per con
següent, en cap moment volem pensar que es plantegi 
un assumpte d'una cursa entre dues reserves de la bios
fera. 

Nosaltres creim i desitjam el millor per al magnífic 
projecte que ha presentat el Consell Insular de Menorca 
davant el MAP a la UNESCO i el que desitjam és es
for¡;ar-nos tots perque aquest projecte de Menorca vagi 
endavant. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Morey. Vol tornar afer ús de la paraula 
el Sr. Orfila? Té la paraula. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

SÍ, Sr. President. De cap manera voldríem nosaltres 
que s'entaulés una cursa entre el Consell Insular de 
Menorca i la pro posta del Govern per declarar la Serra 
de Tramuntana com a reserva de la biosfera, pero vol
drÍem instar el Govern que aquest fos capa¡;, en el més 
breu temps possíble, a fer un projecte tan magnífic com 
el que ells consideren que s'ha fet per a l'illa de Menor
ca; perque nosaltres, des de l'illa de Menorca i jo, com 
a diputat preocupat de forma constant pels temes 
mediambientals, els he de dir que entenem que la Serra 
de Tramuntana té també totes les característiques per 
poder optar a una declaració com la de reserva de la 
biosfera. 

Que no són propostes incompatibles, que una decla
ració no és excloent de l'altra i que seria lamentable que 
retardéssim la tramitació d'aquesta proposta i que final
ment quedés aquesta zona magnífica que -ho repetesc
causa l'admiració no només deIs mallorquins, sinó tam
bé deIs ciutadans de les altres illes que estam enamorats 
d'aquella bellesa, i em creguin que pensam que té voca
ció també, com a conjunt, per ser declarada reserva de 
la biosfera. 

El que no voldríem pensar, Sr. Conseller, és que des 
del Govern hi ha una actitud recelosa i poc activa res
pecte d'aquesta qüestió i que a¡;o vengui donat per 
possibles divergencies dins el Govern, entre aquells que 
sí tenen una sensibilitat demostrada cap a les qüestions 
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mediambientals i aquells als quals qualsevol cosa que faci 
olor de major protecció els fa sempre por. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Orfila. 

1.5).- Pregunta RGE núm. 1406/93, presentada per 
I'Hble. Diputat Sr. Jaume Peralta i Aparicio, del Grup 
Parlamentari MIXT. 

EL SR. PRESIDENT: 

La següent pregunta, que és la cinquena, formulada pel 
Diputat Sr. Peralta i Aparicio, ha estat retirada. 

\ 

1.6).- Pregunta RGE núm. 1434/93, presentada per 
I'Hble. Diputat Sr. Xavier Tejero i Isla, del Grup Parlamen
tari SOCIALISTA. 

EL SR. PRESIDENT: 

En conseqüencia, passam a la pregunta número sis és la 
1434, que formula el Diputat Sr. Xavier Tejero i Isla, del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a estat de resolu
ció del procés relatiu a l'ocupació il-legal de Cales Coves. Té 
la paraula el Diputat Sr. Tejero. 

EL SR. TEJERO I ISLA: 

Gracies, Sr. President. El pasado mes de octubre, el día 
26 exactamente, el anterior conseller de Cultura, Educació i 
Esports comentó en la reunión de Encomana de gestió que 
tenía pedido un informe jurídico de carácter ejecutivo que, 
en un plazo de quince días, resolvería en alguna medida la 
ocupación ilegal que todos supongo que lamentamos de Cales 
Coves que, como todos ustedes saben, está declarado como 
monumento nacional. 

Es por esto que preguntamos en qué estado de resolución 
se encuentra tal proceso relativo a la ocupación ilegal de 
Cales Coves en Menorca. Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Tejero. Té la paraula el Conseller Sr. Rotger 
per respondre. 

EL SR. CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I 
ESPORTS (Bartomeu Rotger i Amengual): 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Bé, la veritat és que 
hi ha un fet real, com és l'ocupació n·legal, que endemés 
suposa una degradació de les coves prehistóriques de Cales 
Coves, del terme municipal d'Alaior a Menorca. Peró també 
és ver que aquesta situació n·legal i endemés -ho tom a repetir-

que degrada aquestes coves prehistóriques és bastant com
plexa perque dins ella hi ha tota una serie de drets i de prin-

cípis que s'han de respectar i que, per tant, l'actuació no 
pot ser directa i radical, com imagin que ens agradaria 
a tots. 

Per una part hi ha un dret a l'habitatge, hi ha un 
domicili, de fet ja ocupat, per l'altra hi ha els drets a la 
propietat, és a dir, deIs propietaris d'aquestes coves, que 
hi existeixen i hi ha també el dret i l'obligació deIs po
ders públics, en aquest cas nosaltres, entre altres, peró 
sobretot l'Administració de la Comunitat Autónoma, de 
conservar i protegir el patrimoni histórico-artÍstic i, des 
de l'any 1931 -crec recordar- és monument nacional i 
també és bé d'interes cultural, d'acord amb la Llei 
16/85. 

Per tant, és bastant complex i totes aquestes qüesti
ons s'han d'estudiar. Hi ha dues vies, evidentment, de 
dos procediments legals: Una és per la via civil, no crec 
que sigui aquesta la que s'ha d'utilitzar per part nostra, 
perque aixó suposaria sobretot una implicació deIs pro
pietaris i del cas aquest deIs ocupants, com a presumptes 
"precaristes"; per tant hem rebutjat aquesta via civil. 
Peró hi ha la via administrativa i aquesta és la que nos
altres hem utilitzat, la via administrativa, per tal d'acon
seguir la desocupació il-legal i també per protegir i fer 
tot un pla de conservació d'aquestes coves prehistóri
ques de Cales Coves. 

En aquest moment, quina és la situació? Nosaltres 
hem obert, d'acord amb la Llei de procediment, un 
expedient administratiu, que esta iniciat, que esta en 
procés, de manera que s'ha consultat, s'ha demanat 
informació, a l'ajuntament implicat, en aquest cas a l'A
juntament d'Alaior, se n'ha demanada també al Consell 
Insular de Menorca, hem rebut ja els informes correspo
nents i estam en un moment en que fins i tot ens hem 
adre~at als propietaris que ens han indicat, a alguns 
d'ells ha estat dificultós perque alguns són morts, no 
sabem exactament a qui ha anat l'herencia, peró, en tot 
cas, s'han fet totes aquestes actuacions própies del pro
cediment administratiu que esta obert -ho tom a repetir
i que en aquest moment ja l'hem rebut, per tant, estam 
en condicions de resoldre'l, jo cree que ben aviat ho po
drem fer, una vegada que estigui resolt l'expedient admi
nistratiu el que es fara -d'acord amb eH, amb la seva 
resolució- és donar compte de la resolució a la policia 
autónoma, bé, encara no es compta amb la policía autó
noma, per tant, no donarem compte de la resolució a la 
policía autónoma peró sí que en donarem compte als 
cossos de seguretat de l'Estat i a l'Ajuntament d'Alaior, 
per tal que hi pugui actuar. 

Mentrestant, nosaltres, també, és important que fa
cem una programació, una planificació correcta, no just 
de desocupació, sinó de conservació de tot aquest con
junt tan important i, per tant, ja hem fet una autorit
zació de manera que hem autoritzat l'excavacíó d'ur
gencia de l'hipogeu número 21 de la necrópolis prehis
tórica de Cales Coves, vull dir que ja també hi ha una 
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actuació positiva, no just de desocupació sinó també de 
realitzacions. 

Aquesta és més o manco la situació en aquest moment 
del procés d'expedient administratiu obert per l'ocupació 
il·legal d'aquestes coves. 

EL SR. PRESIDENT: 

Grades, Sr. Conseller. Per fer la darrera intervenció en 
relació amb aquesta pregunta, té la paraula el Sr. Tejero. 

EL SR. TEJERO 1 ISLA: 

Grades, Sr. President. De acuerdo, Sr. Conseller, la inter
vención es compleja, lo que pasa es que la complejidad su
pongo que no abarca desde el año 88, que es la última, el 
último dato que yo tenía, aunque usted me ha dado uno 
nuevo, que es del año 1931, es decir, que la complejidad, 
lógicamente, aumenta con los ,Ü10S. 

Cuando se ha referido a los poderes públicos está muy 
claro, desde la Ley de protección del patrimonio histórico 
artístico español y de la derogación subsiguiente de com
petencias, que la competencia exclusiva la tiene la Comuni
dad Autónoma respecto al tema que estamos tratando. 

Realmente, si, como usted ha comentado, se ha tomado 
la opción de la vía administrativa, según mi modesto enten
der, la Ley de procedimiento administrativo debe resolver los 
temas en más de seis meses, estamos hablando de seis meses 
menos seis días desde que el entonces conseller dijo que 
había encargado un informe jurídico-ejecutivo. 

Pasando por encima su mención a la comunicación a la 
policía autónoma, sí que le agradecería que en otra ocasión 
fijase al menos su mirada, ya que la voz es para todos, en el 
que pregunta, no en la televisión. Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Tejero. 

1.7).- Pregunta RGE núm. 1463/93, presentada per 
l'Hble. Diputat Sr. Víctor Tur i Ferrer, del Grup Parla
mentari SOCIALISTA. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la pregunta següent, que és la 1463, que formu
la el Diputat Sr. Víctor Tur i Ferrer, del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, relativa a col-locació de barreres de protecció 
a les corbes de la carretera PM 820. Té la paraula el Diputat 
Sr. Tur i Ferrer. 

EL SR. TUR 1 FERRER: 

Sí, gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Ja passa de 
dos anys que la carretera PM 820, a Formentera, esta ja 

acabada, pero hi manca qualsevol tipus de protecció, 
sobretot a totes les seves corbes, és per aixo, Sr. Conse
ller, que m'agradaria ens contestas si pensa la Conselle
ria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori posar 
barreres de protecció a la carretera de Formentera PM 
820 i, sobretot, des del quilometre 12 al 16, on hi ha 
innumerables corbes molt perilloses, i en quin termini 
de temps pensen que s'hi instaHaran. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Tur. Té la paraula el Conseller Sr. Saiz 
per respondre. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 1 
ORDENACIÓ DEL TERRITORI (Jeroni Saizi Gomila): 

Sí, moltes gracies, Sr. President. Sr. Tur, les barreres 
estan encarregades ja, no les han subministrades encara, 
pero s'espera que ho siguin en els proxims dies i tot d'u
na que les tenguem es procedira a la seva instaHació a 
les corbes que resultin més perilloses, d 'acord amb el 
Servei Tecnic de Carreteres. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. Vol tornar afer ús de la pa
raula el Sr. Tur? Té la paraula. 

EL SR. TUR 1 FERRER: 

Sí, gracies, Sr. President. Estic molt content de la 
contesta, Sr. Conseller, i pens que després de passats dos 
anys que la carretera es donas per acabada esta bé ja 
que s'hi instaHin i estam molt contents per aixo. Graci
es. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Tur. Vol tornar afer ús de la paraula el 
conseller? Té la paraula. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 1 
ORDENACIÓ DEL TERRITORI (Jeroni Saiz i Gomila): 

Moltes gracies, Sr. President. Jo només voldria fer 
una petita precisió, la carretera no fa dos anys que esta 
acabada, en fa moltíssims que ho esta, i, per desgracia, 
les nostres carreteres tenen una manca d'elements de 
seguretat, com puguin ser les barreres, pero no només 
la de Formentera sinó moltíssimes més. En conseqüen
cia, a mesura que les disponibilitats pressupostaries ho 
permeten les coHocam, pero no es pot considerar que 
fa dos anys que haurien d'estar col-locades, per ventura 
en fa vint o trenta, d'en~a es va fer la carretera, no des 
deIs darrers dos anys. Gracies. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

1.8).- Pregunta RGE núm. 1480/93, presentada per 
I'Hble. Diputat Sr. Josep Alfonso i Villanueva, del Grup 
Parlamentad SOCIALISTA. 

EL SR. PRESIDENT: 

La següent pregunta és la 1480, que formula el Diputat 
Sr. Josep Alfonso i Villanueva, del Grup Parlamentari SO
CIALISTA, relativa a quines mesures pensa prendre el Go
vern de la Comunitat per millorar la situació económica de 
les Illes Balears. Té la paraula el Diputat Sr. Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sr. President. Com és habitual, ls nostres preguntes són 
molt concretes i encara que ens contestin, jo crec que en un 
cert cas, malament, no en feim massa caso 

Bé, pareix que Europa, Espanya, quasi tots els palsos del 
món occidental, estan prenent un conjunt de mesures per tal 
de suavitzar la crisi económica, que tothom reconeix i sap 
que hi existeix. 

Bé, la nostra pregunta és simple perque encara no hem 
sentit al Govern de la Comunitat Autónoma com pensa 
ajudar, dins rambit de les seves competencies, com és lógic, 
a sortir d'aquesta situació, a millorar aquesta situació eco
nómica, que pot ser millor o pitjor en funció del mes en que 
ens trobam i de la incidencia que pugui tenir dins els distints 
sectors económics a la crisi, peró que també pareix, sobretot 
en aquesta comunitat autónoma, que és bastant necessari 
prendre-Ies. Per tant, la nostra pregunta, Sr. President, esta 
clarament formulada i esperam resposta del Govern. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Alfonso. Té la paraula el Conseller Sr. For
cades. 

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA 1 HISENDA (Ale
xandre Forcades i Juan): 

Efectivament, tots els governs prenen mesures, alguns 
valdria més que no les prenguéssim. Simplificant, podem 
dividir la nostra economia en dues parts: la part que depen 
d'Europa occidental i la part que depen de la península. A 
la part que depen de l'Europa occidental continuarem amb 
les línies tra.<;ades fins ara, amb els plans de govern, hi afegi
rem millora de producte en actuació conjunta amb el sector 
privat; la part que depen de la península, prenent mesures 
expectants en funció de la modificació de variables que fins 
ara fan inelastica qualsevol actuació. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Forcades. Vol tornar afer ús de la pa
raula el Sr. Alfonso? 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sí, em sap greu contestar al Sr. Forcades després de 
l 'anterior resposta peró li contestaré, em sap greu per
que crec que no m 'ha dit la veritat abans, peró és igual. 

Respecte de la millora del producte, en el que depen 
de 1 'exterior, supós que el Sr. Forcades sap que hi ha 
una part importantíssima del nostre turisme que també 
ve de la península, supós que no el tendran abandonat. 

En el que depen de I'exterior el que depen del Go
vern o de la península, jo no sé si amb aquesta expres
sió el Sr. Forcades declara el seu taran na de república 
o part del regne d'Espanya més enIla de l'autonomia, 
no ho sé, crec que no; peró el que sí li puc dir, Sr. 
Forcades, és que encara esperam del seu Govern que 
prengui qualque mesura i, pel que ens ha dit avui, el 
Govern de la Comunitat Autónoma no pensa prendre 
cap tipus de mesura, per exemple per ajudar el sector de 
la construcció, que, segons paraules de mateix conseller 
d'Economia, té una profunda crisi, que pugui remuntar 
aquesta situació, cap mesura ni una; ídem de ídem al 
sector comen;, que, els 4.000 milions, encara no sabem 
d'on poden sortir i com es poden gastar; ídem de ídem 
al sector indústria, només els vull recordar que les sub
vencions -d'aixó ja en parlaran els meus companys- a 
indústria s'han donat a tot menys a indústria, d'aixó, ja 
en parlarem en un altre momento 

El que queda perfectament clar, Srs. Diputats, és que 
el Govern no pensa prendre cap mesura ni una per 
ajudar a sortir de la crisi. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Alfonso. Vol tornar afer ús de la parau
la el Sr. Forcades? Té la paraula. 

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA 1 HISENDA 
(Alexandre Forcades i Juan): 

Sí. Jo crec que seria convenient, Sr. Alfonso, que 
miras el que diu, jo no he faltat a la veritat, jo crec que 
voste no en té ni idea perque jo he contestat exactament 
les preguntes que voste em fa i jo repetesc: mesures, del 
que depenem d'Europa, les estam prenent. 1 la prova 
esta que, en relació amb tota la península, nosaltres 
ana m millor, no hem de fer res més; i en el ( ... ) de la 
península, amb aquest tipus de canvi, amb aquest tipus 
d'interes, amb la inflació que hem tengut fins ara, no es 
poden tirar doblers a la mar, la situació és inelastica. 
Hem entrat en una epoca de destrucció massiva d'ocu
pació a causa de la desastrosa política del Govern cen-
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tral. E n conseqüencia, prenem mesures elastiques perque si 
hi ha canvis radicals que esper que n 'hi haura d'aquí a un 
parell de mesos, aleshores, podrem fer qualque ( .. .)- fíos ara 
el que feim és e l que hi ha als pressuposts, el Pla de comer~, 
el Pla de millores tecnologiqlles, el Pla de competició, i feim 
)11oltes co es de les quals voste no s'adona, del que sí se 
n'adona és de l'economia que va millor que la seva. 

EL SR. PRE SIDENT: 

Gracies, Sr. Forcades. 

1.9).- Pregunta RGE núm. 1460/93, presentada per 
I'Hble. Diputat Sr. DamHl Pons i Pons, del Grup Parlamen
tad SOCIALISTA. 

EL SR. PRE SIDENT: 

Passam a la novena pregunw, que és 1460, que formula 
el Diputat Sr. Damia Pons i Pons, del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, relativa a concllrs públic relatiu a Biblioteca 
Pública de Mallorca. Té la parallla el Sr. Pons i Pons. 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Dia 23 de setembre del 
87 la Sra. Maria Aurora de Enciso Reinaldo va vendre Can 
Sales per 9 mílions de pessetes a una serie de persones que 
després es constitulren en la societat Chisto S.A. -o IIchisto
sa 11_, que al cap de quatre anys i deu mesos, dia 3 de juny del 
93, aquesta societat, Chisto S.A., no va fer un chiste sinó que 
va fer un gran negoci aconsegllint una revalorització del 
4.400% del preu inicial i que, per tant, es va adquirir, d'a
cord amb el Consell de Govern de dia 3 de juny del 93, Can 
Sales per un preu de 397 milions de pessetes. Hi va haver un 
debat en aquest Parlament i la resposta, no en aquest Parla
ment, sinó fora d'aquí, del president de la Comunitat Auto
noma, va ser que aquesta maniobra especulativa no s'havia 
consumat, que no s'havia comprat Can Sales, que simplement 
hi havia una opció de compra; i volem saber, ja que no l'han 
comprat, si realment el valen comprar, si es vol mantenir 
aquest miracJe, no de Fatima o de Lourdes, sinó aquest mira
ele especulatiu que s'ha prodult, com diria el Sr. Forcades, 
en el regne de Mallorca. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. Té la paraula el Conseller Sr. Gilet. 

EL SR. CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDENCIA 
(Francesc Gilet i Girart): 

Gracies, Sr. President. Sr. Pons, jo em supeditaré a la 
pregunta que voste ha fet al Govem i que no ha tengut en 
compte, de cap de les maneres, en la seva intervenció, sinó 
que purament i simplement ha intentat fer constar en el 
Diari de Sessions d'aquest Parlament la seva postura i les 
seves expressions i elucubracions, que estan completament 
fora de lloc i que, endemés, es contradiuen absolutament 

amb l'expedient que s'ha lliurat a aquest Parlament el 
mes de novembre de l'any passat referent a aquesta 
adquisició o a aquest tema de Can Sales. 

Quant a la pregunta concreta que voste fa, li he de 
dir que mentre el Ministeri de Cultura no subscrigui el 
conveni anunciat de cofinan~ament de la Biblioteca 
Pública de Mallorca no es modificara en absolut l'actua
ció del Govern. Res més. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Gilet. Vol tornar afer ús de la paraula 
el Sr. Pons? Té la paraula. 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Sr. Gilet, abans de 
que deixi de ser conseller, li agrairia que no intentas fer 
pressió i xantatge al Ministeri de Cultura, perque el que 
vostes volen és fer al Ministeri complice de la seva 
especulació. El solar de Can Sales, com qualsevol altre, 
sera idoni si té 1.000 metres quadrats i uns 5.000 metres 
edificables, i la pregunta, que voste no l'ha contestada, 
és si obriran un concurs públic perque els ciutadans que 
ten en 1.000 metres quadrats i 5.000 edificables -edificat 
o en forma de solar- el puguin oferir. A vostes els han 
trabat, els hem trobat nosaltres, no les forces de segure
tat, i el que és preocupant és que vostes ho volen tornar 
a intentar. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. Vol tornar afer ús de la par aula 
el Sr. Gilet? Té la paraula. 

EL SR. CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDEN
CIA (Francesc Gilet i Girart): 

Gracies, Sr. President. Sr. Pons, a voste, on em pa
reix que l'haurien de cercar i el trobarien és per Múrcia, 
perque voste s'ha equivocat de parlament i s'ha equivo
cat de comunitat autonoma. D'especulació, res de res,i 
ti continuu dient que, de xantatge al Ministeri de Cultu
ra, res de res. Des de l'any 86, Sr. Pons, aquest conseller 
Adjunt a Presidencia, aleshores conseller de Cultura, es 
parla al Ministeri de Cultura de cofinan~ament d'una 
nova ubicació de la Biblioteca Pública de Mallorca. 

Per allo altre ti he de dir i reiterar que la pregunta 
que voste ens ha fet esta absolutament contestada i de 
forma educada, endemés. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Gilet. 
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1.10).- Pregunta RGE núm. 1461/93, presentada per 
l'Hble. Diputat Sr. DamHl Pons i Pons, del Grup Parlamen
tari SOCIALISTA. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la darrera pregunta, que formula també el Di
putat Sr. Pons i Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, 
relativa a si ha estat signada l'escriptura de compra-venda de 
Can Sales. Té la paraula el Diputat Sr. Pons i Pons. 

EL SR. PONS I PONS: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Dia 3 de juny de 1993 
el Consell de Govern pren I'acord de comprar Can Sales, 
pacta amb els de la societat Chisto S.A. el pagament frag
mentat, 20 milions de pessetes en el 93 i altres en anys suc
cessius, de cara a adquirir el solar en ruInes de Can Sales, i 
ens sorpren que no ens consta que s'hagi dut a terme la 
signatura de I'escriptura per a la qual estava designat el nota
ri Sebastia Palmer. Ha passat res de nou que hagi impedit la 
signatura d'aquesta escriptura?, per que no s'ha fet? 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. Té la paraula el Conseller Sr. Gilet. 

EL SR. CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDENCIA 
(Francesc Gilet i Girart): 

Gracies, Sr. President. Sr. Pons, per contestar la seva pre
gunta de si ha estat signada l'escriptura de compra-venda de 
I'edifici de Can Sales he de dir que no ha estat signada I'es
criptura de compra-venda de I'edifici de Can Sales. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Gilet. Vol tornar afer ús de la paraula el Sr. 
Pons? Té la paraula. 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. És realment sorprenent 
que día 3 de juny del 93, així mateix ha plogut un poc, pren
guin un acord i no el duguin a I'efectivitat, pero qualque 
cosa hi ha d'haver signada, no sabem quin paper, des del 
moment que Chisto S.A. els ha plantejat una demanda per 
mal pagadors. I per tancar la qüestió, ja que ha tret Múrcia, 
li diré que el Sr. Collado ja ha plegat, seria convenient que 
en prenguessin mostra. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. Té la paraula el Sr. Gilet. 

EL SR. CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDEN
CIA (Francesc Gilet i Girart): 

Gracies, Sr. President. La diferencia és que nos al tres 
no hi tenim cap motiu, el Sr. Collado n'hi té un i gros. 

D'altra banda li he de dir que de dia 3 de juny del 93 
cap aquí ha plogut molt poc, aixo per comen~ar, per
que, pel que es veu, voste, els acords, els llegeix així 
com li dóna la gana, I'acord és del 92, no del 93, Sr. 
Pons. 

Segona qüestió , aquest assumpte esta sub iudice i, 
com comprendra, no és intenció del Govern afegir ni 
una sola paraula que modifiqui la postura processal de 
la Comunitat Autonoma dins aquest procés de compra
venda, no compra-venda, d'adquisició o no adquisició de 
Can Sales. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

n.1).- Moció RGE núm. 1355/93, presentada pel 
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a execució 
del Programa 5-B "Foner". Derivada de la Inter
peHació RGE núm. 357/93. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al segon punt de I'Ordre del Dia, que cor
respon a les mocions i comen~arem per la 1355, presen
tada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a 
I'execució del Programa 5-B, aquesta moció ve derivada 
del debat de la Interpel·lació 357. Té la paraula en nom 
del grup proposant el Diputat Sr. Triay i Llopis. 

(L 'Hble. Sra. Vicepresidenta primera substitueix el 
Molt Hble. Sr. President en la direcció del debat). 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Secretari segon, vol fer el favor de fer lectura 
d'aqueixa moció? 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Sí, Sra. Presidenta. 

"Primer. El Parlament de les Illes Balears demana al 
Govern de la Comunitat la revisió d'ofici de les despeses 
adscrites al Programa operatiu 5-B (1991-1993) per tal 
d'excloure-hi les que corresponen a activitats no desti
nades en exclusiva a les zones 5-B, a entitats l'ambit 
d'actuació de les quals superi el de les zones 5-B o sigui 
clarament exterior a elles o a explotacions situades a 
municipis que no formen part del territori 5-B. 
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Segon. El Parlament constata la incongruencia i contra
dicció entre les di verses dades i informacions facilitades pel 
Govern en relació a la realització del Programa operatiu 5-B 
i ho valora com un intent d'emmascarar-ne el baix grau 
d'execució. 

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern 
de la Comunitat a destinar als camins rurals de la Serra de 
Tramuntana de Mallorca els recursos económics del Progra
ma 5-B que els pertoquen, en una distribució justa d'aquests 
sense discriminacions territorials. 

Quart. El Govern sotmetra al Parlament tota proposta 
de modificació o d'ampliació del Programa Foner abans de 
sotmetre-Ia a altres administracions." 

EL SR. TRIAY 1 LLOPIS: 

Moltes gracies, Sra. Presidenta. El primer punt de la 
moció, a conseqüencia de la interpel'lació que defensavem 
fa unes setmanes, és revisar d'ofici l'adscripció económica, 
financera, al Programa 5-B de partides que creim que no li 
corresponen. 

Primer grup, activitats no clestinades en exclusiva a la 
zona 5-B; per exemple, dins l'any 91, eradicació de l'escara
bat de la patata a Mallorca; l'any 91, millora de la qualitat de 
la cabana ramadera amb cankter general a totes les Illes a 
través de l'Institut Balear de Biologia Animal; addició de 
diversos, no d'un, de diversos números de la revista Papers 
de la natura, que és un butlletí de la Conselleria d'Agricul
tura, del Servei de Medi Ambient, que en res se circumscriu 
a la zona 5-B; adquisició de vehicles contra incendis, que 
lógicament estan al servei del conjunt del Servei contra in
cendis de la Comunitat Autónoma, igualment radiotelefons 
i la reposició ordinaria de material contra incendis; projectes 
forestals que tenen l'ambit a tota la Comunitat Autónoma, 
sense cap distinció territorial; fulletó publicitari d'empreses 
d'aero-turisme a través del Consorci de dinamització del 
medi rural (zona 5-B), que ha subvencionat, entre d'altres, 
les instaHacions d'agro-turisme de can Faveta a Alcúdia, que 
no és zona 5-B, del Rafal Pudent a Manacor, que tampoc no 
és zona 5-B, de l'Hort del Turó a ses Salines, que tampoc no 
ho és, de son Mayol a Felanitx, que és fora de la zona 5-B, 
de sa Bassa Plana a Llucmajor, de sa Casa Roja a Sineu, de 
sa Torre a Santa Eugenia, de ses Cases Noves a Algaida, etc. 

És clarament una actuació que en cap moment posaré en 
dubte, sinó tot el contrari, que necessiten suport per part de 
la Comunitat Autónoma, peró no amb carrec als pressuposts 
del Programa 5-B i, per tant, en detriment de les activitats 
deIs territoris i de les poblacions als quals, a través d'aquest 
programa comunitari, han de donar suport. 

Un altre aspecte que també vull destacar és que també 
s'ha carregat al Programa 5-B una guia-itinerarf de Cala 
Mondragó, clarament fora de la zona 5-B com és obvi. 

Ajudes a entitats l'ambit d'actuació de les quals supe
ra les zones 5-B o són clarament exteriors a elles. L'altre 
dia se'm deia, quan jo vaig citar que s'havien subvencio
nat cooperatives de municipis que no estan dins la zona 
5-B, s'assegurava amb una gran energia que no havien 
estat subvencionad es al Programa 5312, que és el Pro
grama de desenvolupament de zones rurals, o sigui, el 
Programa 5-B, sinó 7124, error, error, error per part del 
conseller; han estat subvencionades l'any 91 amb ca.rrec 
al Programa 5312 per ajudar a la confecció d'auditories 
la cooperativa de sa Pobla, la de Sineu, la de Sant loan, 
la de Montulri i la de Felanitx, totes elles exteriors a les 
zones 5-B, que mereixen tota l'ajuda del Govern de la 
Comunitat Autónoma i més, pero no dins aquesta parti
da pressupostaria, com molt bé explicava el Sr. Conse
ller l'altre dia peró equivocadament, perque amb la 
informació de que disposam i amb els informes poste
riors es confirma que l'any 92 han continuat aquesta 
política. 

La denominació d'origen del vi de Binissalem ha de 
tenir tot el suport de la Conselleria d'Agricultura, peró 
com que ni Binissalem ni Consell són municipis inclosos 
en zona 5-B de moment, no han de ser subvencionats 
amb carrec a aquest programa, ni l'any 91, de la qual 
cosa tenim la documentació que ens va enviar el Go
vern, Programa 5312, ni l'any 92, que ens consta que ha 
continuat aquest tipus de subvencions. 

El mateix volem dir deIs Ramaders Agrupats de 
Felanitx, que mereixen tot el respecte i suport; de l'em
presa Franja Roja S.A., de vins de Binissalem; de la 
societat cooperativa limitada Es Camp Mallorquí, que 
té el conjunt de l'illa de Mallorca com a camp d'actua
ció; de l'Agrupació de Defensa Vegetal; de la Societat 
Balear d'Agro-turisme, etc. 

S'han subvencionat explotacions que estan situad es a 
municipis que no són zona 5-B de Mallorca, perque 
com és ben sabut per tots els Srs. Diputats, Menorca, 
Eivissa i Formentera estan íntegrament incorporades, 
integrades, a zona S-B. 

L'any 91 s'han subvencionat per ramat sacrificat, per 
reposició de ramat sacrificat, per cría y venta de corde
ras, s'han sacrificat explotacions situades a Llucmajor, a 
Campos, a ses Salines, a Porreres, etc., que no correspo
nen a zona 5-B, en tenc els noms per aquí, hi podrem 
entrar si és aquest el seu intereso 

Tot aixo en base a la informació facilitada per la 
Conselleria d' Agricultura: Conselleria d' Agricultura, 
Programa 5312, Pla de desenvolupament de les zones 
rurals de les Illes Balears, per tant, clarament, Programa 
5-B, no hi ha cap classe de dubte que, en base a aquest 
programa, aquesta comptabilitat del Govern de la Co
munitat Autónoma facilitada al Parlament oficialment 
reconeix que s'han fet aquestes despeses. 



2908 DIARI DE SESSIONS / Núm.70 / 20 d'abril del 1993 

Per tant, insistim que es revisi aquesta adscripció i que, a 
les zones 5-B, aIs seus ciutadans, als seus territoris, a les seves 
arees naturals, a la seva agricultura i ramaderia, s'hi destinin 
les quantitats que erroniament s'han desviat cap a altres 
activitats, cap a altres entitats, cap a al tres explotacions, que 
no els corresponia. 

Emmascarament del baix grau d'execució amb dades 
contradictories i falta de transparencia. Com sap molt bé el 
Govern, com sap molt bé el conseller d'Agricultura, en ter
mes europeus, el grau d'execució d'un programa és una 
única i exclusiva cosa, és la suma de les quantitats de les 
realitzacions pagades, sense cap altra distinció, com sap molt 
bé el conseller, que mantenen d'una manera reiterada i cons
tant els funcionaris europeus que intervenen en la fiscalitza
ció d'aquests programes. 

Ido bé, el grau d'execució és molt més baix del que el 
conseller d'Agricultura ens manifestava en el debat de la 
interpel-lació. Sobre el total del programa i també correspon 
sobre la part del programa que és competencia de la Conse
lleria d'Agricultura, la seva execució, l'any 92 el grau d'exe
cució és del 62%; per tant, estam davant un baix grau d'exe
cució que esta emmascarat en afirmacions que no es corres
ponen després amb la realitat ni amb els documents que es 
presenten a les comissions de seguiment. 

Un altre exemple d'opacitat, de tergiversació, de manipu
lació informativa i de ganes d'enganyar la gent, és la historia 
deis 4.000 milions trobats, que suposadament corresponen a 
allo que 1 'Estat tenia sense executar dins el Programa S-E. "El 
conseller de Agricultura sorprendido por el hallazgo de 4.000 
millones ", "El Govern balear desconocía la existencia de esta 
importante partida del Programa 5-B ", "Pe re J. Morey encu
entra 4.104 millones para invertir en las zonas rurales de 
Baleares ", "El hallazgo de 4.000 millones permitirá un mayor 
y más rápido desarrollo de la agricultura pitiusa ". Sobre 
aquesta qüestió el conseller va continuar creant confusió en 
el debat de la interpel·lació, va dir que aquesta quantitat era 
del que no ha executat Madrid i ho va repetir diverses vega
des. Ara ja sabem, a la fi, que correspon a les inversions 
pendents del Programa 5-B de Balears, del total del Progra
ma 5-B de Balears, a la part que esta sense executar, la gestió 
de la qual és en gran part, en la seva gran majoria, responsa
bilitat de la Conselleria d'Agricultura del Govern balear; 
nuestro gozo en un pozo, com diuen en castella. La gran 
troballa no era més que un intent de mistificació informativa 
per encobrir la ineficacia. 

Discriminació de la Serra de Tramuntana de Mallorca en 
la distribució deIs recursos destinats a camins rurals. De 483 
milions que com a mínim hi ha disponibles dins el Programa 
5-8 per a camins relacionats amb el turisme rural i que po
den ser incrementats amb altres partides col-laterals que tam
bé permeten intervenció als camins, a la Serra de Tramunta
na de Mallorca, formada per 19 municipis, deIs 33 que cons
titueixen la zona 5-B, només li ha correspost el 16% de la 
inversió; nosaltres creim que els camins que s'han fet a les 
altres illes són ben necessaris i ja era hora que fossin arre-

glats, pero que la Serra de Tramuntana, una zona clarÍs
simament amb vocació de turisme rural, claríssimament 
una zona 5-B pura, per la seva situació de les estructures 
agraries i a més una zona amb una gran densitat de 
camins en mal estat de conservació, mereixen una molt 
més important inversió per part del Govern de la Co
munitat Autonoma amb carrec a aquest programa. 

Per últim, demanam que el Govern sotmeti al Parla
ment tata proposta de modificació o d'ampliació del 
Programa 5-B, del Programa "Foner", abans de sotme
tre-Ia a altres administracions. Sabem que aixó, avui per 
avui, no és possible perque les propostes ja fa uns dies 
que han estat sotmeses a la comissió de seguiment de 
l'Estat central, Govern espanyol, Govern balear i comis
sió europea. Per tant, nosaltres el que demanam és que 
totes aquestes modificacions que s'han proposat, que 
realment són conseqüencia d'un baix grau d'execució o 
fins i tot en alguns casos d'una greu dificultat d'execució 
real de les pro postes inicials, criem que ja que no és 
possible sotmetre-les a aquest Parlament amb anteriori
tat a la presentació a altres administracions, que el que 
sí és possible és que s'informi exhaustivament, que es 
reti compte de les raons d'aquests canvis, de les millores 
que signifiquen i de les raons que han fet necessari eli
minar, substituir o ampliar els conceptes de diverses 
mesures per fer possible dins l'any 93 la seva execució. 
Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. Té la paraula el Conseller Sr. 
Morey; queda obert a qüestió incidental. 

EL SR. CONSELLER D' AGRICULTURA 1 PESCA 
(Pere J. Morey i Ballester): 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Aquest 
conseller ha demanat una compareixen¡;a per lliurar a 
tots els membres de la Comissió d'Economia dues audi
tories sobre l'execució del S-B. Una, l'auditoria externa 
sobre la realització del programa que correspon al Go
vern de la Comunitat Autónoma; i dues, els resultats de 
tancament del Programa 5-B a 31 de desembre de 1992, 
feta per la Secretaria General d'Estructures del Ministeri 
d'Agricultura, Pesca i Alimentació. Ja no parlam de les 
dades que pugui donar el conseller, parlam de les dades 
que dóna, que accepta, que presenta, el estado miembro 
davant el comite de seguiment de Brussel·les como suyos 
propios. Veurem d'on surt aguest 60, d'on surt el 80, on 
esta la tergiversació i on esta la manipulació, ho veu
remo Cree que un plenari no és qüestió per detallar 
aquests documents i parlar sobre papers, que jo, com 
dic, presentaré. 

EIs presentaré perque varen ser presentats dia 1 
d'abril davant el comite de seguiment, i davant el comi
te de seguiment es va tancar el Programa 5-8 en l'actual 
exercici i es va tancar amb 3.926.354.000 pessetes, no 
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són 4.000 milions, són 3.926, deIs quals, a la Conselleria 
d'Agricultura, li corresponen 1.242 i al ministeri 1.296, no 
són 400, són 1.296. Per consegüent, efectivament, ens agra
daría tenir en aquest moment un grau d'execució superior al 
90%, ens agradaria ten ir-lo , no el tenim, pero tampoc no 
tenim el 60, ni molt manco, i ho demostrarem amb papers 
aliens a la propia conselleria, amb papers aliens a la propia 
conselleria. També demostrarem que qualsevol despesa rea
litzada amb fons S-B té relació amb el Programa S-B, ho 
demostrarem, veurem que no s'han malversat de cap manera 
les despeses i la prova és que tant el FEOGA com el FE
DER com el FC han acceptat tates les certificacions i els 
comptes presentats tan pel Govern de la Comunitat com per 
la Secretaria General d'Estructures i ha vengut el retorn del 
45% corresponent, que ja esta ingressat en les arques de la 
tresoreria d 'aquesta comunitat autonoma. 

Que hem fet manco camins a Mallorca, que a Menorca i 
que a Eivissa? És cert, no helll gastat un duro en tafones 
d'oli a Menorca i a Eivissa, hel11 fet altres tipus d'inversions 
a la Serra de Tramuntana, punt primer; punt segon, resulta 
que, a la Serra de Tramuntana, hi va haver inversions de 
camins que varen ser computacles dins el pressupost extra
ordinari de les pluges, i hi havia que compensar de qualque 
manera un deficit importantÍssil11 a Eivissa i a Menorca amb 
camins rurals, que hi existía. A Mallorca es va fer un camÍ 
molt important, que és el camÍ del terme de Santa Maria, és 
un camÍ molt important, i l' Ajuntament de Santa Maria va 
tenir a bé fins i tot escriure'ns, en un acord plenari, i donar
nos les gracies pel que estava de ben feta aquesta feina. 

De cap de les maneres podel11 acceptar el darrer punt de 
la seva proposta, de cap de les maneres, i li'n diré una raó; 
el proper Programa S-B (1994-1999) encara no té aprovats 
el reglaments de base, si no té aprovats els reglaments de 
base, que en aquest moment únicament hi ha una proposta 
de la comissió al consell respecte deIs reglaments de base, no 
sabem amb quins criteris, amb quins ratias, de quina manera, 
es vol donar prioritat als termes municipals que hi han d'en
trar o que no hi han d'entrar; seran els mateixos, les priori
tats, que ens varen deixar afora l'altra vegada el Pla de Ma
llorca? No ho sabem, no voldrÍem que fos així; que vol
drÍem nosaltres? Obviament que entras tata Mallorca, sabem 
que aixo és impossible, pero és la lluita que hem de tenir i, 
no cal dir-ho, no volem que cap deIs territoris que fins ara 
són S-B deixin de ser-ho, aquesta és la nostra voluntat, pero 
que puguem fer aquesta proposta o no puguem fer aquesta 
proposta, en definitiva, sera com a conseqül'mcia d'uns re
glaments comunitaris que ens diran qui hi pot entrar i qui 
no. 

Fer brindis al sol i demanar que entrin termes municipals 
que ten en un altra renda pel seu sector turÍstic és un brindis 
al sol, pero no és seriós. Que hem de fer un esfor«; perque 
hi puguin entrar el Raiguer, el Pla de Mallorca, Arta i la 
comarca de Campos, evidentment que hem de fer aquest 
esfor«;; que a Madrid -entenent Madrid en el terme generic
la Secretaria d'Estructures entén les raons que ens mouen? 
És ver; que estan d'acord que ens donaran suport a aquesta 

ampliació? És ver; que sera. possible? No ho sé. Grades, 
Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Morey. Té la paraula el Sr. Triay i Llo-
pis. 

EL SR. TRIAY 1 LLOPIS: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Massa 
silencis trob jo en la resposta del conseller d' Agricultura, 
i els silencis són respecte a la major part del que jo he 
afirmat. 

En primer lloc, el 62%, com a grau d'execució, grau 
d'execució de rany 92 del Programa S-B, entenent com 
a grau d'execució el que la comissió europea entén com 
a grau d'execució, prové deIs documents ofidals. 

Sr. Conseller, l'altre dia ens va amena«;ar repetid es 
vegades amb l'auditoria. Tenc una frase per aquÍ que va 
dir que em va agradar molt: "Amb molt de gust, amb 
moltÍssim de gust, els faré arribar, no tan soIs aquesta, 
sinó totes les auditories", en fa quatre setmanes. Jo com 
que sé de la fluixa memoria deIs consellers quan baixen 
d'aquesta tribuna, 1i vaig fer una petició de documenta
ció immediatament, ha estat una llastima, encara no ha 
arribat la resposta, pero amb molt de gust, amb moltÍs
sim de gust, el conseller d'Agricultura ens fara arribar 
aquesta auditoria, no ens hem de preocupar, un altre dia 
sera, que hem de fer! 

Diuen que ho han acceptat, han vengut els del FEO
GA i ho han acceptat, i que saben els del FEOGA on és 
Can Faveta, on és el Rafal Pudent, on són les Cases No
ves, la Casa Roja o la Bassa Plana!, que saben els del 
FEOGA! 1 resulta que tots són municipis que no són del 
S-B, i ja esta, ja ho han cobrat, ja ho han repartit, ja 
estan dins els fulletons, ja estan dins el consorci, que és 
l'estructura intermediaria que han creat per crear més 
confusió i que sigui més difícil el seguiment de les 
inversions del Programa S-B en materia d'agro-turisme, 
turisme rural, etc. 1 els tenen completament embullats, 
pero, a nosaltres, aixo ens és ben igual, nosaltres cobra m 
dietes per venir aquÍ a fiscalitzar el que voste fa amb el 
seu pressupost i si els del FEOGA, a voste, 1i accepten 
tot, nosaltres no tenim res a veure amb ells, és cIar que 
no, no tenim res a veure amb ells i voste em digui per 
que s'han subvencionat l'any 91 cooperatives tan dignes 
de subvencions, pero no dins el S-B, com la de sa Pobla, 
la de Sineu, la de Sant Joan, la de Montui"ri i la de 
Felanitx, i per que l'any 92 reconeixen en el document 
que voste ens dura el dia que vengui a la compareixen«;a 
que dins l'any 92 s'han subvencionat les denominacions 
d'origen del formatge de Maó i del vi de Binissalem, 
quan el vi de Binissalem -amb tots els respectes per al vi 
de Binissalem- l'haura de subvencionar voste d'una 
partida del pressupost, pero no del Programa S-B, per-
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que ni Binissalem ni Consell ( ... ) les vinyes estan dins el 
Programa 5-B, dins la zona 5-B. 

Per tant, cree que, en aquest cas, ni l'altre dia ni avui 
se'ns dóna cap tipus de resposta. 

Resulta que el camí del Terme, el camí de Son ( ... ) i el 
camí de Les Tres Creus (Santa Maria, Andratx i Sóller), són 
les úniques inversions en camins que es fan a la Serra de 
Tramuntana, i els altres setze municipis de la Serra de Tra
muntana?, que passa, que els altres setze municipis no han 
de participar en absolut en aquest programa de millora de 
camins rurals i que la part més important de zona 5-B és la 
que se'n duu la part més petita a la inversió? Jo no cauré en 
l'error de dir que allo de Menorca, no, no; voste a Menorca 
faci tot el que hagi de fer, i a Eivissa i a Formentera, tot el 
que hi hagi de fer i més, n 'hi ha de fer més perque no basta, 
pero la Serra de Tramuntana té dret a una participació im
portant deis fons del Programa 5-B perque en realitat és la 
raó de ser del Programa 5-B de les Balears, és la zona auten
ticament deprimida i de muntanya que tenim a les Illes i és 
la zona on és més necessari millorar els camins i és la zona 
que té una més clara vocació, si se l'ajuda, per turisme rural 
i agro-turísme. 

La moció, jo veig que no ha tengut temps de llegir-Ia, 
pero jo la hi lIegiré perque ha fet un discurs que no té res 
a veure amb aquesta moció, i jo crec que estava preparat per 
a una altra proposició no de lIei que he de defensar més 
tard, pero que no té res a veure amb aquesta moció. 

El punt 4 diu que el Govern sotmetra. al Parlament tota 
proposta de modifieació o d'ampliació del Programa "Foner" 
abans de sotmetre-Ia a altres administracions, pero estam 
dins una interpeHació del Programa "Foner ll 91-93, modifi
cacions, ampliacions, canvis, dins el programa 91-93; aquí no 
hi ha cap plantejament ni d'ampliació de municipis ni de res, 
vostes han fet unes propostes, eom així em consta, per les 
quals hi haura una serie d'actuacions que no hi eren per 
cobrir fons que no s'han gastat perque no hi ha hagut una 
acollida, perque no hi ha hagut gent que es jubili anticipa
dament a l'activitat agraria per cobrar unes quantitats, per 
tant han quedat tota una serie de milions disponibles i altres 
actuacions que no han anat bé i vos te fa unes propostes per 
aprofitar aquests fons. El que demanam aquí el Grup SO
CIALISTA és que se'ns informi, ja que en aquest moment no 
és possible dur-ho perque entre la interpeHació i avui, dia 
1 d'abril, vostes ja han pres decisions, que se'ns informi 
sobre aquestes modificacions que s'han fet en el Programa 
"Foner" 91-93; res a veure, per tant, amb una altra proposi
ció que ja discutirem en el seu moment, més tard, que es 
refereix al 94-97 o a les anualitats que 1i corres ponen. 

Per tant, jo crec que tots els elements d'aquesta moció es 
mantenen i estan justifieats, que realment hi ha una enorme 
confusió i un gran desviament de recursos al Programa 5-B 
respecte deIs seus objectius i que la falta de transparencia i 
la confusió que esta creant, que ha creat o que ha intentat 
crear la Conselleria d'Agricultura en materia d'inversions i 

d' execueió del Programa 5-B és grossa i el cas deIs 4.000 
milions -3.900 i els que vulguin-, els 4.000 milions i la 
manera de presentar-ho és realment per crear absoluta 
eonfusió i per tractar de fer responsable a altres admi
nistracions de la seva absoluta -no diré absoluta-, de la 
seva gran ineficacia en la utilització deis fons del Pro
grama S-B. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. Per tancar la qüestió, Sr. Morey, 
té la paraula. 

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA 1 PESCA 
(Pere J. Morey i Ballester): 

Gracies, Sr. President. Veiam si som capa~ de trans
metre amb la major de pes possibles cIaredats temes que 
en ca moment voldria que quedassin confusos. 

Quan deia que l'Administració central havia executat 
poe la part que li corresponia, no soIs el Ministeri d'A
gricultura, sinó el Ministeri d'Administracions Públi
ques, el Ministeri d'Economia i Hisenda, Telefonica, etc. 
En cap moment emetia una opinió ni dei a que ... , consta
tava un fet i, endemés, com recordaran de la meya dar
rera exposició, fins i tot justificava les raons que ell em 
dóna. El que jo vaig dir és que vaig quedar sorpres 
perque nosaltres pensavem que el que ens faltava per 
exeeutar eren 1.292 milions de pessetes, que és el que 
tenim en els pressuposts i a BrusseI-les ens varen dir: 
també hi ha tots aquests altres que s'han d'executar; jo 
no vaig dir que havia trobat 4.000 milions, el que vaig 
dir és que aixo ens va sorprendre perque nosaltres no 
tenim coneixement del que fan altres administracions, 
altres administracions sí que tenen coneixement del que 
feim nosaltres, pero jo no sé que fa el Ministeri d'Ad
ministracions Públiques amb els consells insulars, que 
estan dins el S-B. Per consegüent, jo ni acús ningú ni die 
res, només dic que queden per gastar 3.900 milions de 
pessetes, deis quals, nosaltres, responsabilitat nostra, 
1.292, que són els que figuren en els pressuposts del 93 
i la resta de les administracions alIo altre. Aixo és el que 
tractam de fer. 

Un recordatori, dins la denominació d'origen de 
Binissalem hi ha el terme municipal de Consell, que esta 
dins el S-B. 

Quant als camins rurals, li repetesc i li ho podré 
explicar amb tot detall, s'ha de computar realment el 
que hem pogut computar d'inversions fetes fora del 
Programa 5-B en camins rurals a la Serra de Tramunta
na, deis quals durem un Ilistat també. No podem canviar 
res, efectivament, nosaltres, dia 1 varem tancar aquest 
tema, varem tancar el programa amb la comissió de 
seguiment, que és un acte jurídic valid dins el "partena
riat. 11 Les parts varen acordar tancar el programa per un 
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valor de 3.926 milions de pessetes, bé, el se corresponent en 
ecuS, i aixo esta tancat. Que creu que el Parlament hauria de 
tenir coneixement de quin és el moviment de fons proposats? 
Molt bé, explicarem quin és el moviment que hem acordat; 
el que difícilment puc, en aquest moment, és canviar l'opi
nió expressada i la'cord adoptat dia 1 d'abril. Que és conve
nient saber que 308 milions de pessetes del FEOGA han de 
passar al FEDER?, que el FEOGA considera que és compe
tencia seva tota una serie d'execucions de materies que fins 
ara eren del FEDER? Bé, tots aquests detalls crec que són 
detalls que són més propis per discutir i per debatre en una 
compareixenc;a, en comissió, que no en un plenari. Per la 
meya part, cap inconvenient a demostrar aixo. 

Jo continuu tenint serioses reserves, per aixo he demanat 
un informe a la Direcció General de Pressuposts del Govem, 
com és possible que s'hagin pogut computar aquestes ajudes 
de cooperatives dins el Programa S-B. L'únic que li puc dir 
és que dins el programa de segu iment nostre aixo no figura 
com a tal, pero no obstant aixo :lclarirem aquest tema fins al 
darrer detall. 

En definitiva, no és interes nostre desviar doblers del 5-B 
a altres parts. El Programa 5-8 és un programa, com voste 
sap -l'ha citat- el 5312 és independent de la resta de progra
mes de la conselleria, no tenim per que mesclar una cosa 
amb una altra i no hi ha interes a mesclar una cosa amb 
l'altra; que algunes coses se superposen, com és el tema de 
Binissalem pel tema de ConselJ? És possible, pero dins un 
volum d'aquesta magnitud la subvenció que haguem pogut 
donar a Binissalem per Consell és relativament minúscula. 
Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Morey. Passam al tom d'intervenció deIs 
altres grups. Pel Grup Parlamentari MIXT, el Sr. Vidal té la 
paraula. 

EL SR. VIDAL I JUAN: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Davant aques
ta moció que presenta el Grup Parlamentari SOCIALISTA 
sobre execució del Programa 5-B ~.(IFoner"), després de la 
primera intervenció del portaveu del grup proposant pensava 
renunciar a aquest tom i limitar-me a fixar la posició del 
nostre grup, perque volía escoltar l'altra part; l'he escoltada 
i, després d'aixo, he tret unes conclusions, les quals compar
teix la resta del Grup Parlamentari MIXT, que són que les 
propostes que fa el Grup Parlamentari SOCIALISTA amb 
aquesta moció tenen raó de ser, són ben legítimes i és logic 
que si hi ha un programa que es refereix, pel que fa a Ma
llorca, a la Serra de Tramuntana es miri de defensar que 
aquestes inversions es facin en aquesta zona, aixo pel que fa 
a la ubicació o a la territorialització d'aquest programa. 

No obstant aixo hem sentit també les explicacions del Sr. 
Conseller i la veritat és que, a pesar que tenim -ho tom a 
repetir- aquesta impressió que sí, que s'han fet intervencions 

d'aquest Programa 5-B fora d'aquesta zona, també és 
ver, perque ell no ho ha amagat, pero també és veritat 
que dins aquesta zona, referida a la Serra de Tramunta
na, s'han fet altres intervencions d'altres programes que, 
d'alguna manera, poden compensar aixo. 

Nosaltres per una banda donam la raó al Grup Parla
mentari SOCIALISTA quan diu: amb aquestes auditaries 
que ha tret el Sr. Conseller, com a prova que s'havia fet 
la cosa tal com toca. Que saben, ha dit el Sr. Triay, que 
saben en el FEOGA on és Can Faveta? Amb aixo té 
tota la raó el Sr. Triay, pero sí, també té raó el Sr. 
Morey quan diu que aquestes auditories li donen un 
grau d'execució -jo supos que aixo és veritat- més gran 
que el que ha assenyalat el Sr. Triay -o el Grup Parla
mentari SOCIALISTA. En una paraula, ells no saben on 
és Can Faveta pero sí que saben fins on ha arribat el 
grau d'execució després d'aquestes auditories. 

Per una altra banda, en alguns deIs punts, concreta
ment en el darrer, diu molt bé el portaveu SOCIALIS
TAque bé, que consuma tu m est, que aixo esta fet; la 
veritat, ara, aquest punt quart, no ho sé, per donar una 
informació a causa del desfasament de dades, ja no té 
quasi raó de ser. 

Ha assegurat el Sr. Morey que no hi ha hagut despe
ses incorrectes, segons diu, aixo ho reconeixen aquestes 
auditories. 

Per una altra banda, esta tancat aquest programa d'a
questa etapa que acaba l'any 93. Quant al 94-99, o sigui 
el proper Programa 5-B, ja ha dit que encara no sap els 
termes municipals que seran inclosos, o sigui, aixo vol 
dir que hi pot haver alguns que no hi estan actualment. 

Per tant, ens han convenc;ut les dues parts, aquesta 
és la veritat, i podríem dir que aquÍ del que es tracta és 
que l'equip de Govem ha aplicat una política que, des 
del punt de vista del Grup Parlamentari SOCIALISTA 
no és la que hauria d'haver fet, pero aixo no vol dir que 
sigui un pecat massa gran el que es pot derivar d'allo 
que en mateix ha reconegut, el Sr. Marey, si és que jo lí 
ho he entes bé, naturalment, que efectivament s'havien 
utilitzat fons d'aquest programa per a altres zones, pero 
que també a la que esta dins aquest programa, concreta
ment la que es refereix a aquesta moció, també hi havi
en invertit d'altres que, d'alguna manera ho compensen. 
Són dues maneres diferents d 'una política en aquest 
aspecte i, per tant, nosaltres, davant aquest dubte de 
quina és i tal vegada també, perque no coneixem massa 
bé aquest tema o, millor dit, l'aplicació que s'ha fet 
d'aquest programa, davant aquest dubte la nostra postu
ra sera d'abstenció. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vidal. Pel Grup PSM i EEM, Sr. Orfila 
té la paraula. 
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EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Sr. Triay, ens és difícil 
no donar suport a la moció subsegüent que avui defensa, i li 
he de confessar que quan es produla la interpel·lació, el 
nostre grup no va prendre posició davant aquesta, especial
ment davant la situació de contradicció flagrant que es va 
demostrar que hi havia a nivell de dades entre la informació 
de que voste disposava i la que el conseller va aportar en la 
seva intervenció. El que és un fet és que aquesta contradic
ció existeix, que les dades no són concordants i, obviament 
la incongruencia ve donada -entenem nosaltres- pel fet que 
la font subministradora d'unes dades i d'unes altres és la 
mateixa, és la propia conselleria, la qual o s'ha equivocat 
quan aportava la documentació demanada per escrit pel seu 
grup, referida al nivell d'execució del Programa operatiu S-B, 
o bé quan afirma, quan afirmava avui, quan afirmava fa tres 
setmanes, que aquell nivell d'execució és diametralment 
oposat a ls afirmacions, a les explicacions que donava el Sr. 
Triay. 

Jo no sé si podrem afirmar que les motivacions d'aquesta 
aportació de dades contradictories són les d'emmascarar, 
com diu la seva moció, el baix nivell d'execució d'aquest 
programa. El conseller sap perfectament que és aquesta una 
qüestió que, des de l'oposició, li han criticat de forma re
iterada i que només en part se l'ha explicat en valorar la 
dificultat de dur a terme l'execució al cent per cent de certs 
eixos del programa que exigeixen la participació deIs agricul
tors i que soIs des d'aquesta participa ció són de possible exe
cució. 

En aquest sentit jo podria entendre, per exemple, que si 
es parla de programes o actuacions de millora de les ins
tal·lacions productives, a les quals l'agricultor ha d'aportar 
un 40 o 50% de la inversió, es doni, a vegades, un tipus de 
resposta del sector menor que el que era previsible, aixo seria 
explicable, encara que així i tot hauríem de retreure a la 
conselleria una certa incapacitat per valorar necessitats i la 
capacitat de resposta del sector. No obstant aixo les actuaci
ons que el Govern ha de dur a terme per sí mateix sí que 
exigeixen una execució molt més apropada al cent per cent, 
i de les informacions que dóna el conseller a les que dóna el 
Sr. Triay, que es basa en documentacions aportades per la 
conselleria, hi ha de la nit al dia, i aquest és un fet real, la 
constatació de la contradicció entre les dues informacions 
que es treuen en aquesta cambra i en aquest debato 

Sigui com sigui, per tanto aquesta contradictoria informa
ció és un fet inqüestionable i ac;o ens sembla poc congruent. 
A més, aquesta contradicció arriba a termes que ens sorpre
nen. Coincideix l'afirmació del conseller amb la valoració 
que fa el ministeri de quin és el nivell d'execuCÍó, en canvi 
no coincideix amb les aportacions que la conselleria ha fet al 
Sr. Triay, que sol ser un diputat rigorós amb les seves expo
sicions, amb els seu s treballs, i que demostren que el nivell 
d'execució d'aquest programa, en contradicció amb el que 
diu conseller i en contradicció amb el que diu el ministeri, 
no té un nivell optim d'execució. 

Un altre punt, demanar que el Govern sigui respectu
ós amb la utilització deIs fons del Programa S-B i sois hi 
incIogui actuacions que corresponen a iniciatives sorgi
des dins els municipis incIosos en aquesta zona em sem
blaria també una obvietat sinó fos que el propi conse
ller, des d'aquesta tribuna, confessava alguna utilització 
d'aquest fons per a actuacions que, per la seva amplitud, 
sobrepassaven l'ambit estricte deIs municipis incIosos en 
les zones S-B. És cert que s'ha de ser més rigorós en 
aquesta qüestió, i si són certes les dades aportad es pel 
Sr. Triay, algunes d'elles no han estat contestades pel Sr. 
Conseller, encara que entenem que a la compareixenc;a 
que ha demanat se les hauria de discutir, se les hauria 
d'explicitar de forma convenient ( ... ) s'ha prodigat exce
ssivament en aquest sentit, posslblement sigui pecata 
minuta, que no sigui més preocupant i que ac;o no hagi 
d'implicar cap cridada a l'ordre des de la Comunitat 
Economica Europea, pero realment voldríem que es fos 
més rigorós en la utilització d'aquests fons que vénen 
de la Comunitat Economica Europea. 

El punt tercer de la moCÍó és igualment d'una cIare
dat total. Les previsions d'inversions en materia de 
camins rurals, concretament els que afecten la Serra de 
Tramuntana de Mallorca, s'haurien de complir. Jo enca
ra no he entes massa bé perque el conseller no ha sortit 
aquí a dir: Sr. Triay, el 91 vam fer Menorca, el 92 vam 
fer Eivissa i el 93, com és real, farem Mallorca; i és així 
que s'ha previsto Pero és que no entenem massa bé per 
quin motiu el conseller no ha dit a~o, ha dit unes altres 
coses, i aquest, que n'era l'argument, ha estat el que no 
ha utilitzat. A nosaltres ens preocupa el nivell d'execu
ció de certs programes i ens preocupa que en concret les 
expectatives que s'alcen respecte de l'asfaltat, de la mi
llora de certs camins rurals, no es compleixin, perque si 
no es fan a través d'aquesta via difícilment els podran 
dur a tenne; si hem d'esperar que siguin altres admi
nistracions les que hi participin, les que tenguin iniciati
ves per asfaltar, per millorar, aquests camins, difícil
ment els duran a terme, encara que som conscients 
també -també ens ha espantat que el conseller no ho 
hagi dit- que aixo depen, entre altres coses, que els ajun
taments siguin receptius, acceptin les pro postes que es 
fan i negociln amb propietaris cessió de terrenys i coses 
semblants per poder-ho dur a terme; no entenem tam
poc la defensa que n'ha fet el conseller. 

Finalment, diré que donare m suport al punt 4, enca
ra que sigui, com dirien en castella: a toro pasado. No
saltres, Sr. Conseller, entenem que unes actuacions de 
l'abast de les previstes al Programa S-B, que impliquen 
la major part de les actuacions que afecten el món rural 
a les Illes Balears, han de ser discutides, han de ser apro
vades per aquest Parlament, i ho han de ser abans que 
se les negoci! amb la Comunitat Europea, aban s que se 
les negoci! amb el Govern central, perque és que el 
contrari ens duria a una situació contradictoria amb el 
fet que en aquesta cambra debatem, qua n discutim els 
pressuposts de la seva conselleria, partides d'un milió de 
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pessetes i hi dedicam mitja hora o hi dedicam una hora, i 
parlam d 'unes inversions de 4.000 milions de pessetes, que 
són les que han de canviar el món rural a les Illes, si se les 
fa bé, i aquestes no es discuteixen per aquest Parlament i ac;o 
és una contradicció flagrant, ac;o no té sentit, ac;o és una 
cosa que no es pot entendre; manco es pot entendre, Sr. 
Conseller, si sap, Sr. Triay, si sap perfectament que quan la 
Conselleria d'Agricultura ha dut propostes i ha intentat cer
car el consens deIs grups de l'oposició en aquesta cambra per 
aconseguir que el suport fos unaníme, se l'ha aconseguit 
sempre. Per tant, ac;o s'ha fet de manera informal, s'ha do
nat a coneixer a alguns diputats i jo en som testímoní que no 
als del meu grupo Quines qüestions s'hi ínclourien, a les 
negociacions, per a l'amplíació del Programa operatiu 5-B? 
Fínalment, vostes eren part de cuixa, Sr. Ruguet í, per tant, 
evidentment, teníen la príorítat absoluta a l'hora de discutir
les amb l'oposició, que era allo que era difícil, pero ac;o 
s'ha fet, i s'ha fet de manera informal, nosaltres voldríem 
que es fes de forma formal perque parlam de qüestions ím
portants, de qüestions que afecten el futur de l'agricultura de 
les Illes í per a nosaltres aquest és un sector ímportantíssim. 

Nosaltres votarem afirmativ~ment aquesta moció subse
güent, encara que hí ha afírmacions que ens agraden poc, si 
hi ha hagut maldat a l'hora de clonar aquestes dades equivo
cades, bé, l'equívocació ja esta. És flagrant, la contradicció 
és evident i aquest és un fet inqüestionable; per tant, no 
podem dir que ac;o no hagi estat així i ho hem de votar a 
favor. 

El darrer punt, que ens podria fer dubtar, perque esta 
negociat, n'esta ja aprovada la reforma, pensam que hí pot 
havet més canvis, hi pot haver més reformes en el seu mo
ment i que aquestes sí, Sr. Consel1er, entenem que s'han de 
debatre i s'han de discutir en aquest Parlament i que és una 
cosa forc;osa si volem mantenir l'esperit de consens que el 
propi eonseller ha impulsat i que la torxa d'aquest esperit de 
consens ha estat recollit, jo crec que de forma constant, per 
l'oposició per intentar tenir una actitud jo cree que el maxim 
d'unificada possible per plantejar temes que afecten un deis 
sectors amb més problemes de la nostra comunitat. Gracies, 
Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Orfila. Pel Grup PP-UM, Sr. Guasch, té la 
paraula. 

EL SR. GUASCR 1 RIBAS: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Re d'avanc;ar, 
davant aquesta moció presentada avui i aquí pel Grup so
CIALISTA, que no li donarem suport tota vegada que no és 
reall'exposició que ens fan en els diferents punts. 

En primer lloc, és bastant difícil en algunes activitats dir 
si se'n destinen o no se'n destinen a les zones 5-B; per exem
pIe, quan parlam de 1 'adquisició d 'algun vehícIe contra incen
dis, quan parlam d'edició de fullets de la natura, és bastant 

difícil de fer, per exemple, que en el moment que hi 
hagi un incendi a l'illa de Mallorca, tota vegada que no 
tata l'illa forma part del Pla 5-B, que hem de fer en el 
moment en que un camíó contra incendis que ha estat 
adquirít dins el pressupost del 5-B intervé en un incen
di, que, de fet, actua dins zones 5-B i dins zones no 5-B, 
és a dir, desconnecta la manega en el moment en que 
sobrepassa la zona 5-B, per exemple? 

Radíotelefons, s'ha parlat de radiotelefons; jo estic 
pensant en un guarda forestal que, per exemple, visqui 
aquí, a ciutat, i que endemés usa un cotxe i un radiote
lefon, que és adquirít amb fos de la zona 5-B; bé, quan 
surt de la zona 5-B, Sr. Conseller, previsiblement hau
rem de fer una partida pressupostaria per comprar 
baques per als cotxes, posar-hi una bicicleta, al damunt, 
deixam els cotxes vora de la carretera, per suposat tam
bé el radiotelefon, i el guarda agafa la bicicleta per 
anar-se'n a ca seva, incomprensible. 

Fullets d'agro-turisme, per exemple. LOgicament, si 
es vol desenvolupar l'agro-turisme, em pareix que així 
es va dir en la interpel'lació, hem d'agafar el que tenim. 
L'agro-turisme i el turisme rural, que pot ser un mini
sector economic important en aquestes illes abans de 
molt de temps, si el sabem portar bé, és logic que s'aga
fi el que té la Comunitat Autonoma i se li doni camí, 
que se li do ni camp, per que? Simplement perque és 
únicament i exc1usívament la gamba de l'hamp per po
der arribar que aquestes zones 5-B realment també 
entrin dins el tema de l'agro-turisme i es puguin conver
tir també en alternatives, en alternatives de millora 
d'ingressos de la renda agraria, tant per la via de l'agro
turisme com per la via del turisme rural. 

Per tant, per suposat, a aquest primer punt, no li po
drem donar suporto 

El segon punt, emmascarar; no sé que hem d'em
mascarar, realment, voste té idea, per exemple, el vi de 
Binissalem, a més de Consell, em pareix que també a 
Santa Maria, molts al tres pobles que pertanyen al 5-B 
entren dins els vins que són denominació d'origen Binis
salem, logicament no crec que estigui tal mal fet desen
volupar-Ios. 

Agrupacions de defensa vegetal; li he dit en principi 
que, per les que conec, estan fetes a Eivissa, funcionen 
molt bé i és tot zona 5-B. 

Quant a emmascarament, bé, parlem d'emmascara
ment. El 19 de juliol de l'any 91 arranca el Programa 5-
B, un programa triennal, i arranca amb un pressupost 
inicial de 1.774 milions, és a dir hi podem gastar 1. 77 4 
milions, de manera que no és un programa cofinanc;at, 
sinó que quan els hagin gastat és quan arriba el moment 
de demanar un retorn del 45% a la Comunitat Econo
mica Europea. Pero veim com funciona l'any 91, per 
exemple, per part de l'Estat central, a diferents ministe-
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ris previsiblement, hi ha un compromís de despesa dins 
aquest Pla 5-B de 315.000.496 pessetes. Arranca, com dic, el 
19 de juliol i a 31 de desembre la inversió per part de t'Estat 
central és de 0'13%, 416.000 pessetes, Sr. Triay. 

Dins el mateix any 1991, per part de la regió, hi ha un 
compromís de 1.011 milions de pessetes, deIs quals s'executa 
el 70'88%. 

Diversos, estam parlant d'altres administracions locals, 
ajuntaments, hi ha un compromís de 447 milions, deIs quals 
executen O; he de dir en particular que dins aquests "diver
sos" hi ha una mesura, em pareix que és la 3.8, de l'Ajunta
ment d'Alaró, creació d'una instal·lació de turísme rural, que 
encara esta per fer. 

L'any 1992, per part de l'Estat, hi havia el compromís 
d'inversió de 343 milions de pessetes, se n'executen 35 mili
ons, el 10'20%; la regió aconsegueix, de 1.382 milions de 
pessetes, executar-ne 1.087, un 78'69%. Dins el concepte 
d'altres administracions locals s'executa un 43'65%. 

Bé, arribat aquest punt, que passa? Execució deIs anys 91 
i 92, per part del que és l'execució de pressuposts de l'Estat 
central, n'executen un 5'38%; d'aquí precisament la baixada 
que, dins el comput total del que és el Programa 5-B, repre
senta el fet que la part de l' Adminlstració central no hagi 
invertit, aixo fa que aquest noranta i busques per cent que sí 
té executat l'Administració autonomica el faci baixar a un 
60, a un 70, en aquests moments 110 sé quant éso Més qlL:'ln 
arrancam I'any 9] amb uo ecu a 130 pessetes que ara I' bero 
de valorar a 138 pessetes, és a dir, el Programa aquest 5-B en 
el moment, diríem, de la seva aprovació, no és un programa 
amb uoa quantitat estatica sinó que és una quantltat que 
respecte a la inflació i a les variacions de la divisa, o sigui, de 
I.a pesseta respecte de I'ecu , se l'ha d'augmentar; supos que 
recordara que hi ha hagut en aquests dos aoys dues devalua
cions importants de la pesseta. 

No crec que hi hagi cap emmascarament; únicament i 
exclusivament hi ha uns compromisos presos per part de la 
Comunitat Autónoma, compromisos que sí que s 'els executa, 
hl ha uns compromisos presos per part de l'Estat central que 
no eIs executen és a di!", a I'hora de la veritat no "es fa el 
ferrer", els duros no hi són, en falta execució. Aleshores, per 
part de la Comunitat Autonoma, és clar, hi ha un comite de 
seguiment i s'ofereix la possibiJitat que, com sigui que des de 
la Comunitat Económica Europea el que es vol és que les 
inversions, que la feina es faci, s'obre la possibilitat que el 
que no ha gastat 1 Estat central pugui ser gastat bé pe!" la 
Comunitat Autonoma o bé per les administracions locals 
dins la Comunitat Autonoma, i amb aixo estam. Per tant, 
com die, no hi ha cap emmascarament. 

Acab de seguida, Sr. President. 

Serra de Tramuntana. Escoltin, l'any 90, a la Serra de 
Tramuntana es varen invertir en camins rurals, Sr. Triay, 
256.540.135 pessetes; a Menorca, per exemple, 4.912.000 

pessetes. Li pareix que aixo és un tractament molt dife
renciat quant a la inversió dins la Serra de Tramuntana?, 
li pareix a voste que el Govern en cada moment no ha 
de fer exercici del que és la seva feina, és a dir, execució 
de Govern, independentment que aquest Parlament té 
la feina, com és molt logic, de controlar-lo, de demanar 
les explicacions corresponents, pero, Sr. Tríay, no pre
tengui des d'aquest Parlament governar, el Govern és el 
Govern i és el Govern qui ha de governar. 

Per tant, logicament, aquí ve, com a conseqüencia 
de totes les al tres tres, un punt número 4; bé, que li he 
de dir? Li he de dir que el Govern fara en el seu mo
ment el que cregui convenient i per suposat que vostes, 
en qual evo) moment, li podran demanar explicacions. 
De tates maneres. si preteoen governar dins aguest 
Parlamento la veritat és que ten en per bastant de temps, 
a les IIles Balears per poder governar vos tes; a Espanya, 
possiblement, els queru encara una temporadeta, un 
parell de mesos escassos. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT. 

Gnlcies, Sr. Guasch. En tom de replica, Sr. Triay, té 
la paraula. 

EL SR. TRIAY 1 LLOPIS: 

Moltes gnkies, Sr. President. Molt bé, Sr. Guasch, 
dos punts per a voste. És clar, com que el Sr. Guasch és 
un deIs responsables de la tergiversació deIs 4.000 mili
ons, ara ve aquí a veure coro ho pot arreglar perque, 
és clar, eH és qui surt a les fotografies de la premsa 
pitiüsa quan diu que han trobat 4.000 milions i que aixo 
resoldra l'agricultura pitiüsa i, és ciar, jo n'estic sorpres. 
perque a aquests temes d'agricultura no és que estigui 
molt habituat, pero el Sr. Conseller diu que Consell és 
al Programa 5-B, i eH és el conseller d'Agricultura, es 
que em qued de pedra, pero des de quan Consell és al 
Programa 5-B, Sr. Conseller d'Agrieultura?, des de 
quan? Deu ser una decisió secreta d'aquests darrers dies, 
Consell no és del 5-B, a veure si s'aclareix voste amb les 
seves competencies, igual que vostes i el Sr. Guasch, que 
fa de delegat del Govem en Agricultura a Eivissa, han 
de saber que als programes 5-B, en la seva gran majo ría, 
el responsable de l'execució, no tan soIs de l'execució 
del que aporta la conselleria, de l'execució de tots els 
fons en conjunt, és la Conselleria d' Agricultura. 

Ara resultara que un bon día descobreixen que: Ah, 
i tenim 3.000 mílions més!, quin desastre és aquest?, 
que és aixO?, aixó és una vergonya, és un prov:incialis
me que, bé, no hi ha una informació suficient sobre 
aquest tema, pero aixo és impresentable, cada dia ens ho 
diuen d'una manera diferent i, és clar, al final ens arri
ben a dir la veritat, aixó és el que queda per invertir i 
aixó és el que dins l'any 93 hem d'invertir o el que com 
a mínim hem de comprometre perque a la Comunitat 
Europea ens han dit que ens donaran uns mesos més de 
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tolenlncia perque ho paguem, res més. Aquí ni hi ha 4.000 
milions més ni hi ha res, aquí el que hi ha són 4.000 milions 
que encara no s'han invertit en aguest programa, que va 
retardat. 

Jo, Sr. Orfila, per a la seva informació, ja no es tic utilit
zant el paper que ens va enviar el conseller, perque aquell 
paper, aquellllistat perfecte, on diu totes les coses, el nombre 
d'expedients i diu cooperativa i Franja Roja S.A. i fulanito de 
tal, que tots sabem que és un senyor de Llucmajor, perque 
sempre hi ha qui el coneix, i aquests senyors de ses Salines, 
no ens ha dit res d'aixo, no ens ha dit que hi ha tota una 
serie de finques que no són del Programa 5-B territorial i 
que han rebut subvencions; no, com que allo que eH ens va 
enviar ho vam demanar dins l'any 92 i estava incomplet en 
l'any 92, era molt difícil treure I'execució final del 92, pero 
jo ara tenc aquí un altre papero que duu cap<5alera de Go
vern balear, Conselleria d'Agricultura, i una altra cap¡;alera 
de Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, i aguest 
és de dia 12 de mar~ del 93, ¡aquí diu, per tant duu la 
signatura d'aquest senyor: "Anualidad 1992: Conjunto del 
Programa operativo, 61,68% ", aixo ho diu aquí, jo no, jo 
que sé d'aixo, aixi'> ho diu ell, ha diu eH i el Sr. Chachi o 
Kianki, eH sap que nom, perque el duu moltes vegades a 
dinar quan ve aquí, que és el conseller europeu que els 
controla -no sé si molt. A aquests senyors ja e1s he dit molts 
vegades que es deixin de compromesos i que es deixin de 
punyetes, que a la Comunitat Europea no hi ha més grau 
d'execució que el pagat, justificant bancari del que s'ha pa
gat, i allo altre és cosa d'aquÍ, de la regió, pero que aixo no 
ho aHeguin cap alla perque aixo alla no existeix. 

1 amb aquest criteri assumit -perque no queda més remei 
que assumir-Io-, 61 '68% l'any 92, i aixo és una realitat, hi 
haura. un percentatge en que algunes partides correspondran 
a uns i a altres. Ha esmentat la Telefonica, resulta que la 
Telefonica és qui té el 100'2% d'execució -no sé si aixo sera 
bo o no-, aixo és el que diuen aquestes estadístiques, pero 
bé, esta dar que no tots els organismes i no tots els progra
mes tenen un grau similar. 

Pero a mi el que em sorpren és amb quina facilitat no 
tant soIs el conseller ignora que Consell no és del 5-B, sinó 
amb quina facilitat fa quatre setmanes va dir aquí que de cap 
manera s'havia pagat cap cooperativa exterior al territori 5-B 
amb carrec al programa 5312, i ara, avui, ens diu que sí, que 
no sap per que, que ho ha d'investigar, l'aItre dia aquí hi va 
haver una energica i emfatica dedaració que no, l'aItre dia, 
fa quatre setmanes, hi va haver una emfatica dec1aració que 
s'havia subvencionat la denominació d'origen del formatge 
de Maó, pero que de cap manera se l'havia subvencionat, 
encara que ( ... ) en el programa la denominació d'origen del 
vi de Binissalem, avui ja: és dar, bé, com que les vinyes van 
més cap alla. Pero com estam? Bé, és que així ni podem fer 
control del Govern ni podem fer res, perque aquí no hi ha 
una veritat, hi ha una cosa, un magma, una cosa mobil que 
ho aguanta tot i que bé, que surt del pas, que tant li és dir 
una cosa com dir-ne la contraria. Francament, jo demanaria 
una mica més de seriositat, que ens prenguéssim les coses 

una mica més seriosament, jo es tic segur que el conseller 
-com dei a el Sr. Orfila- té molts més arguments que els 
que ha dit; voste li deia, digui que a l'any 93 es faran els 
camins de la Serra de Tramuntana, i si ho diu, aquest 
punt de la moció ja es dóna per satisfet, pero és que no 
ha diu, no és que no ho digui perque no hi pensi, aixo 
no ho diu perque de moment no hi ha res de res, a 
pesar que ja ha esta intentant, perque no li agradat que 
aquí li diguin que la Serra de Tramuntana ha quedat 
darament discriminada dins el Programa 5-B, quan la 
Serra de Tramuntana és el cor del Programa 5-B, la 
Serra de Tramuntana és l'autentica zona agrícola de
primida, és l'autentica zona que no té aItres activitats 
que no sigui n les que es fomenten amb un programa 
d'aquest tipus, de la Comunitat Europea. 

1 l' Ajuntament d' Alaró, Sr. Guasch, efectivament, no 
ha complit, i com diu molt bé aquest document que 
signa el conseller, aixo és a causa deIs problemes de 
legalitat que hi ha hagut, perque la Conselleria de Tu
risme i la Conselleria d' Agricultura han armat tal bullit 
amb la regulació del que és agro-turisme i el que és 
turisme rural que han fet impossible dur endavant 
aquest tipus d'iniciativa, pero s'espera que dins l'any 93 
aixo es pugui complir. 

Per altra part, jo crec que, de totes aquestes petites 
coses, cap d'elles pecat mortal, pero tenint en compte 
que no és exhaustiva l'analisi que han feta, jo voldria 
saber si hi són o no, a tates i cada una de les partid es, és 
una cosa casual, s'observen alguns casos que no ho són, 
jo crec que aixo el que demostra és que aquest Pro
grama 5-B, que és un programa molt important eco
nomicament per a la Conselleria d'Agricultura, quasi 
quasi s'ha convertit en la raó de ser de la Conselleria 
d' Agricultura o un deis més abundants, ido, resulta que 
se l 'utilitza com un calaix per a la des pesa ordinaria i 
per tirar d'ell tot tipus de subvencions relacionades amb 
l'agricultura; jo crec que aixo és erroni, es injust i que, 
realment, en el cas de Mallorca, on hi ha una zona a la 
qual corres pon el programa i una altra que no, estaria 
molt millor diferenciar darament el que són els progra
mes de zones agrícoles generals, els programes d'estruc
tu res agraries o del medi natural general i el que són els 
programes específics de les zones que realment, i per 
raons justificades, constitueixen avui, encara que dema 
puguin ser d'altres més amplíes, el que és el Programa 
5-B. Res més, moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. Intervencions en contrareplica? 
Sr. Guasch, té la paraula. 

EL SR. GUASCH 1 RIBAS: 

Gracies, Sr. President. Només per dir al Sr. Triay 
que jo aquí no som, evidentment, el delegat en el Go
vern de la Conselleria d' Agricultura a Eivissa, aquí som 
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diputat, en aguest Parlamento Li diré exclusivament que tot 
quant ha dit és molt polit, tot pot ser veritat, pero que, de 
totes maneres, aquest 61 % d'execucíó, el 40% que en falta, 
és a causa, encara que l'hagi d'executar el Govern d'aquesta 
comunitat autonoma, a la falta de finan<;ament, a la falta de 
les inversions i de l'execució que, per part del Govern cen
tral, s'havien de fer dins aguest Programa 5-B, a l'incompli
ment del Govern central en el Programa 5-B, aixo per una 
banda. 

Per l'altra banda -i per acabar-, Sr. Triay, tenc molta gana 
de veure com els diputats socia listes d'Eivissa i Formentera 
i els diputats socialistes de Menorca voten el punt número 
tres d'aquesta moció. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Guasch. Passarem a la votacíó de la mocíó. 
Se'n pot fer votació conjunta o hi ha petició de votació per 
separat? Se la votara, ido, conjuntament. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen posar 
drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra? Gracies, poden 
seure. 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? Gracies, poden seure. 

23 vots a favor, 30 en contra, 3 abstencions. Queda rebut
jada la Mocíó 1355. 

11.2).- MocÍó RGE núm. 1360/93, presentada pel Grup 
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a política teatral a les 
Illes Balears, derivada de la InterpeHació RGE núm. 
461/93. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la segona rooció, que és la 1360, presentada 
també pel Grup Parlamentad SOCIALISTA, relativa a polí
tica teatral a les IIIes BaJears; aquesta moció ve derivada del 
debat de la InterpeHació número 461. Té la paraula en nom 
del grup proposant el Diputat Sr. Pons i Pons. 

Sr. Moll, pot fer lectura del text de la moció? 

EL SR. SECRETAR! SEGON: 

Sí, Sr. President. 

"El Parlament de les Illes Balears acorda instar el Govern 
de la Comunitat Autonoma a impulsar abans del 31 de de
sembre de 1993 la creació de la Fundació pública del teatre 
a les Illes Balears." 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracíes, Sr. Moll. Sr. Pons, té la paraula. 

= 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. En el moment en 
que he sortit de l'escó per pujar a la tribuna a defensar 
aquesta moció el Sr. President ha fet un gest ostentós i 
ha sortit, obviament, de la sala. Quan es tracta de teatre, 
teatre, no de teatre polític; de teatre polític, uns mes
tres; de teatre, teatre, números a la ma, zero, zero, zero. 
No ho diu només aquest diputat, recordem gue fa poc 
temps, fent un balan<; de com estava el tema teatral, un 
que va analitzar la situacíó des de les pagines de El 
mirall deia textualment: "ÉS una vergonya que les Bale
ars sigui n la comunitat auto noma de l'Estat espanyol 
que menys doblers inverteixi en teatre", la darrera co
munitat de l'Estat espanyol, aquests n'eren els titulars. 
A partir d'aquí hi hem de trabar remei, si n'ni ha, 
creim que sí, i si n'hi volen posar, que creim que no 
n'hi volen posar. 

La proposició és impulsar la creació de la Fundació 
pública del tea.tre a les Illes Balears. Per que tot aixo? El 
teatre és una competencia exclusiva de la Comunitat 
Autonoma, s'hi destinen poquíssims recursos, única
ment 32 milions de pessetes per al 93; és a dir, el teatre 
és l'equivalent a 7'10 miHessimes del pressupost de la 
Comunitat Autonoma de les Illes Balears. Amb 32 mili
ons de pessetes, deIs quals han deduIt 5 perque són per 
a inversions de caracter immaterial, aixo vol dir per a 
xarangues publicitaries, amb 27 milions de pessetes 
durant un any a les Illes Balears, realment, no es pot fer 
teatre, es pot fer, en tot cas, una mica de comedia per 
entretenir el personal. 

El Sr. Conseller, avui absent, mostra de l'interes que 
té d'aquesta area, que la té completament abandonada, 
quan es va veure estret durant el debat es va aferrar, no 
a l'emblanquinat, perque no n'hi ha, pero es va aferrar 
a una guia editada per la conselleria sobre quins espais 
escenics, quins autors i quins grups teatrals tenim; i, es 
clar, no tenim teatre, pero en tenim una guia, es una 
cosa importantíssima, aixo seria igual que si un país 
volgués fer turisme i, en lloc de construir hotels i practi
car l'hostaleria, es dedicas a fer-ne guies i a no construir 
els hotels; ido aixo és exactament igual, aquí hi ha una 
guía d'espais, autors, grups, etc., pero no hi ha política 
teatral en absolut. 

Per tant, l'alternativa que es proposa és intentar 
crear -que aixo no es pot crear per decret perque impli
ca diferents institucions- la Fundació del teatre de les 
Illes Balears, aixo significaria introduir dins la política 
teatral una cosa que va ser una gran esperan<;a pero que 
va acabar en no res, que és l'element de pacte cultural. 
Si les diferents institucions, la Comunitat Autonoma, els 
consells insulars i els ajuntaments -els que hi vulguin 
participar- no impulsen conjuntament una política 
teatral, les Illes Balears continuaran com avui, com s'ha 
dit des de les pagines de la revista El mirall -que jo ho 
subscric plenament perque és cert- és una vergonya que 
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siguem la darrera comunitat auto noma de l'Estat espanyol, 
no perque hi hagi una política de discriminació del regne 
d'Espanya -o deIs qui governen el regne d'Espanya-, com 
diria el Sr. Forcades, sinó perque aq~esta comunitat, aquest 
Govern, la Conselleria de Cultura, Educació i Esports, prac
tica una política de total abandonament del tema del teatre. 

Que significa una fundació. En tenim un precedent, que 
és la Fundació pública de les Illes Balears per a la música, 
gracies a aixo tenim una orquestra de les Illes Balears, ara 
fins i tot refor~ada amb una orquestra jove; el món musical 
ha donat una passa molt positiva, amb un esfor~ economic 
molt important, significa recursos per al consell insular, 
significa recursos per a l'Ajuntament de Palma i per a la 
Comunitat Autonoma, pero sense que hi hagi recursos no hi 
ha política ni musical, ni teatral, ni res de res. 

Per tant, es tractaria de crear la Fundació pública del 
teatre de les mes Balears, alla 011 haurien de participar la 
Comunitat Autonoma, els consells insulars -així ho ente
nem-, alguns deIs principals ajuntaments, en una fase inicial, 
després es podria expansionar i hi podrien participar més 
institucions que s'hi sentissin interessades. Aquesta fundació 
tendria seus, logicament, a cada illa, tendria com a model 
inicial la Fundació per a la música, com he dit, i tendria un 
pressupost a diferents seccions, com a la secció del Centre 
d'art dramatic, companyia teatral, rehabilitació d'escenaris, 
etc. 

A partir d'aqeusta fundació es podria fer una política 
teatral autentica a les Illes Balears; per exemple, a partir del 
Teatre Principal, que té una gran funció dins aquesta ciutat 
de Palma i dins l'illa de Mallorca, es disposaria de tota una 
serie d'escenaris concertats. A Palma, a més del Teatre Prin
cipal, hi ha la Sala Mozart, hi ha el Teatre Municipal, hi ha 
el teatre de l'Assistencia Palmesana; dins l'illa de Mallorca hi 
ha teatres rehabilitats a Manacor, Bunyola, Muro, Porreres 
i algun altre; a Menorca hi ha el Teatre Principal i, en especi
al, la Sala Augusta, el teatre Born de Ciutadella -la Sala 
Augusta a Maó-, i el teatre d'Alaior podria entrar dins la 
política de rehabilitació; a Eivissa, d'acord amb aquest es
quema, s'hauria de disposar d'una sala al menys, d'acord 
amb el consell insular o amb 1 'Ajuntament d 'Eivissa. És a dir, 
que inicialment la xarxa que podria.comptar aquesta funda
ció per comen~ar a exercir la seva labor en el camp del 
teatre seria al menys uns deu teatres-escenaris a les mes. 

Creim que sense aquesta visió global, ambiciosa i perfec
tament estructurada, no podem passar de la miseria de polí
tica teatral que es fa avui. A tot estirar es donen unes deter
minad es ajudes, a tot estirar se subvencionen unes determi
nades actuacions, no hi ha cap coordinació -no s'enganyin
a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, entre Comunitat 
Autonoma i consell insular, cap coordinació entre Comunitat 
Autonoma i Ajuntament de Palma, per exemple, aquest és 
un element fonamental en la qüestió de la política cultural, 
per tant estam en un estat totalment de desorganització, de 
dispersió i de miseria perque amb un pressupost de 32 mili-

ons de pessetes anual s no es pot dir seriosament que es 
té una política teatral. 

Un deIs elements d'aqeusta fundació seria un centre 
d'art dramatic encarregat d'organitzar cursets, conferen
cies, tenir una biblioteca teatral a disposició de les com
panyies, es podrien editar textos, es podrien intercanviar 
espectacles amb altres comunitats autonomes, pero en 
aquest moment no ho podem fer, perque realment es
tam a zero practicament quant a actuacions teatrals i 
aixo podria ser un marc d'encontre de la gent del teatre. 

Aixo que es proposa, no creguin que aixo sigui cap 
elucubració ni cap fantasia, ho he dit mol tes vegades des 
d'aquesta tribuna, no hem d'inventar res, simplement 
hem de mirar aItres comunitats autonomes que van per 
davant de nosaItres, hem de mirar Europa, i, és evident, 
sense que anem més enfora, simplement passant els Piri
neus, i qui més qui menys els ha passat, podem anar a 
Fran~a on trobam els centres d'art dramatic, que els 
varen comen<;ar a crear a partir de l'any 1946. Tenim 
unes pautes europees, tenim unes pautes que s'apliquen 
a altres territoris de I'Estat espanyol i si realment no 
feim una política teatral seriosa és perque no hi ha una 
voluntat política d'afrontar aquesta area de la cultura. 

La proposta és simple, no demanam que es cre! la 
Fundació pública del teatre a les Illes Balears, demanam 
que se n'impulsi la creació, que realment es cre! una 
negociació, que l'ha d'impulsar la Consellería de Cultu
ra, Educació i Esports, que és la que té la responsabili
tat competencial en aquesta area, competencia exclusiva 
és la que s'ha de posar en contacte inicialment amb els 
consells insulars i amb algun deIs ajuntaments més im
portants, per descomptat el de Palma, d'aqeustes illes 
per tal de crear aquesta Fundació pública del teatre. 

Sense la creació d'aqeust marc, Sr. Conseller, ara que 
és aquí present, li vull dir que sense la creació d'aqeust 
marc voldria que m'explicas voste, si és que té ganes de 
sortir a aquesta tribuna, com vol fer una política teatral 
si no es fa aquesta Fundació pública del teatre de les 
Illes Balears, continuara cadascú amb el seu petit pres
supost, descoordinat i realment sense una actuació con
junta. El balan~ que se'n va fer des d'aqeusta revista que 
he dit, que és una vergonya que sigue m la darrera co
munitat autonoma de l'Estat espanyol continuara i, per 
tant, el que demanam és que es doni la passa, que es 
posin els fonaments per construir un area del món 
cultural de les mes Balears, que sense ser avui en dia un 
area de gran incidencia, el teatre és un element minori
tari, pero que té una funció molt important a complir. 
Bastaria, sense que anem més enfora, arribar a la Comu
nitat valenciana i anar a Catalunya, de signe diferent 
quant al seu govern, per veure que estan a anys llum per 
sobre de la situació de les Illes Balears. 
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Per tant, demanam que surtin d'una vegada de la miseria 
i es posin afer feina en aquesta materia. Moltes gracies. 

(L'Hble. Sra. Vicepresidenta primera substitueix el Molt 
Hble. Sr. President en la direcció del debat). 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Pons. Pel Grup Parlamentari MIXT, 
té la paraula el Sr. Peralta. 

EL SR. PERALTA I APARICIO: 

Gracies, Sra. Presidenta. Sres. i Srs. Diputats. Vostes no 
s'espantin que sortim aquí, no sortim afer teatre. Trob que 
el tema que avui es presenta aquí és un tema prou seriós 
perque no ens el prenguem ... Sr. Pons, la veritat és que quan 
jo havia de sortir aquÍ dalt, abans de sortir-hi, havia rallat 
amb els companys del Grup MIXT i havÍem considerat que 
la proposta en concret que es fa a la moció, que és intentar 
-voste ho explicava- posar en marxa o funcionament una 
fundació publica de teatre a la nostra comunitat, la veritat és 
que l'analisi que n'havíem fet, així, superficialment, és que 
era un poc exagerat posar en funcionament una fundació, 
que hauria bastat que des del Govern, des de la Conselleria 
de Cultura, s'hagués donat un major suport i s'hagués im
pulsat, de qualque forma, una major participació a la políti
ca teatral, que s'hagués fet una política teatral, en definitiva. 
En definitiva, ens semblava que a~o podia ser suficient o que 
al manco seria molt més que el que ara es fa, perque, evi
dentment, amb 32 milíons poc teatre es pot fer, jo diria que 
es pot fer teatre quan pujam aquí dalt a parlar d'aquests 32 
milions, pero teatre, amb 32 milions, poc es pot fer, evi
dentment. 

Per tant, jo crec que s'ha de fer qualque cosa més amb els 
32 milions, perque no sé, tan soIs les ajudes que es deuen 
donar directament des del Govern, a la millor hi ha qualque 
cosa més que esta com a cosa immaterial í que no surt per
que, si no, hem de felicitar els consells, sobretot el Consell 
Insular de Mallorca perque fan un gran esfor~ per manten ir 
el Teatre Principal i que a~o pugui funcionar com a mÍnim 
per fer la temporada d'opera, que és una cosa que és maca, 
que esta molt bé. Qualque vegada la consellera que riu ens 
convida a veure qualque obra d'aqeustes, ens dóna qualque 
invitació, per tant, a~o esta bé. 

Pero, en definitiva, deixant de banda a~o, hem de dir que, 
després d 'escoltar el Sr. Pons, la veritat és que, tal com voste 
ho va explicar, que havia de ser aquesta fundació, qui havia 
de constituir aquesta fundació i la comparació amb la Fun
dació pública de música, evidentment li hem de dir que 
donarem el nostre suport a aquesta moció, perque realment 
s'ha de prendre més seriosament a~o del teatre, s;ha de 
prendre més seriosament el que és fer teatre i la veritat és 
que no es pot fer amb aquests 32 milions, ja dic que és una 
cosa dramatica, que 32 milions són molt poc, és dramatic dir 
que tenim 32 milions per al teatre, pero, realment, amb 
aquests 32 milions ni tan soIs es pot fer ni un sainet. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Peralta. Pel Grup Parlamentari 
PSM i EEM, té la par aula el Sr. Gomila. 

EL SR. GOMILA 1 BARBER: 

Gracies, Sra. Presidenta. Sres. i Srs. Diputats. En 
aquesta moció que presenta el Grup SOCIALISTA sim
plement s'insta el Govern a impulsar una fundació pú
blica de teatre, sol· licitud que nosaltres, per altra banda, 
creuríem innecessaria si des del Govern es dugués una 
política seriosa, participativa i de col·laboració amb les 
altres institucions de les Illes sobre aquesta qüestió; pero 
davant aquesta política decidida i global, que tengui en 
compte des de la formació i la infrastructura per a la 
gent que treballa en el teatre, nosaltres creim que sí que 
es fa necessaria la creació d'aquesta fundació, sobretot 
perque a Balears no existe ix un lloc específic de creació 
i difusió teatral on es pugui oferir des de teatre d'alta 
qualitat fins a donar suport a companyies que comencen, 
on es garanteixin la iniciació i el perfeccionament deIs 
actors i es tenguin programes, com molt bé explicava el 
portaveu del Grup SOCIALISTA, de coHaboració amb 
altres centres d'aquestes mateixes característiques d'al
tres comunitats auto no mes de l'Estat espanyol i d'aques
ta manera revaloritzar el treball que s'esta fent aquí a 
les Illes. 

Nosaltres creim que l'estructura d'aquesta fundació 
ha de tenir una relació estable i continua amb altres arts 
que ten en relació directa amb el món teatral, com pugui 
molt bé el de la música i el de la dansa, amb una políti
ca d'ajuts que garanteixin la continui'tat de les obres que 
es facin, pero a~o és un treball prou important que 
justifica, com he dit abans, la creació d'aquesta fundació, 
on haurien de participar la majoria d'ajuntaments que 
s'hi vulguin adherir així com els consells insulars per 
rendibilitzar pressuposts, infrastructures. 

Per ar;:o , sense afegir-hi res més, el nostre grup sí 
que donara suport a la moció que presenta el Grup 
SOCIALISTA. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Gomila. Pel Grup Parlamentari 
PP-UM, té la paraula el Sr. Coll. 

EL SR. COLL 1 AL· LES: 

Sra. Presidenta, Sres. i Srs. Diputats. La normativa 
parlamentaria contempla que després d'una in ter
pe¡.¡ació segueixi una moció. NosaItres pensavem que 
després de l'explicació donada per I'Honorable Sr. Con
seller de Cultura del Govern balear, aquesta no es pre
sentaria; a~o no ha estat així i amb moIt de gust faré 
un resum ben de nou de la sítuació actual presentada en 
el seu día, que és com segueix, i que motiva que el nos-
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tre no estaloni aquesta moció per considerar-la fora de lógica 
ja que creim que tal com esta presentada pel Sr. Damia, no 
ralla m ni de teatre ni comedia sinó que feim tragedia, Sr. 
pons. Nosaltres no ho veim tant així, no combregam amb la 
necessitat tant urgent de fer una fundació amb tot el que alSó 
reporta, si bé a qui és que no agradaria una fundació així?, 
peró una cosa és el que un desitja i l'altra és el que un pot 
fer. 

Nosaltres creim, tal com va dir el conseller, que des de 
l'any 87 la política en materia teatral que duu la conselleria 
s'ha adrel5at a tres aspectes fonamentals del fet teatral, que 
són: primer, fer possible un coneixement exhaustiu del nostre 
patrimoni, no ho llegiré tot per no cansar l'auditori; el segon 
tema fonamental ha estat difondre el fet teatral arre u de la 
Comunitat Autónoma i fora d'ella; la tercera acció principal 
també va ser dotació d'infrastructura, modernització i ade
quació de la que ja hi existeix. 

Per simplificar la cosa els voli.) llegir unes dates concretes 
del 92, que són que es van fer 18 cursets per a 252 alumnes, 
27 funcions teatrals a 24 municipis amb 14 grups que hi van 
participar. L'any 92 també es van fer 24 representacions dins 
circuits itinerants, 29 estrenes de grups no professionals, 5 
intercanvis, 18 cursets i 3 convenis d'estrenes de diverses 
obres i hi va haver dos ajuts especials per a infrastructura de 
teatre. Com vostes saben, el cens ens dóna: autors teatrals, 
155; grups teatrals, 63 -només a Menorca n'hi ha 9-. El cens 
d'espais teatrals ens dóna: Mallorca, 78; Menorca, 14; Eivissa, 
15 i Formentera, 1. Si a tot alSó, el Govern balear, amb 32 
milions, els ajuda perque funcionin, lógicament, la fundació, 
no creim que faci tanta falta. La política, com vostes saben, 
és molt diferent, la política nostra és ajudar a qui fa, no 
inventar coses noves i creim que, tal com estan les disponibi
litats pressupostaries de tots els ajuntaments, de tots els 
consells i del Govern, aquestes no ens permeten aquestes ale
gries, rallar d'una fundació per qui no l'ha de pagar és una 
cosa meravellosa, no aquesta, podríem fer moltes fundaci
ons; l'art, voste ho sap, Sr. Pons, ni amb un sac de milions 
cada dia l'arreglaríem tot, és immens el que es pot fer si hi 
ha doblers. 

Després del que s'ha exposat crec que no fa falta repetir 
que el nostre grup, com tots els d:aquesta cambra, veuria 
també amb molt de grat la creació d'aquesta Fundació pú
blica del teatre sol, licitada amb aquesta moció i presentada 
pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, peró no sera possible, 
per la nostra part, acceptar aquesta moció ates que les priori
tats actuals i la disponibilitat pressupostaria del Govern de 
la Comunitat Autónoma no permeten destinar aquestes 
quantitats a la creació de la Fundació del teatre a les Illes 
Balears, per tant, no li donarem suport. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Coll. En tom de replica, té la paraula 
el Sr. Pons i Pons. 

EL SR. PONS I PONS: 

Sra. Presidenta, Sres. i Srs. Diputats. Miri si esta 
malament el teatre a les Illes Balears que practicament 
l'endema d'haver fet el debat de la interpe¡'¡ació, amb 
motiu del Dia Mundial del Teatre, se'n varen emetre 
diferents valoracions, totes diagnosticaven que la situació 
del teatre a les Balears era preocupant, fins i tot el Sr. 
Xesc Forteza, que no els he de dir de quina ideologia és, 
perque esta ben a la dreta de la dreta; per tant, el teatre 
esta malament, aixó ho diuen fins i tot els conservadors 
més conservadors, persones que viuen dins el teatre, en 
viuen, del teatre, i que, per tant, aquí no es poden fer 
valoracions amb color de rosa. La situació ja s'ha dita, 
som la darrera comunitat autónoma de l'Estat espanyol 
i no podem defensar que aquesta relació que figura a la 
guia de teatre, com jo ja li ho he dit, que aixó no és una 
política teatral. I no diguin que la fundació signifiquen 
més despeses, significa el contrari; quan es coordinen 
esforlSos, quan s'aprofiten els teatres existents, alguns 
deis quals he relacionat, quan es posen d'acord les dife
rents institucions que un muntatge es fa de forma coor
dinada i es desplalSa per diferents indrets, aprofitant 
aquesta xarxa d'espais teatrals, lógicament l'economia 
funciona millor, perque la dispersió d'esforlSos -elemen
tal, no Watson; elemental, Sr. Coll, elemental- significa 
un major estalvi, aixó és indiscutible. Quina és la situa
ció d'avui? Una dispersió total, total. Jo som conseller 
del Consell Insular de Mallorca i és evident que no hi ha 
una coordinació entre Comunitat Autónoma i altres 
institucions, hi ha unes determinades iniciatives, uns 
determinats festivals de teatre o actuacions que es fan, 
com per exemple el cas de Consell, a les quals es dóna 
suport, peró aixó esta totalment descoordinat amb el 
que pugui fer la Comunitat Autónoma i que, per tant, 
hi ha una dispersió total d'esforlSos. 

Alló que voste ha dit que es fa en teatre, es fa amb 
aquests 32 milions? No, el que no poden fer és agafar 
una relació d'activitats teatrals que es fan a les Illes 
Balears i treure-la aquí com si aixó fas el resultat de les 
inversions que en materia teatral fa la Comunitat Autó
noma, perque no sé si fan teatre o comedia, peró mira
eles, en aquest territori, com no els faci qui toca, no crec 
que els facin vostes; amb 32 milions ni es fan tants de 
cursets ni tantes actuacions teatrals, etc., etc., perque 
basta veure el que costa el funcionament del Teatre 
Principal, són unes despeses de l'ordre deis 200 milions 
de pessetes perfectament al cap de l'any, només en un 
sol teatre, per tant no conti históries, amb els 32 milions 
vostes no fan tot aixó, no s'apuntin plomes que no els 
corresponen. 

La moció esta perfectament dins la lógica, significa 
afrontar una realitat, significa coordinar, recobrar el 
pacte cultural que s'ha dit tan tes vegades, vostes no el 
volen fer, no ens inventam coses noves, li he tret l'e
xemple de Franl5a, des del 46 s'han creat tota una serie 
de centres d'art dramatic a nivell nacional, a nivell regi-
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onal, alguns fins i tot especialitzats en infancia i joventut, i 
nosaltres no som la comunitat autónoma de l'Estat espanyol 
que viu millor, no som una comunitat que vol ser europea, 
no plantegen cada dos per tres que hi ha d'haver una oferta 
alternativa perque no volen només turisme de sol i platja, i 
aquesta oferta, per tota Europa, Sr. Ribas de Reina, que aixo 
li fa tanta gracia, viatgi un poc, es deixi el provincialisme, 
viatgin i veuran com l'única oferta alternativa és refor~ar els 
elements culturals d'un país, protegir el paisatge, protegir els 
camins antics, protegir els elements arquitectonics, les mani
festacions culturals, entre elles el teatre; per tant, si vos tes no 
estan per la labor, sigui n coherents, diguin que volen turisme 
de sol i platja i com més degradat millor i com més urbanit
zat millor, aquesta seria la realitat. 

És cIar que té a veure una cosa amb l'altra, vostes no 
volen fer una política a nivelI europeu, és cIar que no, 32 
milions de pessetes la comunitat autonoma més rica de l'Es
tat, aquesta és la factura que esta disposada a pagar per fer 
una política teatral? Escolti, aixó és de sainet, pero de sainet 
de barriada. 

Bé, crec que, davant la manca absoluta de sensibilitat 
cultural, és molt difícil argumentar aixo des de l'oposició, 
perque els posen un plantejament absolutament ponderat, no 
es demana res impossible, es demana simplement que s'inici
in les gestions amb altres institucions (consells insulars i 
ajuntaments) a veure si estarien disposades a fer aquesta 
fundació i a veure si estarien disposades a aportar-hi els 
recursos pertinents, que no sabem exactament quins són, 
hauríem de veure que suma i que aporta cadascú, pero 
vostes no volen comen~ar a caminar, perque a vostes els va 
bé una situació de degradació cultural, perque un país com 
més inculte és, més manejable és pel caciquisme al qual a 
tots ens tenen acostumats. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Pons. Grups que vulguin intervenir en 
contrareplica? Pel Grup Parlamentari MIXT, té la paraula el 
Sr. Peralta. 

EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

Sí, gracies, Sra. Presidenta. Sr. Pons, la veritat, no sé si 
el Sr. Xesc Forteza és la dreta de la dreta, com voste ha dit, 
o esta en una altra postura política, la veritat és que aquesta 
afirmació, i no és que ara vulgui defensar el Sr. Xesc Forteza 
aquí, no venia al cas de la discussió que tenim només un 
pressupost de 32 milions de pessetes, i li ho he de dir perque 
jo vaig poc al teatre, perque se'n fa poc, la veritat és que 
se'n fa poquíssim i hi vaig molt poc, sobretot a Menorca, 
perque aBo ja és alIó i se n'hi fa poquíssim de teatre, la 
veritat, se n'hi fa molt poc ... , sí, qualque vegada, pero la 
veritat és que li he de dir una cosa perque no ens posem 
transcendentals i tan seriosos: la definició que el Sr. Xesc 
Forteza fa de les casetes d'eines, de las casetas de aperos, la 
veritat és que és genial, és de manuaL, l'hauria d'escoltar, 
jo ja no sé on esta situat pero és genial; apart d'a~o li he de 

dir que, després de la segona intervenció, que evi
dentment no ha estat com la primera, votarem a favor 
ben igual que com hem anunciat. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Peralta. Pel Grup Parlamentari 
PSM i EEM ... , no, no valen intervenir. Pel Grup Parla
mentari PP-UM, té la paraula el Sr. Coll. 

EL SR. COLL 1 AL· LES: 

Gracies, Sra. Presidenta. Bé, jo voldría posar un 
parelI de coses en cIar, Sr. Pons. El teatre esta malament 
a les Balears pero esta malament per tot arreu, no esta 
malament tan soIs a Balears, esta malament per tot, vagi 
a Barcelona, una capital de 3 milions, i veura com el 
teatre esta malament, esta malament a molts de lIocs, no 
l'envii a altres lIocs d'Espanya, l'envii a Barcelona. L'e
conomia del fet teatral a les Illes és molt difícil, voste 
en sap les dificultats, a Mallorca i a Menorca ho tenen 
solucionat perque la mateixa companyia recorre l'illa, 
peró quan s'ha de traslIadar, les dificultats són molt 
grosses. 

De miracIes a Balears, naturalment que amb 32 mili
ons no se'n poden fer, pero és que no són 32 milions, 
Sr. Pons, voste m'ha dit que el Teatre Principal n'hi 
destina 200, el ConselI de Menorca n 'hi destina, els 
ajuntaments n'hi destinen, voste el que voldria és fer 
una fundació on poder repartir aquest pastís, ja n 'hi ha 
prou, de fundacions, per repartir-lo, on hem d'anar és 
afer feina, a aportar, ens digui com han de sortir els do
blers i veura com després en sortiran. Fran~a, no la 
conec, voste és més afortunat que jo, peró em tregui 
on, amb 600.000 habitants, hi ha la mitjana de cultura 
que hi ha en aquestes illes, i no me'n vaig a l'illa de més 
a prop, voste sap d 'on som jo, em tregui aquesta pro
porció i després em descobriré davant Fran~a, peró 
mentre no em tregui un tant per cent de cultura més 
gros que el que té Menorca, que el que té Mallorca i 
que el que comen~a a tenir Eivissa, no me parli de 
Fran~a, per favor. 

QJle sí que hi és, res, Sr. Pons. A voste, l'únic que 
li sáp greu és que facem coses, a~ó és 1 'únic que li sap 
greu, en comptes d'estar orgullós del moviment que ha 
fet Mallorca, que s'ha posada com a capdavantera deis 
moviments que hi ha a Eivissa i a Menorca, voste fa a 
l'inrevés, ens menysprea, no se'n vagi per aquí. 

Per acabar, diré que a Menorca, de teatre, en feim 
poc, pero em cregui que estam bé d'artistes. 

(Rialles). 

(El Molt Hble. Sr. President repren la direcció del 
debat). 

_ ............................ ----------
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EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Coll. Acabat el debat, passarem a la votació 
de la moció. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen posar 
drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra? Gracies, poden 
seure. 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 

26 vots a favor, 31 en contra, cap abstenció. Queda rebut
jada la Moció 1360. 

111.1).- InterpeHació RGE núm. 1255/93, presentada pel 
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a motivacions i 
conseqüencies de la falta de dictamen previ del Consell 
d'Estat als reglaments general s aprovats pel Govern en el 
desplegament de lleis. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al tercer punt de l'Ordre del Dia, que correspon 
a la Interpel-lació 1255, presentada pel Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, relativa a motivacions i conseqüencies de la 
falta de dictamen previ del Consell d'Estat als reglaments 
generals aprovats pel Govern en el desplegament de lleis. té 
la paraula, en nom del grup interpeHant, el Diputat Sr. 
Alfonso. 

EL SR. ALFONSO I VILLANUEV A: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Dia 26 de novembre 
de 1992 el Tribunal Constitucional va dictar una sentencia 
d'extraordin:hia importancia per al correcte funcionament 
de l'estat de les auto no mies espanyoles. El Constitucional, 
amb aquesta sentencia, va acabar amb una llarga discussió 
doctrinal referida fonamentalment tant a la possibilitat que 
les comunitats autonomes creassin un consell consultiu amb 
les mateixes competencies dins I'ambit de les competencies 
de les comunitats autonomes com que els consells consultius 
d'aquestes comunitats autonomes fo~sin substitutius en aquell 
cas del que és el Consell d'Estat. També va aclarir, encara 
que perfectament clar quedava en la Llei del Consell d'Estat, 
que les comunitats autonomes tenien obligació, en cas de no 
ten ir consell consultiu, a una consulta previa al Consell d'Es
tat per tal d'avalar el desenvolupament reglamentari que 
dictassin les comunitats autónomes, em referesc, com és 
lógic, als reglaments de desenvolupament legislatiu, no a 
decrets que no siguin de desenvolupament legislatiu. 

Jo crec que valla pena, perque des del Govern s'han dit 
moltes inexactituds respecte de les conseqüencies d'aqeusta 
sentencia i de la sentencia mateixa del Tribunal Constituci
onal, llegir -m'ho permetin- els dos darrers paragrafs de 
l'apartat cinque, perque diputats, periodistes i el Govern, del 
qual m'agradaria que aquí ho hagués qualque conseller que 

ha parlat de més sobre les conseqüencies d'aqeusta 
sentencia, s'adonassin de l'abast real d'aqeusta resolució. 
Si m'ho permeten, ho llegiré i no ho traduiré, ho llegiré 
en castella. 

Diu el Constitucional: "En consecuencia, y por lo que 
aquí respecta, no sólo hay que reconocer las competen
cias de las comunidades autónomas para crear, en virtud 
de sus potestades de autoorganización, órganos consulti
vos propios de las mismas características y con idénticas 
o semejantes funciones a las del Consejo de Estado, sino, 
por la misma razón, estimar posible constitucionalmente 
la sustitución del informe preceptivo de este último por 
el de un órgano superior consultivo autonómico en rela
ción al ejercicio de las competencias de la respectiva 
comunidad, en tanto que especialidad derivada de su 
organización propia, pero, si es preciso reconocer esta 
posibilidad de sustitución también es necesario afirmar 
que en donde o en tanto semejantes órganos consultivos 
autonómicos, dotados de las características de organiza
ción y funcionamiento que aseguren su independencia, 
objetividad y rigurosa cualificación técnica, no existan, 
es decir, en aquellas comunidades autónomas que no 
cuenten con esta especialidad derivada de su organizaci
ón propia, las garantías procedimentales mencionadas 
exigen mantener la intervención preceptiva del Consejo 
de Estado en tanto que órgano al servicio de la concep
ción global del Estado que la Constitución establece. 11 

Absolutament clarificador, Srs. Diputats, absoluta
ment clar, senyors membres del Govern, n'hi ha qualcun 
que n'ha parlat molt i que diu que el Tribunal Suprem 
ha dictat altres sentencies anteriors que contradiuen la 
del Tribunal Constitucional. En definitiva, les comunit
ats autonomes poden crear un consell consultiu, cosa 
que arraconam de fa molts d'anys, aquell consell consul
tiu, sempre que sigui independent, objectiu, etc., substi
tueix, quant als seus dictamens preceptius, el Consell 
d'Estat, perfecte, es reafirma l'autonomia en aquell caso 
Pero si no el creen, com és el cas d'aqeusta comunitat 
autonoma i de moltes altres, han d'anar al Consell d'Es
tat, claríssim. 

És evident pero, que aquest article 23.2 de la Llei 
constitutiva del Consell d'Estat és plenament constituci
onal, fa falta un dictamen del Consell d'estat, aquí no 
hi ha consell consultiu, en aquesta comunitat autonoma, 
per a tots aquells reglaments de caracter general que es 
dictin en execució de lleis o les seves modificacions, 
perfectament claro Tots els reglaments o decrets que 
aquest Govern dicti en funció o hagi dictat -aquí hi ha 
el problema- en funció del desenvolupament legislatiu 
d'aquesta comunitat autonoma o de l'Estat requereix i 
requeria un dictamen previ del Consell d'Estat, i aixo 
senzillament per a garantía de l'administrat. Els governs 
no poden fer el que vulguin amb els reglaments, els 
govern han de fer el reglament del desenvolupament 
legislatiu en funció del que diu la llei, del que vol dir la 
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llei, i per aixo hi ha la garantia del dictamen previ consultiu 
del Consell d'Estat. 

D'aquí ve la interpeHació del Grup Parlamentari SOCI
ALISTA, molt preocupat per la greu irresponsabilitat en que 
ha incorregut aquest Govern respecte de la falta de dictamen 
preceptiu en nombrosos i molt importants reglaments o 
desenvolupament legislatiu, entre altres, la regulació deIs 
imposts autonomics. Aquest és un tema que esta en discus
sió, és obvi -al Sr. Forcades li ho hem de dir així- que la llei 
no esta en discussió, excepte que hi hagi un recurs d'incons
titucionalitat, el que esta en discussió és l'aplicació de la llei 
via reglamentaria i aixo és perillosíssim per a la Comunitat 
Autonoma. El Decret de transports, el desenvolupament de 
la LOT, estan tots el discussió o poden estar tots en discus
sió, per que?, perque no tenen el dictamen preceptiu del 
Consell d'Estat. EIs decrets que desenvolupen la Llei d'Or
denació Territorial, tots poden estar en discussió, i apart que 
poden estar en discussió perque, com veurem més endavant, 
la nul'litat o anuHabilitat d'aquells decrets es pot fer de dues 
maneres i és obvi que el Govern no la fa: una, a instancia de 
part i l'altra, d'ofici pel Govern; i és obvi que el Govern no 
la fa. 

Per tant, la primera intenció de la interpeHació era co
neixer en quina situació ha estat, des de 1983, el desenvolu
pament reglamentari de la funció legislativa de la Comunitat 
Autonoma de les Illes Balears, perque també seria bastant 
logic que sigui quasi quasi impossible que, des d'aqueix Par
lament, ens assabentem deIs possibles recursos que posin 
particulars que anuHin els decrets o reglaments aprovats per 
aquest Govern, l'obscurantisme i la impossibilitat de fer un 
seguiment judicial d'aquells temes faria que fos quasi impos
sible fer-lo pels diputats. Per tant, nosaltres demanam, amb 
aquesta interpeHació, quines conseqüencies pot tenir -no que 
tenen- aquesta irresponsabilitat, avalada pel Tribunal Consti
tucional, que ha tengut el Govern de la Comunitat Autono
ma. 

Aixo és evident per una cosa, aquí no es tracta d'atacar 
ni d'atacar el govern autonom, en aquest cas no interessa 
atacar el govern autonom, interessen dues coses: primera, la 
salvaguarda deIs interessos deIs ciutadans, la inseguretat 
jurídica que pot provocar aquesta situació és absolutament 
brutal, és impensable, quasi quasi un no se'n pot adonar, de 
la inseguretat jurídica que la situació en que estam -excepte 
que el Govern ho faci i ho afronti d'una forma decisiva i 
clara- pot provocar; també és quasi quasi impensable el 
perjudici que pot provocar a la Comunitat Autonoma aques
ta situació. Jo crec que valla pena que els diputats ho cone
guem, que el Govern actui, que no actua, i que se salvi el 
que sigui salvable de la situació. 

Es imprescindible -i ho deim- que el Govern no continui 
pel mateix camí pel qual ha continuat fins ara. La sentencia, 
hem dit que era de dia 26 de novembre, publicada dia 23 de 
desembre, hi va haver un intent del Govern per activar -un 
intent d 'un conseller- la creació del consell consultiu; bé, han 
passat sis mesos, el Govern continua funcionant, han vist la 

Llei del consell consultiu? Fa dos dies que ha entrat en 
el Parlament, hi ha una iniciativa d'un grup parlamenta
ri, el Govern l'ha presentada fa dos dies. És imprescindi
ble demanar responsabilitats als qui han estat impru
dents, perque el mal que poden causar a aquesta comu
nitat autonoma i el mal que han causat als ciutadans per 
la inseguretat jurídica és impressionant. 

La imprudencia, en aquest cas, exigeix responsabili
tats, exigeix responsabilitats per dues raons: primera, 
perque el Govern de la Comunitat Autonoma, aquell 
govern representat aquí per tres consellers i pel presi
dent -jo li agraesc que sigui aquí perque és un tema 
molt important aquest-, no vol consells d'aquell tipus, 
no vol crear la sindicatura de comptes, no vol crear el 
Síndic de greuges, no vol el Consell economic i social, 
no vol organismes de control, un d'ells, de control, d'as
sessorament o li pot dir ics, el consell consultiu, aixo és 
greu. 

Primera responsabilitat política, la falta de voluntat 
política perque hi hagués un consell consultiu. Segona 
responsabilitat política, si no hi havia consell consultiu, 
que és una opció política del Govern de la Comunitat 
Autonoma -jo li agrairia dos minuts, Sr. President, i 
acab-, el Govern hauria de ser el suficientment prudent 
per no estar amb batalles jurídiques o doctrinals i anar 
al tramit normal de demanar dictamen del Consell d'Es
tat, només n 'hi ha dues, de comunitats autonomes que 
tenen consell consultiu, jo no sé si han demanat, les 
altres, dictamen al Consell d'Estat, pero si no l'han 
demanat, en el mateix tipus d'irresponsabilitat han in
corregut. S'havia de demanar dictamen al Consell d'Es
tat perque l'article 23.2 és perfectament clar en aquest 
aspecte com bé ha declarat el Tribunal Constitucional. 
I una tercera causa de responsabilitats polítiques que 
s'han de demanar, encara que, la veritat, en aquest mo
ment ja és molt mal de fer demanar responsabilitats 
polítiques, quan el conseller que les havia de donar, 
dema, pareix, deixara de ser conseller, deixara de ser 
conseller perque se 'n va a un carrec d'abast nacional o 
a un intent de carrec d'abast nacional, i com ja avui ens 
han convidat als portaveus a la presa de possessió de la 
consellera, encara no sabem que sigui consellera ni que 
el conseller hagi dimitit, pero el protocol és així, no és 
una crítica, és una qüestió de protocol. Pero han passat 
quatre mesos, tercera causa de responsabilitat política, 
han passat quatre, cinc mesos, i no pareix que hi hagi 
una intenció perque corri el tema, se n'ha demanat ur
gencia; record que la Llei d' espais naturals, defensant 
interessos privats, va tardar un mes i mig: presentació, 
publicació, tramitació, aprovació; un mes i migo Aquesta 
llei, molt més urgent, molt més important per als inte
ressos generals, duu quatre mesos i possiblement en 
passin dos o tres més. 

I hi ha una altra responsabilitat major o és possible 
que hi existeixi, una responsabilitat major, senyors del 
Govern, Srs. Diputats, i amb aixo acabo Que dirien 
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vostes si jo els digués que el Govern, després de la sentencia 
del Constitucional, continua dictant, publicant o emetent 
decrets sense dictamen del consell consultiu, sense dictamen 
del Consell d 'Estat?, que dirien? Que el Govern és absoluta
ment irresponsables, aixo, Srs. Diputats ha passat, el Govern 
ha dictat un decret de desenvolupament legislatiu sense dicta
men del Consell d'Estat, després en parlarem, irresponsabili
tat; el que ha de fer el president del Govern és demanar 
responsabilitats polítiques, és realment molt greu i, per tant, 
aquestes responsabilitats s 'han d' exigir i no enviar un conse
ller com a número u al Congrés de Diputats, sinó d'una altra 
manera, com tots vostes saben. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Alfonso. Té la paraula, en representació del 
Govern, el Conseller Sr. Gilet. 

EL SR. CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDENCIA 
(Francesc Gilet i Girart): 

Gracies, Sr. President. Sres. ¡Srs. Diputats. En primer 
lloc jo desitjaria centrar el debat i I'objecte del debat i, sobre
tot i per comen¡;;ar, expressar la meya sorpresa davant el 
contingut de la interpeHació, sent així que fa tota la impres
sió que no ha llegit la sentencia e1el Tribunal Constitucional, 
ni objecte de la litis ni la decisió. voste ha llegit un conside
rable, pero se n'han deixat un altre, voste ha llegit una part 
del tot i s'ha deixat el més importat de tot, que és la decisió. 
La Sentencia del Tribunal Constitucional 204/92 el que fa 
purament i simple és reconeixer la constitucionalitat de 
l'article 23.2, de la Llei organica del Consell d'Estat, no 
entra en més qüestions; tengui en compte, li ho hem de 
recordar, Sr. Alfonso, que aquesta sentencia ve donada com 
una qüestió d'inconstitucionalitat plantejada per la Sala del 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de JustÍ
cia de la Comunitat valenciana en relació precisament amb 
una qüestió que afectava un reglament del joc del bingo, en 
desplegar la nei valenciana. 

Sent així, ido, que la decisió d'aqeusta sentencia a l'únic 
que ve -repetesc- és a declarar que la Llei organica del Con
sen d'Estat, en el seu apartat 23, és constitucional, perque 
era el que estava en discussió i nI? estava en discussió la 
validesa, la nuHitat o no nuHitat del reglament, objecte del 
contenciós administratiu, que continuara el seu curs, supos 
jo, a la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de 
Valencia. Entenc que aixo és summament important perque 
tots sabem que les sentencies del Tribunal Constitucional 
actuen ( ... ) pero sobre l'objecte, que és objecte -valgui la 
redundancia- de discussió i no més enlla, i no en podem fer 
interpretacions ni esbiaixades ni tampoc, per descomptat, 
d'urgencia que provoquin o puguin provocar una alarma 
social, crec jo, imprudent, absolutament imprudent. 

Les disposicions de caracter general que emanin o no 
emanin d'una llei, voste, en aquesta tribuna, no ha fet mani
festació d'aixo, tenen dues vies d'impugnació, no a instancia 
de part o no instancia de part, aixo és independent, dues vies 

d'impugnació, que són: la directa o la indirecta; la im
pugnació directa és aquella impugnació que té per ob
jecte la disposició que s'impugna, que pot ser el fons o 
la forma, i per a aixo hi ha un termini; i hi ha una im
pugnació indirecta, la qual té per objecte l'acte adminis
tratiu, del qual emana la norma i que indirectament 
acusen o impugnen, via acte administratiu, la norma, 
pero no quant a la forma o al procés d'elaboració d'a
questa norma, sinó quant al fons, i aixo no té termini, 
té el termini contenciós, el termini reglamentari, d'acord 
amb la Llei contencioso-administrativa, amb els recursos 
previs corresponents, etc. 

Tot aixo, la sentencia del tribunal Constitucional, no 
ho ha tocat, per que no ho ha tocat? Perque el que fa 
és reconeixer la incidencia anterior de les sentencies del 
Tribunal Supremo La sentencia del Tribunal Suprem, a 
la Sala especial de revisió, de data de 29 d'octubre de 
1987, estableix ben clarament que el reglament executiu 
es perfecciona jurídicament, encara que s 'hagi omes 
l'informe del Consell d'Estat. La missió de l'informe del 
Consen d'Estat no impedeix que la jurisdicció contencio
sa executi a posteriori un control de legalitat de la nor
ma reglamentaria ja perfeccionada, sentencia del Tribu
nal Suprem, Sala especial, recurs de revisió, sentencia 
d'11 de maig del 88, on diu en el seu considerant cin
que: "Por lo que hace a la falta de informe del Consejo 
de Estado, es conocido como la mas reciente jurispru
dencia del Tribunal Supremo, ha venido a relativizar el 
valor invalidante de ese defecto procesal poniendo de 
manifiesto que no hay base legal para entender que la 
intervención del Consejo de Estado perfecciona la norma 
administrativa objeto de su informe. 11 

Per acabar, sentencia del Tribunal Suprem, Sala Con
tenciosa, també en recurs extraordinari de revisió, alla 
on diu que independentment o deixant de banda, en el 
seu considerant sise, les diferents alternatives que s'han 
plantejades, el cert i segur és que en l'actualitat s'han 
d'entendre definitivament superades, a la vista de la 
sentencia de la Sala especial de revisió del Tribunal 
Suprem de 29 d'octubre de 1987, aquestes disquisicions 
en tant que s'afirma que la doctrina es pot resumir 
quant que la impugnació indirecta deIs reglaments no es 
pot fonamentar amb tals defectes exclusivament formals, 
inclosa l'omissió del dictamen del Consen d'Estat. 

Aixo, Sr. Alfonso, la Sala del Tribunal Constitucional 
ni ho ha tocat ni hi ha fet referencia, senzillament ha dit 
que l'article 23.2 és constitucional a tots els efectes, 
perque era ano que era objecte de discussió; a partir 
d'aquí, el Govern d'aqeusta comunitat, que fa? Deixant 
de banda les disquisicions quant a altres sentencies, fins 
i tot del Tribunal Superior de Justícia de les Balears, 
immediatament produeix un text, de Llei de consell con
sultiu, l'aprova en Consell de Govern i l'entra en aquest 
Parlament no fa dos dies, fa més d'un més, i amb tra
mit d'urgencia, amb tramit d'urgencia, per evitar preci
sament les especulacions motivades per determinades 
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declaracions fetes a la premsa de forma summament alegre 
i que creen, sense cap dubte, una alarma social absolutament 
imprudent. 

Voste aquÍ ha fet referencia al decret ( ... ) del 83 cap 
aquí. En primer lIoc, la Llei del Consell Estat no obliga que 
tots els decrets hagin de passar informe del Consell d'Estat, 
aixo en primer lloc, Sr. Alfonso, i les paraules hi queden 
reflectides. 

En segon lloc, si la validesa o no validesa, la garantia per 
a l'administrat de la legalitat o no legalitat de les disposicions 
de cankter general que despleguin Beis no depen només de 
l'informe del ConselI d'Estat, que pot ser vinculant o no 
vinculant, definitiu o no definitiu, de comissió plenaria o de 
permanent, sinó que el control, la vertadera tutela deIs fons, 
que no de la forma de la valoració de les lleis, deIs fons, esta 
en mans, segons l'article 14 de la Constitució, de la tutela 
jurisdiccional, del control deIs tribunals, aquesta és la verta
dera realitat i el vertader control i garantia de l'administrat, 
tot alIo altre és pura demagogia, és intentar aferrar-se no a 
aquest emblanquinat famós, sinó intentar crear una situació 
d'inseguretat que no hi existeix, inseguretat jurídica que de 
cap de les maneres hi existeix, sinó tot el contrario 

Endemés, hem de dir que resulta francament un poc cris
pant que es puguin fer manifestacions que puguin crear una 
inseguretat que no és tal i intentar, al mateix temps, un des
cn~dit, sense cap causa, de les institucions, aixo no és sinó un 
sentit de la irresponsabilitat, perque ha d'entendre, Sr. Al
fonso, que, abans de sortir a aquesta tribuna o a qualsevol 
altre mitja, s'ha de produir un estudi en profunditat de la 
qüestió, i jo li faré una pregunta, li faré una qüestió: Voste 
creu que la Llei 30/1992 eximeix les comunitats autonomes 
de l'aplicació de l'article 148.1.19, de bases de regimjurídic, 
que estableix definitivament el camp d'aplicació de desplega
ment legislatiu? La Llei de procediment administratiu, de 
l'any 58, queda definida amb aquesta llei 30/92 o no hi queda 
definida, respecte de les comunitats autonomes? Si voste 
s'atreveix a contestar-me aquesta pregunta des d'aqeusta 
tribuna voste s'ha equivocat de camÍ i s'ha equivocat de 
feina, perque el que entenem nosaItres, d'una forma defi
nitiva, és que en aquests moments les disposicions de carac
ter general en desplegament d 'una llei estan absolutament 
ajustades a llei, a la llei anterior i a la lIei que la desplega, i 
si no existeix aixo hi ha els tribunals contenciosos correspo
nents que entraran en el fons de la qüestió i que diran si és 
legal o no és legall'acte en el qual s'empara, pero de cap de 
les maneres la sentencia del Tribunal Constitucional estableix 
una modificació, en absolut, de la sentencia del Tribunal 
Suprem, tant de les seves sales especials de revisió como no, 
i el que fa purament i simple és dir que l'article 23.2 és 
constitucional. Res més, moItes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnlcies, Sr. Gilet. Per fixar la posició, pel Grup Parla
mentari MIXT, té la paraula el Sr. Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Jo he de convenir 
que aquesta sentencia del Tribunal Constitucional, la 
204/1992, de dia 26 de novembre, possiblement a agafat 
per sorpresa moltes comunitats autonomes, entre altres 
coses perque només n'hi havia dues que tenien un con
sen consultiu, per tant són quinze les que se n'han sor
preso 

Efectivament, el primer de tot que s'havia de fer des
prés d'aqeusta sentencia, jo pens que ho ha fet el Go
vern, és fer un projecte de nei de conseB consuItiu o bé 
discutir la proposició de llei que té presentada el Grup 
Parlamentari PSM i EEM i crear-lo el més rapidament 
possible, aixo esta en camí, jo crec que en aquest cas 
l'actuació del Govern, bé, n 'ha volgut fer un projecte de 
llei, respectem que hagi volgut ser ell propiament qui 
dugui la iniciativa legislativa, pero jo crec que l'actuació 
és correcta des d'aqeust punt de vista. 

Ara bé, jo en tenc una serie de dubtes i abans de 
passar a aquests dubtes he de dir que crec que no és bo 
alarmar la societat, a veure si els reglaments que s'han 
produit des de 1983, o sigui, durant aquests deu anys, 
són correctes o incorrectes, o sigui, si se 'ls pot anuHar 
o se'ls pot anuHar, o sigui, alarmar gratuitament crec 
que no és bo. Jo estic d'acord amb el Sr. Gilet que s'han 
de mesurar les paraules perque poden ten ir unes conse
qüencies negatives per a la Comunitat Autonoma, pens 
per exemple en decrets derivats de lleis d'imposts, algu
nes neis deIs quals va votar en contra el Grup Parla
mentari MIXT i hi va fer una radical oposició, pero que, 
una vegada aprovada aquesta lIei, hem d'intentar que se 
la compleixi, no a l'inrevés. Pero a mi no se m'ha aclarit 
el dubte que tenc, jo esperava que el Sr. Gilet m'aclariria 
un dubte pero no me l'ha aclarit, a la millor no l'he 
entes; aquest dubte és el següent: Ell diu que la Senten
cia 204/92, l'únic que fa és dir que l'artic1e 23, paragraf 
segon, de la Llei organica 3/80, de 22 d'abril, del Consell 
d'Estat, és constitucional, és ajustada a la Constitució, 
pero ha omes el que abans ha dit el Sr. Alfonso, que és 
el fonament de dret; i en el fonament de dret diu c1ara
ment, aquesta sentencia, que aquí on hi ha un organ 
consuItiu propi de les comunitats autonomes, propi de 
la comunitat autonoma, en el cas de Catalunya i en el 
cas de Canaries ho tenen resolt, no fa falta que vagin al 
Consell d'Estat, aixo ho diu c1arament aquesta senten
cia, aquest fonament de dret, ho diu c1arament, pero 
també diu c1arament que aquí on no hi ha aquest organ 
consultiu, propi de les comunitats autonomes, sí que hi 
han d'anar, hi han d'anar els reglaments i les disposici
ons de caracter general que es dictin en execució de les 
lIeis, aixÍ com les seves modificacions, han d'anar al 
Consen d'Estat. 

Jo vull recordar en aquests moments una actuació, ja 
sé que no és del Govern, que és del consen insular, 
pero que també la podem dir en aquest Parlament, 
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d 'una modificació del Pla general de Palma, en concret, on 
hi havia una modificació de zones verdes, que no és exacta
ment aquest suposit, que aquest cliputat, en la seva funció de 
conseller, va insistir una vegada i una altra que no es podia 
aprovar defjni t ivament aquella modificació del pla genera.! 
perque s' incom plia u n artlcle de la L1ei del sol, em pareix 
que és el 129 o el 130, que diu que ha (I 'anar a dictamen de 
ConseJl d'Estat i no h.i va anal' . VuJl diJo que, en algLLns casos 
ens ho hem tirat a l'esquena, aixo del Consell d'Estat, i gra
tui'tament fins i tot, i aixo no s'ha feto 

Ara, la qüestió de fons és la següent, amb independencia 
de criticar aquesta actuació concreta i alguna altra que hi ha 
hagut, pero la qüestió de fons en concret és la següent: que 
passa amb tots els reglaments i decrets que s'han aprovat fins 
ara?, estan bé, no se 'ls ha de tocar; una vegada que tenguem 
el consell consultiu, se 'ls ha de elur al consell consultiu i han 
de tornar a passar pel Consell ele Govern o aixo no fa falta?, 
aquesta és la qüestió i a mi m 'agradaria sentir una resposta 
fonamentada, evidentment, en aquesta qüestió. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. Pel Gru p Parlamentari PSM i EEM, 
Sr. Sampol, té la paraula. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Ens trobam 
amb un problema de primera magnitud, certament, que pot 
donar lloc a confusions, pero que si el Sr. Gilet no l'ha aca
bat d'aclarir, encara ens han preocupat molt més les paraules 
finals de la darrera intervenció en deixar dir que si hi havia 
possibles dubtes, que en cas de elubte sempre hi ha tribunals 
que els decidiran, com sempre anam a la justícia per resol
dre problemes que haurien de ser estrictament polítics i que 
serien facilment reparables, perque aquest problema estaria 
superat fa temps si el Govern hagués tengut voluntat per 
construir un vertader autogovern, d'edificar tot l'entramat 
institucional d'aqeusta comunitat autonoma. 

El problema és que aquest Govern mai no s'ha cregut que 
és Estat, que és part de l'Estat, ni s'ha pres seriosament la 
capacitat normativa i reglamentaria. que té, si ho hagués fet 
hauria entes que la funció consultiva és cada vegada més 
imprescindible dins tot l'entramat de les administracions en 
que actuen i donada la complexitat i la tecnificació, per la 
qual cosa és aconsellable que es facin consultes en tot procés 
de creació de normes i la seva aplicació, que era imprescindi
ble la creació d 'un consell consultiu, que no es redueix no
més a apreciar la legalitat de les activitats de les administra
cions propies en base a criteris jurídics o jurídico-adminis
tratius, sinó que, en executar les seves funcions amb autono
mia organica, ha de garantir l'objectivitat i la independencia 
i ha de tutelar la legalitat de l'estat de dret. 

En el nostre cas, endemés, l'adequació a l'Estatut d'Au
tonomia de tots els projectes o proposicions de llei que se 
sotmeten a aquest Parlament així com als reglaments corres-

ponents, així sempre ho ha entes el nostre grup, preo
cupat per augmentar el nostre niveIl d'autogovern i 
crear totes les institucions que ens permet la Constitució 
i I'Estatut d' Autonomia; ja abans que el Tribunal Cons
titucional en novembre del 92 deixas ben cIar que totes 
les comunitats autonomes podien, i no només podien, 
sinó que havien de crear els consells consultius, o bé 
s'havien de sotmetre als dictamens del Consell d'Estat, 
nosaltres proposarem a la reforma d'Estatut de l'any 91 
la competencia de creació del Consell Consultiu de les 
Illes Balears, criticada per alguns aleshores, pero que ara 
s'ha vist que era d'extrema necessitat, el temps ens ha 
donat la raó. 

Possiblement sigui aquesta voluntat, aquestes ganes 
del nostre grup d'omplir la nostra autonomia, la que 
posteriorment més tard ens ha dut a presentar la Propo
sició de Llei de creació del Consell Consultiu de les Illes 
Balears, publicada en el BOPIB de dia 7 de man,; de 
1993. Entre les seves funcions estan les de dictaminar els 
projectes de disposicions normatives que elabori el Con
sell de Govern en virtut de delegació legislativa, els 
projectes de reglaments o disposicions de caracter gene
ral i les seves modificacions que es dictin en execució de 
les lleis com a actuacions més importants, sense oblidar 
les modificacions de plans quan modifiquin els usos 
urbanÍstics de zones verdes a que feia referencia el Sr. 
Pascual i que, encara que no venguin al cas, són indica
tiu de la poca preocupació que aquest tema sempre ha 
despertat dins la majoria PP-UM, que governa les prin
cipals institucions d'aqeustes illes. 

Estam a l'espera de l'inici d'aquesta tramitació, que 
pareix haura de competir amb el posterior projecte de 
llei presentat pel Govern i que incomprensiblement s'ha 
retardat en el temps i que fins i tot ha permes que un 
grup petit com el nostre i amb poques possibilitats li 
passas al davant. Nosaltres esta m d'acord que immedia
tament després de la sentencia, per via d'urgencia, 
s'havia de tramitar aquest projecte de llei perque altres 
projectes menys necessaris, com el de la L1ei d'espais 
naturals, aquí varen tenir una tramitació meteorica. 

Pero mentrestant, a la manca de voluntat de gover
nar, de dotar-se de les maximes competencies possibles 
i crear les institucions necessaries, a més a m ' s, el Go
vern ha actuat lleugerament, frÍvolament, amb una 
manca de responsabilitat increíble, incomprensible, 
incomprensible per als qui no coneixen la mentalitat 
d'aqeust Govern PP-UM, una mentalitat que té una 
concepció patrimonial del poder, que el fa passar olím
picament de les normes basiques de funcionament, i el 
Govern ha passat olímpicament de sol·licitar els dicta
mens preceptius al Consell d'Estat, un error inadmissi
ble i de conseqüencies imprevisibles, que fins ara, aquÍ, 
no sabem quin abast tendran; conseqüencies imprevisi
bles si els particulars, perque pareix que no hi haura cap 
grup parlamentari que ho faci, comencen a recórrer 
determinades normes o reglaments, unes conseqüencies, 
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un risc polític que, en qualsevol país democratic, al nostre 
entendre, país que, evidentment, no és aquest, farien rodar 
els caps deIs responsables polítics. 

Mal és que no vulguin ser una vertadera autonomia, que 
no vulguin construir un veritable autogovern i que frivolitzin 
amb tates les institucions que permet la Constitució o que 
permet el mateix Estatut d'Autonomia, pero pitjor és la 
irresponsabilitat política, realment fa por pensar en mans de 
qui governam. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sampol. Pel Grup PP-UM, la Sra. Cava de 
Llano té la paraula. 

LA SRA. CA V A DE LLANO 1 CARRIÓ: 

Gracias, Sr. Presidente. Quiero manifestar mi total con
formidad, en nombre del grupo, con la intervención del Sr. 
Gilet, punto por punto de su intervención. Una de dos, o los 
representantes del Grupo SOCIALISTA i del PSM i EEM 
están nerviosos por las fechas que vivimos o no han entendi
do en absoluto el contenido de la sentencia del Tribunal 
Constitucional. 

¿ Qué va a pasar a partir de la sentencia famosa de 26 de 
noviembre del 92 con los reglamentos que se han ido ela
borando? Quiero adelantar que ni soy futuróloga ni el de
recho es una ciencia matemática, pero estoy convencida de 
que no va a pasar nada con ningún reglamento que no dis
crepe del contenido de la ley que trae causa. Hasta ahora las 
sentencias del Supremo han relativizado la necesidad del 
requerimiento del informe previo del Consejo de Estado y se 
han basado siempre en una postura antiformalista que se 
basaba principalmente en unos principios, como es el prin
cipio de economía procesal, como es el principio de la pro
porcionalidad del vicio, y que han considerado que éste era 
un elemento formal, porque no hay que olvidar ni hay que 
perder el oremus. ¿Qué pretende la Ley orgánica del Conse
jo de Estado con el artículo 23.2? No pretende otra cosa que 
establecer un control de legalidad respecto a las posibles 
normas que desarrollen una norma anterior, es decir, lo que 
se pretende es un control de la legalidad ex ante de que se 
apruebe esa ley, ese control se puede hacer ex post, por parte 
de quien se puede hacer ex post? Por parte de los tribunales 
de justicia, y esto no se debe interpretar, como entiendo que 
ha interpretado el Sr. Sampol: es que el conseller siempre 
remite a los tribunales de justicia, es que esto está contem
plado en tantísimas sentencias del Tribunal Supremo que no 
le vaya citar, se las citaré si esta interpelación da lugar a 
una subsiguiente moción. 

Está claro que ha de hacerse el control de legalidad, ese 
control de legalidad puede ser bien a priori, cumpliendo ese 
requisito previo que a partir de esta sentencia del Constitu
cional va a cumplir esta comunidad autónoma y buena prue
ba ha dado con la presentación del Proyecto de Ley del Con
sejo Consultivo, o se puede suplir porque igualmente capaci-

tados están los tribunales y así están hartos de decirlo 
en cantidad de sentencias, que ese control puede hacerse 
ex post, vía recurso directo, vía recurso indirecto. Vía 
recurso indirecto, ¿es posible que estos reglamentos se 
declaren nulos? Entiendo que no, había un plazo y 
tampoco el vicio creo que puede darse dentro de lo que 
sanciona el artículo 47 de la anterior Ley de procedi
miento administrativo, me estoy refiriendo a esos regla
mentos que se han aprobado durante este tiempo. Vía 
indirecta, entiendo difícil que se admita la legitimación 
de un particular que porque sea contrario a un acto 
administrativo se base el no correcto trámite seguido 
para la elaboración de un reglamento, creo sinceramente 
que no. 

En consecuencia, yo creo que la actuación del Go
bierno de la Comunidad Autónoma ha sido correcta, a 
raíz de esta sentencia ha dado prueba evidente de que 
su intención es crear un consejo consultivo, se ha pre
sentado un proyecto de ley y, en consecuencia, no hay 
nada que objetar; me duelen unas noticias aparecidas en 
los diarios sobre unas calificaciones vertidas por un 
miembro que en este momento no está en la cámara, un 
diputado, hablando de que esto era intolerable y a dos 
consellers que forman parte del Gobierno de la Comu
nidad Autónoma de Baleares los calificaba como enemi
gos del pueblo, bueno, yo supongo que, en fin, se debía 
a que se trata de una persona que siempre descalifica 
por sistema pero no me parece que con rigor esto se 
pueda hacer, porque eso sería tanto como que enemigos 
del pueblo lo fueran esas otras quince comunidades 
autónomas, puesto que solamente Cataluña y Canarias 
tienen consejo consultivo. 

En consecuencia, decía el Sr. Alfonso que algún 
conseller ha hablado de más, yo creo que quien ha ha
blado de más, y muy desafortunadamente con sus califi
caciones, ha sido no un conseller sino un diputado de 
esta cámara. Muchas gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Cava de Llano. En torn de replica, Sr. 
Alfonso, té la paraula. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Jo no tenc per 
costum referir-me a retalls de diaris, per tant no faré cas 
del que han dit d'un diputat que no hi era present i que 
no intervenia en el debato Podria dir de consellers que 
han fet una confusió, habitual en les seves expressions, 
pero tampoc no en parlarem, aixo també és corrent en 
un govern, i avui n'hem tengut una prova aquí. 

En primer lloc, jo no he parlat, és a dir, no he dut la 
discussió al terreny de la nuHitat o no deIs actes, que és 
el que m'ha contestat el Sr. Gilet, jo no l'he duta a 
aquest terreny, he dit que era una imprudencia i una 
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responsabilitat política grossa la situació que ha creat el Go
vero per la seva falta de voluntat política a crear el consell 
coosultiu en el seu moment; dos, 00 acudir al Consell d'Estat 
quan aixo era preceptiu. El Sr. Gilet m'ha discutit, ha dit que 
creavem una alarma social, alarma social, és l'actuació del 
Govern la que la crea, no la crea la denúncia d'uns diputats 
que tenen l'obligació de controlar el Govern, és la irrespon
sabilitat del Govern la que crea I'alarma social, i molta més 
alarma social, com diu: no, si nosaltres en passam, d'aixo, 
que siguin els ciutadans, que gastin doblers i que vagin a 
tribunals per veure si és anul'lable o no el que hem fet nosal
tres. Aquesta no és una posició de govern, aquesta no és una 
posició responsable, passar el problema que vostes han dut 
als ciutadans amb caracter individual. Per aixo li deia en la 
interven ció del caracter obscurantista de les possibles conse
qüencies d'aquesta sentencia i sobretot de la falta d'acudir al 
Consell d 'Estat quan era necessa ri. 

Pero anem al que és positiu. que és el que importa. Pa
reix que ningú no ha discutit aquí l'obligatorietat o d'acudir 
a un consell consultiu, quan n 'h hagi, o al Consell d'Estat, 
pareix que ningú no ha ha discutit i aixo queda perfectameot 
clar. El que s'ha discutit és que en una sentencia del 87, em 
pareix que ha dit del mes d'octubre, del Suprem, si eren 
actes anuHables o no; a mi no m'agrada citar sentencies 
perque n'hi ha ... , aquesta és una altra situació de malta 
discussió doctrinal, supos que en qualque moment el Consti
tucional també haura de fallar en aquest tema. 

Miri, citar sentencies, 21 de setembre de 1987, Suprem: 
"Que tratándose de una disposición de carácter general y 
reglamentaria se ha incurrido al elaborarla en un vicio esen
cial de procedimiento al haberse prescindido del preceptivo 
dictamen del Consejo de Estado [. . .] que resulta insubsanable 
y determina su nulidad", sentencia del Suprem de 1987. 
Sentencia del Tribunal Supremo de la Sala de revisió, del 10 
de maig del 89: "Ineludible exigencia del trámite en los ra
dicales efectos invalidantes de su admisión" etc. És a dir, ens 
preocupa que ens puguem trobar, si no es va molt alerta i si 
no es té el seny i la prudencia que no ha tengut aquest Go
vern, amb una associació de recursos, en aquell cas, hi pot 
anar qualsevol ciutada, perque és un acte nul, si és nul és 
un acte nul de pIe dret, si és nul és nul, no és anuHable, és 
nul, amb efectes de paralització i ,.retroactivitat al primer 
moment, aixo els missers ha saben, no ( ... ), pero ho saben els 
missers, no importa que ha digui més, per tant, ens podem 
trabar amb unes situacions molt complicades, tant de bo que 
no sigui abó, pero ens podem trobar amb situacions molt, 
molt, complicades. 

Per tant, seria molt important que el Govern, a més de 
fer la Llei del Consell Consultiu, comen~as a estudiar quins 
reglaments hauria de convalidar una vegada tengués el con
seU consultiu, i sobretot, i aixo és el més greu que ha pogut 
fer aquest Govern, després de la sentencia del Tribunal 
Constitucional, no tornar afer reglaments o decrets amb el 
mateix sentit. És de vergonya, de vergonya, senyors del Go
vern, que dia 30 de mar~ de 1993, la Conselleria d'Obres 
Públiques i Ordenació del Territori faci un decret, el 

27/1993, d'l1 de mar~, el qual regula la capacitat de 
població en els instruments de planejament general i 
sectorial, i diu que la concreció de la magnitud es menta
da és exigida a la legislació urbanística, obviament de 
desenvolupament legislatiu si és exigida a la legislació 
urbanística, i hi afegeix, després d'una llarga exposició 
de motius que "ates aixo, a proposta de l'Honorable 
Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori a 
I'informe de la Secretaria General Tecnica", quin infor
me és aquest?, la substitució del Consell d 'Estat per la 
Secretaria General Tecnica? Senyors del Govern, siguin 
molt més prudents quan legislin, siguin molt més pru
dents quan facin decrets. 

Haurem de revisar fil per randa, punt per punt, tots 
els butlletins oficials perque, la veritat, ens han fet que
dar molt malament a tots, no pot ser que després de la 
sentencia del Constitucional continuin fent aquell tipus 
de decret de desenvolupament legislatiu, si saben que 
són nuls, per que els fan?, si el Tribunal Constitucio
nal..., és que ara hem de dir als ciutadans que després 
de la sentencia del Constitucional vagin als tribunals a. 
veure si és nulo no?, aquesta és la política d'aquest 
Govern? 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Alfonso. Contrareplica, Sr. Gilet, té la 
paraula. 

EL SR. CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDEN
CIA (Francesc Gilet i Girart): 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Sr. Al
fonso i Villanueva, voste i jo fa deu anys que ens veim 
aquí, en aquesta tribuna, ens coneixem des del maig del 
68, anteriorment al maig del 68, no vull deixar de men
cionar-ha per darrera vegada, possiblement, i sempre he 
entes que era voste un bon parlamentari, pero, franca
ment, avui ha lament, perque m'ah decebut de forma 
considerable, perque crec que li han passat la pilota, és 
a dir, a voste -en altres ocasions, sempre ha salen fer- li 
han passat una pilota, no vull dir una patata calenta, 
perque ni és aquest el tema ni és tan important, a voste 
li han passat una pilota i com que té mol tes feines no ha 
pogut profunditzar en l'examen, en l'estudi, d'aqeusta 
interpeHació, que endemés esta feta amb malta urgen
cia i les urgencies són sempre dolentes, "vísteme despa
cio que tengo prisa". 

Jo voldria deixar clar, en primer lloc, que la tran
quiHitat del Govern respecte deIs decrets que desple
guen normes legals de rang, per tant, superior és abso
luta, absoluta. Cosa diferent és que qualque administrat, 
en acudir com és logic, normal i rutinari, a l'Adminis
tració de Justícia, demani la tutela i el control amb 
garantía d'actes administratius que emanen de disposici
ons de caracter general o d'ordres. Hem de tenir ben 
ciar que no tots els decrets requereixen d 'informe pre-
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ceptiu vinculant o no vinculant del Consell d'Estat, només 
aquelles normes, disposicions de canicter general, que desple
guen lleis i altres que són objecte de normativa per delegació, 
els famosos decrets-lleí, per entendre'ns. Que ( ... ) aquesta 
comunitat, té facultat de fer í se n'ha fet un, concretament. 
Conseqüentment, jo vull deixar ben clara la tranquíl-litat del 
Govern respecte de les disposicions de caracter general, 
decrets publicats en el Butlletí Oficial de la Comunitat Auto
noma, í que es troben avui en día en absoluta vigencia í 
validesa. Mentre que no hi hagi una disposició o una resolu
ció de caracter judicial que atempti o ratifiqui o no ratifiqui 
el fons d'aqeusta disposició, sigui la que sigui, les disposici
ons, els decrets, són absolutament valids i vigents. 

No hí ha manera que entenguín que una cosa és la im
pugnació directa i l'altra és la indirecta, i que si he de fer 
aquesta matisacíó és perque és important, tots els decrets 
que puguin tenir o no aquest informe o no informe, si ha 
transcorregut el terminí de dos mesos són inimpugnables via 
directa, ho ha de ser per via indirecta; conseqüentment, l'ela
boració formal n'és absolutament correcta i el que es podra 
discutir via indirecta és el fons, pero l'informe del Consell 
d'Estat no entra dins la pura legalitat de l'acte, és a dir, de 
la disposició, sinó en l'adequació de la norma que desplega 
amb la llei que és objecte de desplegament, aquí hi ha el 
quid de la qüestió i no hi ha manera que se l'entengui. 

Voste m'ha fet menCÍó d'un decret de 30 de mar<; del 93, 
de la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territo
ri, i sorprenentment ha manifestat que hi havia un informe 
del secretari general tecnic; miri, tots els decrets aprovats per 
Consell de Govern duen informe preceptiu del secretari 
general tecnic de la conselleria corresponent, s'hi reflecteixi 
o no s'hi reflecteixi, perque és un pur formulisme, pero el 
cert i segur és que, d'acord amb la normativa, que emana de 
l'antiga UCD, s'estableix que l'elaboració de normes de rang 
inferior a llei necessiten preceptivament d'un informe del 
secretari general tecnic, que no substitueix de cap de les 
maneres l'informe del Consell d'Estat, informe del Consell 
d 'Estat que, per descomptat, no és substitutori del control i 
tutela deIs tribunals. 

Per acabar, per deixar ben clar la tranquil·litat del Govern 
i actuació correctíssima del Govern respecte d'aqeustes 
disposicions de caracter general, li he de dir el següent: hi ha 
sentencies del Tribunal Superior de Justícia de les Balears 
-jo li he fet la pregunta i voste no l'ha contestada- que esta
bleixen, des de l'any 91 (Tribunal Superior del 88, juny del 
90 ... , del Tribunal Suprem, 21 de gener del 92, Tribunal 
Suprem), que les normes que despleguen lleis autonomiques 
promulgades en base a competencies exclusives no precisen 
de cap informe de Consell d'Estat. Perdoni, Sr. Alfonso, si 
voste hagués estudiat amb profunditat la qüestió no faria 
aquesta cara de sorpresa, cosa que és bastant normal. 

Hi ha sentencies, fins i tot, que així ho posen de manifest 
i que vénen ratificades endemés amb allo que li he manifes
tat abans, que és la promulgació de la Llei 30/1992, la Llei 
30/1992 és la llei de regim jurídic de les administracions 

públiques i del procediment administratiu comú, i que 
estableix ben clarament quin és el camp competencial 
que queda com a base i regim jurídic, competencia 
exclusiva de l'Estat, i que en aquest moment el procedi
ment elaborador deIs reglaments executius de lleis que
den absolutament dins el camp competencial d'aqeusta 
comunitat autonoma i de ls al tres comunitats autono
mes. 

Amb aixo entenc que el que hem demanaven deter
minats parlamentaris queda summament clar. La tran
qui¡'¡itat del Govem respecte de l'elaboració i de la 
promulgació de les normes és més que absoluta, no 
només quant a aquest decret de 30 de mar<;, sinó quant 
als altres que han estat objecte de desplegament, i si hi 
ha qualque qüestió que s'hagi de plantejar quant a la 
validesa legal, no formal, els tribunals hi actuaran, per
que entenc que aixo és la grandesa de la nostra demo
cracia, Sr. Alfonso, que alla on el poder legislatiu actua 
hi ha per damunt d'ell un poder que és molt superior 
quant a la vigilancia, tutela i control d'aqust poder legis
latiu, que és el poder judicial. Res més i moltíssimes 
gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Gilet. 

IV.1).- Proposició no de Llei RGE núm. 470/93, 
presentada pel Grup Parlamentad SOCIALISTA, rela
tiva a ampliació zones a incloure en el Programa S-B 
del període 1994-1999. 

IV.2).- Proposició no de Llei RGE núm.1171/93, 
presentada pel Grup Parlamentad PP-UM, relativa a 
materialització de les inversions recollides en el Pla de 
desenvolupament de les zones rurals a les IIles Balears, 
1991-1993, Programa operatiu S-B, Foner. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al quart punt de l'Ordre del Dia, que corres
pon a les proposicions no de llei 470, del Grup Parla
mentari SOCIALISTA i 1171, del Grup Parlamentari 
PP-UM. El debat d'aq@stes dues proposicions no de llei 
es fara conjunt, hi haura en primer lloc un tom de 
defensa per als grups que tenen presentada proposició 
no de llei i llavors els altres grups hi poden intervenir, 
en torn a favor o en contra, tom de replica i contrare
plica. En conseqüencia, comen<;am en primer Iloc per 
la 470; té la paraula, pel Grup Parlamentari SOCIALIS
TA, el Diputat Sr. Valenciano. 

Sr. Moll, per favor, pot fer lectura del text de la 
Proposició no de Llei 470? 

EL SR. SECRET ARI SEGON: 

Sí, Sr. President. 
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"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la 
Comunitat Autonoma a dur endavant les gestions precises 
davant el Govern d'Espanya i les institucions de la Comuni
tat Europea per tal que els municipis d 'Inca, Binissalem i 
Consell, a més deIs que constitueixen la Mancomunitat del 
Pla de Mallorca, quedin incIosos en el Pla de desenvolupa
ment de les zones rurals de les Illes Balears, zona S-B, pel 
Programa 1994-1999." 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Moll. Sr. Valenciano, té la paraula. 

EL SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Com vostes 
poden veure, el motiu d'aquestél proposició no e llei ' s ben 
senzill, es tracta de demanar él l Govern de la Comunitat 
Autonoma que inici! les gestiol1s perque Inca, Binissalem i 
Consell, a més a més deIs municipis del Pla i d'altres muni
cipis, deIs quals ja ha iniciat les gestions el Govern, quedin 
incIosos en la zona S-B per al proxim programa de l'any 
1994 a 1999. 

Jo cree que avui precisament és innecessari que els expli
qui aquí en que consisteix el programa de desenvolupament 
de les zones rurals, conegut com el Programa S-B. Avui ma
teix vostes mateixos han presenciat un debat d'una moció, fa 
poc hi va haver l'anterior interpel-lació i cree que vostes 
coneixen perfectament de que tracta aquest programa. Saben 
perfectament quina és la importitncia, quines són les possibi
litats i les disponibilitats que té aquest programa i també 
coneixen perfectament la gran quantitat d'ajudes que els 
ajuntaments que es trobin radicats en aquestes zones poden 
obtenir. 

Precisament per aixo, formar part d'aqeusta zona, per
tanyer a una d'aqeustes zones, per a un ajuntament és una 
qüestió molt important perque incrementa d'una forma 
voluminosa les seves possibilitats de desenrotllament i les 
possibilitats de millora d'aqeusts ajuntaments. 

Fins ara, a l'anterior programa que hi havia, a més de les 
illes de Menorca i d'Eivissa, a MallOI:ca concretament només 
formaven part d'aqeusta zona els municipis que eren de la 
Serra de Tramuntana o que llindaven amb la Serra de Tra
muntana, i per aquest nou programa és possible fer una nova 
ampliació d'aquesta zona. El conseller d' Agricultura, en unes 
declaracions als mitjans de comunicació el passat dia 11 de 
mar<;, as sen ya lava que demanaria una ampliació de la zona 
actual i que, a més a més, demanava ampliar-la als municipis 
del Pla de Mallorca, Muro, Arta, sa Pobla, ses Salines i Lluc
major, ho assenyalava a distints mitjans de comunicació. De 
ser aixo així el que passaria és que no hi hauria una unitat 
geografica a la zona S-B, per aixo restaria incloure-hi aquests 
municipis, que són Consell, Binissalem i Inca. 

Segurament hi haura qualque diputat d'aqeusta cambra 
que opinara que aquests municipis, tal vegada tengui el dubte 

que no siguin agrícoles; pero Srs. Diputats, els vuIl dir 
que s'hi equivoquen, tal vegada el que haurien de consi
derar és que no només són industrials, millor dit, no 
només eren industrials, perque, d'indústria, ja n'hi que
da bastant poca. Si vos tes analitzen amb deteniment les 
darreres estadístiques, per exemple les de l'Institut 
Balear d'Estadística, veuran que aquests municipis, tant 
binissalem com Consell, com Inca, tenen, per exemple, 
tan tes terres de cultiu, que a més a més esta n cultivades, 
com els altres municipis que demana que entrin a for
mar part del S-B. Podem comparar Consell, Binissalem 
o Inca amb Ariany, amb Petra, amb Costitx, amb Lloret, 
amb Sant Joan, amb molts de municipis que es proposa 
que hi entrin. 

Si en comptes d'analitzar el nombre d'hectarees 
cultivades, vostes volen veure el nombre d'explotacions, 
també, i així com també ho podem demostrat amb 
molts d'altres indicadors. És a dir, que en aquests muni
cipis l'agricultura és tan important com a qualsevol altre 
municipi de l'anterior territori que hem comentat. 

També podríem fer referencia, una cosa que també 
ha sortir en el debat de la moció d'avui, que precisament 
l'única zona de l'illa de Mallorca on hi ha denominació 
d'origen és Binissalem, de la qual forma part també 
ConseIl, toca Santa Maria, Santa Eugenia i Sencelles. 

Per tant, permetran que avui centri més aquesta 
intervenció en rebatre un argument que fa referencia 
que no té sentit que aquests municipis no siguin agrí
coles i s'integrin en el Programa S-B i que el que han de 
fer és integrar-se en el Programa de zones industrials. 

Per aixo, Srs. Diputats, els voldria donar dos argu
ments: primerament, des del nostre punt de vista, en 
aquests municipis hi ha tanta agricultura com a qualse
vol altre municipi de les al tres zones, per als quals s'ha 
demanat la inclusió en el nou Programa S-B; si hi ha 
qualque diputat que no ho convengui, jo gustosament el 
convit que repassem conjuntament les estadístiques que 
hi ha, per exemple les darreres dades balears de l'any 90, 
de l'Institut Balear d'Estadística, i que analitzem l'indi
cador que vos tes prefereixin: hectarees cultivades, explo
tacions existents, nombre de tractors que hi pugui haver, 
població ocupada, el que vulguin, i veuran efectivament 
que la importancia agrícola que tenen aquests municipis 
és tan important com la deIs municipis que abans els he 
esmentat. 

En segon lloc, he de dir també que demanar que un 
municipis s'integri en la zona S-B i que també s'integri 
en la zona industrial no és incompatible, més aviat, no 
és incompatible realitzar aquesta petició, perque si no 
feim aquesta petició es podria donar el cas, si es fan 
aquestes dues peticions es pot donar el cas que Brus
sel·les ho doni per un motiu i que no ho doni per un 
altre motiu, és a dir, que resolgui favorablement un i 
desfavorablement un altre; perque, Srs. Diputats, supos 
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que convenen amb mi, i aixo és evident, que cursar dues 
peticions no vol dir que aquestes dues peticions es resolguin 
favorablement; evidentment, en cas que les dues es resol
guessin favorablement, hauria de ser la Comunitat Autonoma 
la que hauria de decidir, per a aquests municipis, per quina 
de les dues han d'optar, si per la d'objectiu 2 o per la de 
l'objectiu 5-B. 

Per tant, Srs. Diputats, aquests són els dos motius pels 
quals el nostre grup els demana el seu vot favorable a aques
ta proposició no de llei. Els municipis esmentats compleixen 
els requisits per poder ser integrats en la nova zona del 5-B. 
No creim que sigui prudent avui, en aquesta cambra, dir-Ios 
que no volem cursar aquesta petició. Nosaltres sabem que en 
el cas que sortissin aprovades les dues peticions, que sortissin 
aprovades favorablement , s'hauria de renunciar a una d'elles; 
pero si només demanassim la de l'objectiu número 2 i per 
desgracia aquesta fos rebutjada, lamentablement després ens 
lamentaríem de l'error de no haver iniciat la tramitació de 
la del 5-B. 

Per tant, llevada aquesta possibilitat per tal d 'impedir que 
puguem cometre aquest possible error, és precisament per 
aixo, Srs. Diputats, que nosaltres demanam que pensin el seu 
vot. que el considerin i, evidentment, esperam que surti apro
vada aquesta proposició no de llei per unanimitat. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Valenciano. Té la paraula el Sr. Morey, que
da oberta la qüestió incidental. 

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA 1 PESCA 
(Pere J . Morey i Ballester): 

Gracies, Sr. President. Seré molt breu, per explicar quina 
és la postura del Govern respecte d'aquesta qüestió i per 
explicar també a la cambra les passes que hem donat i quin 
sentit tenen aquestes passes. 

És obvi que el Programa operatiu 5-B en aquests primers 
anys, 91, 92 i 93, que és quan ha estat operatiu, jo diria que 
aixo fonamentalment ha estat una prova, tant per a la Comu
nitat Economica Europea, que mai no havia coordinat els 
tres fons, que mai no havia fet un programa plurifons com 
ara, que mai no havia fet un desig, una presentació, de fer un 
esfon; per a la recuperació de les zones rurals i de les zones 
de les regions, marcar cinc objectius, i que ara en el tanca
ment d'aquest Programa 5-B se'ns presenta el proxim, pero 
amb aquesta experiencia. 

La nostra impressió és que l'experiencia del 5-B a nivell 
general, a nivell de tota la Comunitat Europea, ha estat molt 
positiu. Obviament, el Programa 5-B és la nina petita, els 
vertaders doblers, el 70% deIs doblers estan en l'objectiu 1 
i en l'objectiu 2. Pero també sabem que els nostres índex 
mai o molt difícilment no ens faran entrar en l'objectiu 1 
a la millor fíns i tot seria injust socialment. 

Pero aquest premi de consolació que se'ns va donar, 
a les regions que no podíem entrar en l'objectiu 1, 
resulta que ha pres una for~a molt important dins Euro
pa i s'esta plantejant tota una nova filosofía davant la 
necessaria aprovació deIs nous reglaments, que han 
d'estar aprovats, com saben tots vostes, abans de desem
bre del 93. Encara no hi ha hagut aquesta aprovació, 
encara el consell no s'hi ha pronunciat, hi ha uns esbor
ranys de treball de la comissió cap al consell. No sabem 
exactament quins sera n els parametres pels quals es 
jutjara aquest futur 5-B. 

Sí sabem diverses coses, que ens interessa, com a 
postura de la Comunitat Autonoma, del Parlament de 
les Illes i del Govern, obviament, ens interessa que en el 
proxim 5-B entri en maxim nombre possible de termes 
municipals, aixo és evident. Per consegüent, jo diria que 
existe ix una primera línia de reivindicació i lluita, que 
és que volem que totes les Balears siguin 5-B, cree que 
aixo és bastant raonable com a postura de defensa, no 
soIs Inca... També sabem, com molt bé ha dit el Sr. 
Valenciano, que hi ha índex que, per molt bona volun
tat que hi posem, sera molt difícil que Palma ens quadri 
en els índex d'oeupacio agraria, sobreoeupació total 
superior al 10%, etc., ja ho sabem, pero diguéssim que 
hi ha una primera línia. Llavors hi ha una segona Hnia, 
que jo cree que és perfeetament assumible, tant a nivell 
de l'estat membre com a nivell de BrusseHes, que seria 
la següent: mantenir el territori 5-B talment com esta 
ara, afegir-hi tot el Raiguer, afegir-hi tot el Pla de Ma
llorca. 

Aquí hi ha una primera contradicció, l'estat-mem
bre, en principi, no és favorable a incloure termes muni
cipals de Mallorca que toquin la mar, pel seu pes turís
tic, aquest és un tema que caldria veure amb deteni
ment, jo cree que hi ha municipis, efectivament, molt 
clarament turístics i molt poc rurals, per dir-ho de 
qualque manera, i altres municipis, com podrien ser 
Campos, que no té una sola pla~a turística, com pot ser 
Arta, on hi ha uns problemes d'erossió mediambiental 
molt grossos i on són necessaries inversions molt fortes 
que també hi haurien d'entrar. Llavors, clarament, quina 
seria, diguéssim, la nostra Hnia de batalla darrera? Tot 
el que ara hi ha més el Raiguer, més el Pla, més una 
prolongació que anas cap a Arta i una altra prolongació 
que anas cap a Campos, pel pes que té la ramaderia, 
pels problemes de l'alineació de pous i d'erossió que hi 
ha, i aixo seria que des d'aquí hauríem de lluitar tots, 
almanco per aconseguir aixo. 

És cert el que diu el Sr. Valenciano, que hi pot existir 
una aparent contradicció, perque per la via correspo
nent s'ha demanat la inclusió a l'objectiu 2, que com 
recordaran vostes és zonas en declive industrial, de 
determinats municipis (Alaró, Inca, etc.), i sabem que al 
final de la declaracio o és 5-B o és 2. Jo estic d'acord, 
el Govern hi esta d'acord, que hem de demanar pa
ral-lelament les dues coses; si aquestes zones es declaren 
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perque les Illes Balears hi entrin totes possiblement, excepte 
Palma (ciutat) i Calvia, possiblement hi podria entrar tota la 
resta. Dóna una idea que és importantíssim que hi entrin el 
volum important de pressupost que permet invertir per des
envolupar aquestes zones i com aquest pressupost no va 
només a beneficiar directament els agricultors, com a treba
lladors a títol principal, és a dir, que tenguin com a únic 
ingrés 1 'agricultura, sinó que beneficia tot aquest concepte de 
món rural, entes com tota aquella gent deIs municipis, inclu
sivament petites indústries, comer~os, que fan feina prop del 
món rural, perque som conscients que se'ls ha de potenciar 
des de la Comunitat Economica Europea. 

Pot arribar a ser una contradicció que aquestes zones o 
algunes d'aquestes zones hagin demanat la inclusió dins 
l'objectiu 2, és a dir, l'objectiu dedicat a zones en declivi 
industrial? No, no ho és de cap manera; en tot cas, ja s'ha dit 
aquí per part tant del conseller com per part del proposant, 
que es podrl! optar després per quedar inclos en un objectiu 
o l'altre. Jo personalment pens que és molt difícil que zones 
de la nostra comunitat quedin incloses dins l'objectiu 2, i 
hem estat deIs primers a reclamar que sí, que es tengués en 
compte que hi ha a la nostra comunitat auto noma zones en 
declivi industrial que haurien de ser susceptibles de ser inclo
ses en aquest programa de desenvolupament, pero sembla 
que els "ratios" que hi ha d'ocupació fan molt difícil que 
s'hi pugui accedir, encara que entenc que des d'aquest Par
lament s'hi ha d'insistir una i una altra vegada. 

Podríem dir que la producció agrícola de l'illa d'Eivissa 
és moltíssim més important, percentualment parlant, que la 
d'un deIs municipis d'aqeusts que demanen que se'ls hi in
clogui. Jo crec que ningú aquí dintre no posa en dubte la 
necessitat -hi estam tots d'acord- que l'illa d'Eivissa estigués 
inclosa dins les zones del S-B, perque era absolutament vital 
per al desenvolupament d'aquella zona. Per tant, no hi ha 
motius per al no, i jo crec que la cambra, de forma unanime, 
donara suport a la seva proposta, que es fa resso d'altres 
propostes que en el seu moment s'han fet dins aquest Parla
ment, d'ampliar les zones, que puguin tenir cobertura d'a
qeust objectiu de desenvolupament conegut com S-B, que 
s'ha dit també aquí que és un objectiu menor, que compta 
amb poca disponibilitat económica, pero que, no obstant 
a~o, estam parlant d'inversions supermilionaries que poden 
tenir molt a veure amb el seu desenvolupament. 

Respecte de la segona proposta, els he de reconeixer, 
quan la vaig llegir, que vaig pensar que havien arribat les 
tornes, i que si fa una estona instavem el Govern de la Co
munitat Autónoma a executar millor el Programa S-B, al
menys pel que feia a les inversions o partid es que gestiona el 
Govern de la Comunitat Autónoma, en concret la Conselle
ria d'Agricultura, que havia arribat el castig de Déu, Déu 
castiga i no amena~a, ara ha tocat al Govern de Madrid, i des 
deIs bancs del PP, que dóna suport al Govern, que no gestio
na com nosaltres voldríem l'objectiu S-B, s'interpeI-la i 
s'insta el Govern de Madrid, al qual vostes donen suport de 
forma indirecta ( ... ) correligionaris perque gestionin també 
millor la seva part de l'objectiu S-B. És un fet que no és, per 

al nostre grup, suficient cap de les dues gestions i creim 
que se les ha d'intentar gestionar al cent per cent, per
que estam parlant d'uns fons importants, perque estam 
parlant d'uns fons que si no es gestionen de forma sufi
cient, amb la suficient celeritat, si no són capa~os de 
gestionar-los de la forma més apropada a la totalitat deIs 
recursos que posen a la nostra disposició, difícilment 
podrem continuar reclamant augments d'aqeusts recur
sos, augments per part de la Comunitat Economica 
Europea, que és la que finan~a, la que la final fa possi
ble que els desenvolupaments aquests es puguin dur a 
terme. 

Per tant, suport a les dues propostes: suport a la que 
presenta el Grup SOCIALISTA, d'ampliació de les 
zones S-B; suport a les del Grup PP-UM, que l'únic que 
fa -i crec que de forma correcta- és de manar al Govern 
de l'Estat que executi el maxim possible la seva respon
sabilitat pel que fa a aquest programa de desenvolupa
ment. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Orfila. En torn de replica, pel Grup 
SOCIALISTA, Sr. Triay, té la paraula, entenc, per ces
sió de torn del Sr. Valenciano. 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 

Gracies, Sr. President. Realment, són dues materies 
relacionades amb el S-B, pero una mica diferenciades, 
perque una es refereix al pla actual i l'altra al pla del 
proxim quadrienni; en qualsevol cas, en primer lloc 
voldria donar les gracies a tots els grups parlamentaris 
que han anunciat que donaran suport a la Proposició no 
de Llei de petició d'ampliació de les zones S-B per al 
proxim quadrienni i, per altra banda, voldria fer uns 
comentaris sobre la proposició no de llei del Grup PP
UM. 

Per una part, Sr. Orfila, li vull dir que no donam un 
suport indirecte al Govern espanyol, socialista, sinó 
directe, directe i cIar, no, perque a vegades les coses 
queden embullad es i al final acabarem aquí parlant del 
regne d'Espanya, de la península; nosaltres, directe, 
més en les actuals circumstancies. 

Bé, el Sr. Guasch té una fantasia iHimitada, ja va 
trobar 4.000 milions i ara n'ha trobat 1.200 que són del 
Govern de l'Estat, quan realment tots els documents, 
tots, parlen d 'inversió estatal: 560 milions. Aquí hi ha 
uns coeficients multiplicadors, que realment haurem 
d'arribar a fer una investigació a fans per compareixen
~a de qui sigui, a veure si entre tots trobam on és que 
es multipliquen els milions sense que apareguin en els 
documents oficials que aporta tant la Conselleria d'Agri
cultura com el MAPA, com el Ministeri d' Agricultura. 
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Bé, ens diu aquí la proposició no de llei que el pla de 
desenvolupament de les zones rurals a Balears, Programa 
operatiu 5-B, compromet el Govern de l'Estat a realitzar una 
serie d'inversions deIs fons FEOGA i FEDER durant els 
anys 91, 92 i 93; primer disbarat. El Govern espanyol no fa 
inversions deis fons FEOGa i FEDER, els fons FEOGA i 
FEDER els fa la Comunitat Europea, el Govern espanyol fa 
inversions de fons propis del ministeri, els ho vull dir perque 
també tenguem una referencia exacta que en el Programa 5-
B, deIs 5.519 milions de pessetes, 660, o sigui, el 10% exacta
ment, corresponen al Govern espanyol, el 10%; per tant, si 
hi ha un baix nivell d'execució no és per aquest 10% que, en 
part, esta invertít, com jo ara els explicaré o intentaré expli
car. 

Dins els anys 90, 91 i 92, perque estam en l'any 93, són 
178 milions, fin s a 31 de desembre del 92, els que l'Estat ha 
d'invertir o ha d'haver invertit a dins, d'acord amb els seus 
compromisos, que és el 6%; tenint en compte que hi ha 29 
milions que són d'un programa que han hagut de llevar, el 
conseller d'Agricultura ha estat d'acord a demanar que el 
llevin perque es un programa absolutament fracassat, a pesar 
que la Comunitat Económica Europea hi té un gran interes, 
que és el programa de cessament anticipat de l'activitat agra
ria, és un programa de jubilació anticipada de pagesos titu
lars de finques i que per a aixó només hi ha hagut, sembla, 
una petició o un pages que s'hi hagi adscrit, per tant, és un 
fons que ha quedat mort i que representen 29 milions a 
l'Estat, que quedaran alliberats a partir del moment actual 
perque puguin ser utilitzats; per tant, cada vegada disminu-
1m més el grau d'inversió estatal que esta pendent en aquest 
moment. 

Tres programes només són competencia de l'Estat, la 
seva execució, perque tots els alu'es són competencia de la 
Conselleria d'Agricultura. Aquests tres programes són: el de 
provelment i sanejament de municipis turístics, per al qual 
hi ha a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, unes obres 
de sanejament que s'estan executant i que s'estan complint, 
per tant es deuen cobrar, perque crec que níngú no fa feina 
sense cobrar, encara que tengui una demora relativa. Un 
programa d'accessos a municipis turístics, que és el ca mí de 
Binifabini, a Menorca, perque la veritat és que tot alló altre 

f 1 són títols grandiloqüents, es tracta ~ pagar les millores del 
camí de Binifabini, que també té un grau d'execució alt i, 
per tant, supos jo que l'Estat també hi haura aportat la seva 
part. Llavors hi ha un altre programa de telefonia, que el fa 
l'Estat amb Telefónica i que miraculosament resulta que 
l'any 92 té el 102% d'execució; per tant, si té el 102% d'e
xecució, en el sentit que jo dei a amb anterioritat, d'execució 
pagada, aixó vol dir que l'estat deu haver pagat la seva part. 

Per tant, jo crec que hi ha bastant de fantasia en aquesta 
proposició no de llei. Jo estic d'acord que l'Esat faci les 
inversions que li corresponguin, amb quina urgencia?, home, 
amb la urgencia que marca el calendari, amb la mateixa 
urgencia que hem de demanar a la Comunitat Autónoma,que 
esta en el 62% de l'any 92; amb molta més que la Comuni
tat Autónoma. Aquí hi ha un informe que ens ha passat el 

conseller en l'entreacte, quan ja ha discutit la moció ens 
n'ha passat els papers, i diu una cosa moIt interessant, 
diu: "Se observa un mejor nivel de ejecución del progra
ma que en el año 91, no obstante, la baja ejecución en la 
primera parte del año elimina la posibilidad de solicitar 
anticipos de fondos a la CEE, al no alcanzarse el porcen
taje de ejecución necesario. 11 Pero aixó és degut a la 
Comunitat Autónoma, és degut a la gestió de la Conse
lleria d' Agricultura, no és degut a aquest 6% que corres
pon a l'Estat, que encara que el sumassim, si fos zero -
que no ho és- tampoc no produiria el percentatge neces
sari. Per tant, si en aquest moment hi ha un perjudici 
d'haver de bestreure els fons i no poder tenir aquestes 
bestretes de la Comunitat Europea és pel baix nivell 
d' execució de la Conselleria d' Agricultura. 

Per altra part, el conseller va donar una explicació en 
el debat de la interpeHació quan va dir que deIs 660 
milions que corresponien a l'Estat -va dir 660 perque 
sap les xifres, encara que no sapiga els municipis a que 
afecta la zona 5-B-, l'Estat n'invertiria 433 i que els 127 
restants serien invertits per altres conselleries a través 
d'aqeustes modificacions que s'introduirien en aquella 
reunió anunciada de dia 1 d'abril. 

Jo també 1i vaig fer una pregunta i la resposta va ser: 
no és totalment cert. Si la resposta va ser correcta és 
que era bastant cert, encara que no ho fos totalment; 
peró jo 1i vaig dir si és que no hi havia un acord amb el 
Ministeri d'AgricuItura, amb l'IRYDA o amb el organis
me especialitzat que sigui, per separar les inversions 
compartides i que la Comunitat Autónoma fes inversi
ons dins el 5-B en solitari i que el MAPA faria inversi
ons en solitari d'un determinat llistat de fora del Progra
ma 5-B, d'altres programes objecte de conveni, i ell va 
contestar: no és totalment cert. Si no és totalment cert, 
que expliqui que és el que hi ha o si no, que és el que 
és cert d'aixó, perque si aixó és així estaríem davant 
una situació en que, realment, parlam aquí de 20 o 30 
milions de pessetes dins un programa de 5.500. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. Pel Grup PP-UM, Sr. Guasch, té 
la paraula. 

EL SR. GUASCH 1 RIBAS: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Agrairé 
en primer lloc el suport que dóna a la nostra proposició 
no de llei el Grup MIXT i dir al Sr. Triay que jo veig 
moIt difícil que voste pugui entendre el que en realitat 
no vol entendre. Hi ha diferents línies, diferents mesu
res, dins el 5-B, unes mesures són d'execució total de la 
Comunitat Autónoma, unes altres mesures són d'execu
ció total de l'Estat central, unes altres mesures són d'e
xecucÍó conjunta, és a dir, participada, Estat central
Comunitat Autónoma, i unes altres mesures són Admi-
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nístració local, i unes altres mesures són finan<;ament privat, 
no és tan senzill com vos te ho explica aquí. 

Li he de dir que el tant per cent d'execució de l'anualitat 
del 92 -per referir-nos al 92- és del 61 '68%, té voste tota la 
raó, pero l'estat d'execució del 92 pel que fa a la Comunitat 
Autonoma, als compromisos de la Comunitat Autonoma, és 
del 79'69%; que passa aquí?, que moltes vegades la Comuni
tat Autonoma es troba que com que per part del Govern 
central no hi ha l'aportació corresponent, ha de fer el ferrer 
i pagar-ho en la seva totalitat, i llavors, els duros de l'Estat 
central, no surten. 

Llavors, una altra cosa que li volia corregir també. Quasi 
estic d'acord amb voste que el primer punt de la nostra 
proposició no de llei tal vegada no estigui molt ben redactat, 
no li ho vull discutir, pero sí li vull dir una cosa: el Govern 
de l'Estat no fa inversions de FEOGA ni de FEDER, ja ho 
sabem, 
l'únic que passa és que hi ha moltes inversions que són com
promís del Govern de l'Estat, aixo és el que vol dir en 
aquest primer punt, de les qual, el Govern de 1 'Estat, quan 
les realitzi, pot reclamar el 45% del FEOGA i del FEDER, 
és exclusivament aixo, pero, és clar, que han de reclamar si 
no es gasten ni un duro? Tanta sort que n'hi ha per poc 
temps. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Guasch. Sr. Orfila, vol fer ús del torn de 
contrareplica? 

Acabat el debat, queda pendent purament, per fixar-ne la 
posició, una intervenció pel Grup Parlamentari MIXT. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Per anunciar el vot 
contrari a la proposició no de llei ano menada "Ampliació de 
zones incloses al Programa 5-B, període 1994-1999", perque 
no inclou tota l'illa de Mallorca, ja que entenem que tots els 
municipis de Mallorca són agrícoles. Després, per anunciar 
el vot favorable, efectivament, a la proposició no de llei amb 
el nom de "Materialització de les inversions recollides en el 
Pla de desenvolupament de les zones rurals a les Illes Bale
ars, 1991-1993". 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. 

Acabat el debat, passarem a les votacions. Es fara votació 
per separat de cada una de les proposicions no de Ilei. 

Passam, en primer lloc, a la votació de la Proposició no 
de Llei 470, del Grup Parlamentari SOCIALISTA. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen posar 
drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen 
posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 

53 vots a favor, 3 en contra, cap abstenció. Queda 
aprovada la Proposició no de Llei 470. 

Passam a la votació de la Proposició no de Llei 1171, 
del Grup Parlamentari PP-UM. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor , es volen posar 
drets , per favor? Gracies, poden seure. 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen 
posar drets, per favor? 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? Gracies, poden 
seure. 

38 vots a favor, cap en contra, 18 abstencions. Queda 
aprovada la Proposició no de Llei 1171. 

V.- Examen d'incompatibilitats del Diputat Hble. Sr. 
Antoni Sansó i Servera, emes per la Comissió de l'Es
tatut deIs Diputats. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al cinque punt de 1 'Ordre del Dia, que cor
respon a l'examen d'incompatibilitat del Diputat Hble. 
Sr. Antoni Sansó i Servera, emes per la Comissió de 
l'Estatut deIs Diputats. 

Sr. Moll, pot fer lectura, per favor, de l'informe de 
la Comissió de l'Estatut? 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Sí, Sr. President. 

"Estudiada la declaració presentada pel Diputat Hble. 
Sr. Antoni Sansó i Servera, a l'efecte d'examen d'incom
patibilitat a que fa referencia ¡'apartat segon de l'article 
7 del Reglament de la Cambra i vist l'article 5 de la Llei 
8/86, electoral de la Comunitat Autonoma de les Illes 
Balears, aquesta comissió resol d'informar a la cambra 
que el Sr. Diputat esmentat no esta subjecte a cap tipus 
d'incompatibilitat per a l'exercici del seu carrec." 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Moll. Puc considerar aprovat per assen
timent aquest informe? Queda, ido, aprovat per assen
timent. 

VI.- Informe de la Comissió de Peticions de I'any 
1992. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Passam al sise punt de l'Ordre del dia, que correspon a 
l'informe de la Comissió de Peticions de l'any 1992. Ates 
que aquest ha estat repartit, deman si se'l pot donar per 
llegit; se'l pot donar per llegit?, hi ha conformitat o assenti
ment amb l'esmentat informe? Queda, ido, aprovat per as
sentiment l'informe de la Comissió de Peticions de l'any 
1992. 

Acabat l'Ordre del Día, conclou aquesta sessió. 
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