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EL SR. PRESIDENT: 

Senyores i senyors diputats, bones tardes. Comen<;am la 
sessió d 'avui. 

1.1) Pregunta RGE núm. 3025/93, presentada per I'Hble. 
Sr. Diputat Josep Moll i Marques, del Grup Parlamentari 
SOCIALIST A. 

EL SR. PRESIDENT: 

Comen<;am amb la Pregunta 3025. del diputat r. Moll i 
Marques, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a 
motiu pels qua ls no s ha transferit l'aportació a l'AjlllHa
menL de Palma per a actllacions d 'atenció al coHectiu gitano. 
Té la parall la el Sr. Mol1. 

EL SR. MOLL 1 MARQUES: 

Moltes gracies, Sr. President. Sr. Conseller de Sanitat i 
Seguretat Social, segons un conveni signat per l' Ajuntament 

de Palma amb dues entitat gitanes l'ajl1ntament es 
comprometia a aportar una determinada ql1antilat per 
fomentar la i.ntegració deis nins i nines d'etnia gita na a 
les e coles de Palma, a unes quantes, per al Cul' 1 92-
93, la quantitat .llIe 11i aportava I'ajuntamenl era ele 
900.000 pessett.: que ortien del eu pressupost, i 
1.100.000 pes etes que sortien del Pla naci.onal gitano, 
que finan~a el govern de ladrid a través de Is cOilll1ni
tats autónomes. Resulta que fins a hores d'ara no s'ha 
rebut a l'ajuntament la quantitat corresponent al Pla 
nacic ,al gitano que ha de remetre el Govern de la Co
munitat Autónoma, motiu pel qual no s'ha pogut pagar 
I'actuació deis monitors que han fet feina durant els 
primers sis mesos d'aquest any en aquesta acció, en el 
conveni esmentat entre I'ajuntament i les associacions 
gitanes. Voldria saber per quin motiu no s'ha abonat 
aquesta quantitat. 

======================================~====================================~~~~~ 
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SR PRESIDENT: EL . 

MoJtes gracies, Sr. Moll. té la paraula el conseller Sr. 

Cabrer. 

EL SR. CONSELLER D~ SANITAT 1 SEGURETAT 
SOCIAL (Bartomeu Cabrer 1 Barbosa): 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Li faré 

eqüencia de totes les dades que consten en aquest mo-
L1na s . 
ment a la consellena. 

Dia 24 d'abril del 92 l'ajunt,1 ,nent, efectivament, va pre-
ntar un programa d 'actuació a la població gitana, el qual 

:~eleva al Ministeri d 'Afers Socials perque fos aprovat. Per 
ordre de 1 ministeri esmentat, elia 17 de setembre de 1992 
s'aprova el projecte del qual estam parlant. Dia 29 de ele
sembre de 1992, per la unitat corresponent al departament 
ele comptabilitat ele pressupost ele elespeses de l'Estat, es 
comptabilitza 1 'ordre de pagalllent a aq uesta COIT,; mitat au
tonoma d'una partida que compren l'import de la subvenció 
a abonar a l'ajuntament. En elata 8 de setembre del 93 queda 
ingressat a la caixa d'aquesta cOlllunitat autonoma l'import 
esmentat. En data 14 de setemhre del 93 es confecciona la 
reserva de credit a favor ele 1':ljllntament i es va transmetre 
a la intervenció. Una vegaela fi\calitzat a intervenció, dia 28 
el 'octubre vaig dictar la resolució que concecleix la subvenció, 
1 elia 2 de novembre es confecciona el elocument per al paga
ment, que es transmet a la C'Il\elleria d'hisenda per efectu
ar-lo. Aquestes en són les seqüéncies; en realitat, fins dia 9 
de setembre no varem rebre I'autorització del ministeri. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies , Sr. Cabrero Vol tornar a ft ús de la 
paraula, Sr. Mol!. Té la parallla. 

EL SR. MOLL 1 MARQUES: 

Moltes gracies, Sr. President. -,ixo vol dir que en aquests 
m01l1.ellts s'ha ordenat el pagament aguest a l'Ajul1tame.nt de 
P~ lma cosa que é molt po itiva. Hí ha una petita diferencia 
ele temps' segons les nostres informacíon els dobler' que 
ven ien ele Madrid amb aguesl objec!Í'u són a Palma. s ha ele 
~Iposar que a la treso reria elel Govern ele la Comunitat Au
~onoma. des del mes de mar~. Voste ha clonar una altra 
Inforl11aCió, jo m'he ele quedar amb la que vo te em dóna, 
~~m f. natural, pero repetesc gue pel que es veu hi ha una 

Ifer .H~jn d illfonnació en ague t lema. M agraciaría. si pot, 
ser que me J 'aclarís. Moltes grades. 

EL SR. PRESIDENT: 

C Gr¡kies, Sr. Moll. Vol tornar afer ús de la paraula, Sr. 
abrer? 

So EL SR. CONSELLER DE SANITAT 1 SEGURETAT 
CIAL (Bartomeu Cabrer i Barbosa): 

Només reafirmar-li que intentaré especificar-li-ho 
més, pero el que em consta a mi, per les dacl~s que 
m'han donat de la secretaria general tecnica, és que en 
data 8 de setembre del 93 va quedar ingressat a la caixa 
d'aqusta comunitat autonoma I'import. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Cabrer. 

1.2) Pregunta RGE núm. 2982/93, presentada per 
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Sansó i Servera, del Grup 
Parlamentari PSM i EEM. 

EL SR. PRESIDENT: 

La segona pregunta és la 2982, d' Antoni Sansó i 
Servera, del Grup PSM i EEM, relativa a sancions pe;
incompliment de la normativa sanitaria. Té la paraula 
el Sr. Sansó. 

EL SR. SANSÓ I SERVERA: 

Gracies, Sr. President. Ara que ha acabat l'estiu i que 
sabem que des de la seva conselleria han fet moltes 
inspeccions -aixo també ho hem de dir- principalment 
a bars, restaurants, menjaelors col'lectius, a nosaltres ens 
agradaria saber, ja que també sabem que ele qualque 
manera se solen obrir expedients, i per aixo ho dema
nam, quines sancions ha post la Conselleria de Sanitat i 
Seguretat Social durant l'any 1993 derivades d'inspec
cions a establiments públics per incompliment ele la 
normativa sanitaria vigent. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sansó. Té la paraula el conseller Sr. 
Cabrer. 

EL SR. CONSELLER DE SANITAT I SEGURE
T AT SOCIAL (Bartomeu Cabrer i Barbosa): 

Gracies, Sr. President. Sen yo res i senyors eliputats. el 
nombre de sancions posades fins dia 27 el'octubre ele 
1993, és la elarrera dada que li pllC donar en aquest mo
ment sobre aixo, han estat posacles un total de 706, 
distribuldes de la següent manera: distribuldors d'ali
ments, 30; magatzemistes, 11; transportistes, 19; escorxa
dors, 3; minoristes, autoserveis i botiglles de queviures, 
70; hipermercats, 6; hostaleria i restauració, hotels, 85, 
bars i restaurants, 285, i altres, 7; serveis sanitaris, 12; 
estacions depuradores, 3 i a una misceHania d'altres, 
175; total, 706. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Cabrer. Vol tornar afer ús ele la paraula 
el Sr. Sansó? Té la paraula. 

~~~==~~======~~~==~~==========~~======~~============~== 
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EL SR. SANSÓ I SERVERA: 

Sí. Agraesc al Sr. Conseller aquesta informació. Per avan
<;;ar, en comptes de tomar a fer-li una pregunta, a veure si 
ens podria passar aquesta informació, veig que en aquest 
moment la té, pero per no repetir la pregunta per escrit, 
nosaltres creiem ... , tampoc no en sabíem quantes, per aixo 
11 volíem dir que per no fer aixo extensiu, a veure detallada
ment quantes n'hi hauria. Crec que amb la informació aques
ta ens donam per assabentats, el que passa és que l'haurÍem 
de tenir per escrit, si pot ser. 

EL SR. PRESIDENT: 

Una pregunta oral és una pregunta oral, :::>1. Sansó. 

EL SR. SANSÓ I SER V ERA: 

D 'acord, pero més que res era per saber quantes. Si el Sr. 
ConseJler la té, si no ens obligara a fer-la-hi per escrit una 
altra vegada, la hi farem. 

EL SR. PRESIDENT: 

Vol tomar afer ús de la paraula, Sr. Cabrer? 

EL SR. CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT 
SOCIAL (Bartomeu Cabrer i Barbosa): 

Sr. President, jo no hi ten , inconvenient, si voste no I'hi 
té. 

EL SR. PRESIDENT: 

D'aco :. 

1.4) Pregunta RGE núm. 3037/93, presentada per l'Hble. 
Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, del Grup Parla
mentari SOCIALISTA. 

EL SR. PRESIDENT: 

La quarta pregunta és la 3037, del Sr. ValentÍ Valenciano 
i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a 
cens actualitzat d'indústria a les Illes Balears. Té la paraula 
el Sr. Valenciano. 

EL SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ: 

Gracies, Sr. President. El Pla de reindustrialització, en la 
seva pagina 23, quan parla del diagnostic deis sectors, ha 
IIegiré textualment, diu: "El fet de no disposar d'un cens 
actualitzat d 'indústries de les IIles obstaculitza la realització 
d 'una rigorosa anaIisi quantitativa sobre la situació del sec
tor" . És a dir, la no disposició d'un cens actualitzat d'in
dústria. Jo vull recordar als diputats d'aquest Parlament que 
la passada legislatura, l'any 91, aquest mateix diputat va 
defensar una proposició no de llei en la qual es demanava 
que la Conselleria articulas un sistema perque tengués un 

cens actualitzat d 'aquestes indústries, i la majoria, en 
aquell moment, hi va votar que no. Ara ens trobam, 
quan ve l'hora que hem de practicar una política deci
dida, amb les conseqüencies negatives d'aquestes votaci
ons. 

Sabem que en aquest moment la Conselleria de Co
mer<;; i Indústria elabora un cens, el que passa és que no 
sabem si té un sistema articulat perque aquest cens 
estigui actualitzat, perque si no és així només servira 
per a un moment en concret. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Valenciano. Té la paraula el Sr. Conse
lIer d'Indústria. 

EL SR. CONSELLER DE COMER<; I INDÚSTRIA 
(CristOfol Triay i Humbert): 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. 
Sr. Valenciano, efectivament, en aquests moments a la 
Direcció General d'lndústria hi ha ull registre de cens 
industrial basicament, on hi ha únicament partides d'alta 
i, per tant, amb dificultats per tenir un cen~ actualitzat. 
En reiterades ocasions s'ha demanat a ía Delegació 
d'Hisenda d'aquestes illes que ens fessin arribar tots els 
comunicats de baixa de les empreses, a~o no ha estat 
possible i llavors, dins el primer trimestre del 92, es va 
signar un conveni amb l'Institu de la Petita i Mitjana 
empresa, en concordan<;;a amb la resta de comunitats 
autonomes, per elaborar un cens industrial aquí, a les 
Illes. Aquest cens esta practicament acabat. Nosaltres 
hem cregut oportú que, a aquest cens, s'hi inclogués 
també tot el sector serveis i, per tant, esperam poder-lo 
presentar tant en suport informatic, com el tenim, com 
en lIibre a primers de gener del 94. Per tant, esta practi
cament acabat i esperam poder-lo presentar ja, no úni
cament amb el tema industrial, sinó també amb el sector 
serveis indos. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. Vol tomar afer ús de la paraula, 
Sr. Valenciano? Té la paraula. 

EL SR. VALENCIANO I LÓPEZ: 

Sí, Sr. President. Jo dem(l)~ "ria empara a la presi
dencia perque no es respon I¿¡ ~gunta que jo deman. 
Jo deman si té elabora!. la Cal "lIeria d'lndústria, un 
sistema per manten ir un cens actualitzat, no que si estan 
fent un cens i ja esta, sinó per manten ir-lo perma
nentment actualitzat, perque, si no, aquest cens només 
serveix per al dia en que es fa i al cap d'un any no ser
veix per res. Aquesta és la pregunta, i jo deman empara 
ala presidencia perque se'm respongui el que deman, no 
una altra cosa. Gracies. 

k 
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EL SR. PRESIDENT: 

Efectivament, Sr. Valenciano. Entenc que no s'ha contes
tat la pregunta que havia fet voste. Té la paraula, Sr. Triay. 

EL SR. CONSELLER DE COMER( 1 INDÚSTRIA 
(CristOfol Triay i Humbert): 

Gracies, Sr. President. Efectivamen t, en aquest moment 
n hi ha un eens actualitzal. que el sistema quedara conelos 
qua n es presenti aguesl cen que es fa en col·laboració amb 
l'lm pi, i que a partir eI'a luest een actua litzat lIavors hi hall
ra un cellS a desembre del 93. osaltres inlentarem que any 
rera Qny sigui actualitzat. Per tBnl el primer que hem ele fer 
és ten ir-lo actualitzat a clesembre del 93 i que en 
col·laboració amb I'Impi -C0111 Ji elic, amb aquest conveni que 
s'ha fet- tenir un cens actualitzat any a any. no tan soIs a 
aquesta comunitat autonoma, sinó a la resta. 

EL SR. PRESIDENT: 

GraCÍes, Sr. Triay. 

1.3) Pregunta RGE núm. 3024/93, presentada per l'Hble. 
Sr. Diputat Damia Pon s i POíl~. del Grup Parlamentari SO
CIALISTA. 

1.5) Pregunta RGE núm. 3036/93, presentada per l'Hble. 
Sr. Diputat Damia Pons i Pomo del Grup Parlamentari SO
CIALISTA. 

1.6) Pregunta RGE núm. 3023/93, presentada per l'Hble. 
Sr. Diputat eosme Vidal i Juan, del Grup Parlamentari 
MIXT. 

EL SR. PRESIDENT: 

Les preguntes 3023, 3024 i 3036 van adre<;aeles al Govern. 
M'agradaria saber si les contestara la Sra. Portaveu o les 
contestaran els conseIlers. 

L'HBLE. SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN 
(Rosa Estaras i Ferragut) : 

Gracies, Sr. President. Les contestaran els conseIlers. En 
demanaria l'ajornament per a la propera sessió. 

EL SR. PRESIDENT: 

Jo agrairia a la Sra. Portaveu que prengués nota que 
aquesta cosa passa bastant sovint darrerament i que per favor 
prenguessin mesures perque el senyors consel!ers hi puguin 
assistir quan tenen preguntes en concreto 

Aqueixes tres preguntes passaran a la propera sessió de la 
~etmana que ve, a dimarts de la setmana que ve, al marge de 
es deu normals. 

11.1) InterpeHació RGE núm. 2859/93, presentada 
pel Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa al baix 
nivell d'execució del pressupost d'ingressos i mesures 
previstes per incrementar-lo. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al segon punt, que correspon a la lnter
pel·lació 2859, presentada pel grup PSM i EEM, relativa 
a baix nivel! d'execució del pressupost d'ingressos i me
sures previstes per incrementar-lo. Té la paraula, pel 
grup interpel·lant, el diputat Sr. Sampo!. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors cliputats. El 
compte general de 1992, presentat fa un mes aproxima
dament, presenta una sltuació inedita a la nostra comu
nitat autonoma, per primera vegada es tanca un exercici 
amb un deficit multimilionarl, 5.418.952.510 pessetes. 

Per una part, els clrets reconeguts líquids foren de 
48.000.475.000 pesselcs i les obligacions reconegudes 
52.120 milions. Si els restam de l' existencia de tresoreria 
a 1 de gener del 92, en queden uns 183 milions, fa un 
romanent de tresoreria negatiu de 3.461.335.623 pesse
tes. Si, a aquest romanent negatiu, hi afegim el roma
nent de credit a incorporar dins els pressuposts de 1993, 
per import de més de 1.957 milions, resulta el dWcit 
que esmentavem de 5.418 milions a 31 de desembre del 
92. 

Podria fer un esment a aquesta possibilitat d'incorpo
ració de romanent perque hem de tenir ben present que 
si s'hi incorporen es vulneraria la Llei de pressuposts 
que, a l'artiele 4 di"iJosa que les incorporaCÍons de roma
nents tenen la limitació del resultat pOSil!L1 del romanent 
líquid de tresoreria, i ha quedat ben cIar que el roma
nent de tresoreria de l'any 1992 no és positiu, sinó que 
era negatil~ 

Pero analitzem les causes del deficit en la liquidació 
deIs pressuposts. Aquesta analisi ens dura a una conelu
sió: l'execució del pressupost d'ingressos és el 74'59% 
mentre que el grau d'execució del pressupost de despe
ses és el 86'62%, més de 12 punts més elevat. En rela
ció amb el total d'ingressos prevists, 54.367 milions, s'ha 
produi"t una desviació pressupostaria per import de 
13.000.813 milions de pessetes. 

Veiam els conceptes d'ingrés que han sofert una 
desviació pressupostaria negativa major. Aquests són: 
Canon de sanejament, desviació de 3.500 mílions de pes
setes; Impost sobre actes jurídics documentats, 1.842 
milions de pessetes; transferencies per obres públiques, 
1.800 milions; imposts sobre instal·Jacions que incideixen 
en el medí ambíent, 1.172 milions; taxes per prestacions 
de serveis, 671 milions; transferencies Envireg, 569, així 

l
#· continuaríem només esmentant-ne els mes importants. 

~~======================= 



El ca del canon de sanejament el aigües és I'exemple 
d'una quantificació excessíva a I hora de pressupostar o d'u
na gest ió elefici.ent, ja que ele cada 100 pessetes previstes, 
només se n han liquidades 35. 

Per capítols, els que tenen un grau d execució inferior 
en el grau mitja el'execució elels pressuposts d ingressos que, 
recorelem ere del 74 5%, ón el capítol 7 Transferencies 
de capital amb un 29%, el capítal 3, Taxes i altres il1gressos 
amb un 0%, i el capítol 5 Ingresso patrimonial, amb un 
70 5%. Les pos ible causes d 'aquesr graus c!'execLlció poden 
er, encara que é el que avui ens ha eI'explicar el con eller 

en la nostra opinió: Quant al capitol 7, Transferencie ele 
capital, l'incompliment del compromiso pacta entre el 
Govern central i l'au tonómic' hi manca saber qUi l ele les 
clues parts ha incomplit els acords o ha provocat qu es dei 
xin de liquidar drets per impon de 1. 00 ml1iollS de pessete 
en concepte de tran ferencies per a final1<;ament cI'obres 
Pllbliques o 127 milions, per exemple, en concel te del pro
grama 5B, entre altres. Pel que fa al capítol 3, un deficient 
ca lcul de les previsions relatives als serveis a prestar, una 
mala gesrió deis serveís afectats o una combinació de les dues 
causes poclrien provocar la deficient ge tió del capítol d'in
gres ... s dins aquest capítol , el capítol 3. e l ca més rellevant 
é el del oncepte 31 .900, P\'estació el ' altre serveis, en el 
qual s'han deixat de liquidar dret per import de 61'1 mílions 
de pes eres, el 50'8% deis prevists; aquest concepte incloll, 
com a servei amb més importancia relativa els relacionats 
amb J'assistencia sanitaria, I' hospital Joan March la qual 
cosa desmitifica la imatge ele bon gestor sanítari que s'atribu
Ya el Govern de les IHes Balear. Finalment, en relació amb 
el capítol 5 lngressos patrimonials la causa ha el estar rela
cionada amb una disminució del aldo deIs comptes corrents 
ober a institucions financeres. deixant-se de liquidar drets 
en concepte d'interessos de comptes corrent per import de 
més de 100 milions el 33% deIs inter os prevists. 

Aquesta deficient execucíó del pressupost el ingressos de 
1992 potser es clegl1i. en pal1 a la repercussió de La cri i eco
nómica que aixó sí, afecta r' ''' un cas concret, afectaria la 
baixa amb l Imposl sobre act.. uríd ics documentats, la qual 
cosa no pOl amagal'-ne les causes pdncipals; al no tre enten
clre, són una previsió excessiva deis ingressos, amb I'objectiu 
ele qllaclrar el pressllpost de despeses, i una mala gestió deis 
imposts i ser veis propis de la Comllnitat Autónoma. Les 
conseqí.\(~ncies d'aixó ón que a 31 de desembre de 1992, la 
recaptació líquida era de 39.673.309.325 pessetes mentre 
que el pagament Iíquicls foren de 44.874.634.206 pes etes. 
Si en descomptam 1 existencia en ca ixa a 1 de gener ele 1992, 
l'exi tencia de tresoreria a 31 de desembre presenta un ¡m
port negatiu de 5.018 milions de pes ete . Aixo ignifica que 
el Govern va haver d'endeutar- e a curt tennini j fer opera
cions de tresoreria i ub criure pólisses de credit per tal de 
poder atendre el pagaments Iíqllicls efectuats; és a di!" que 
a 31 ele desembre, 5.018 miliollS de pessetes faltaven per fer 
froOl als compromisos adg uirits, i aixó que encara s hi poelen 
afegir 1.411 milions ele aldo negatiu del comple ele valor 
inelependents. A final el any, feren falta 6.429 milions per 
poder fer front als compromiso acLquirits. 
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En defi.nitiva a l'e pera de les explicacions del conse 
lIer, podem assegurar que l'any 92, des del punt ele vist 
finaocer de la nostra cOl1Tunitat autónoma, ha esta 
nefast, pero el que és pitjor és que, ele 1 avan<; d'execu 
ció del pre supost el ingressos ele 1993, el qual ens h: 
arribat aquests elies amb el tom del pressuposts per , 
1994 en podem presumir que les co es no aniran mol 
millor. AIs mateixos conceptes, als quals hem a¡'¡udit a 
principi, hi tornam a veure que el gran eI'execució a dié 
30 de setembre, quan aproximadament s'hauria de dUl 
el 75% COntret Iíquid del pre~ .I po tal, és: En transmis
sions el 65% en actes jurídic c!ocumenta el 52% , é 

l'Impost obre elioc el 49%, al Canon de sane,iament el 
53%, a altres el" ei el 48% í així uccessiv<ll11t: 1t. 

Dos am': seguits amo un deticit d'aquesta magnitud 
pot tenir un :,onseqüencies molt negatives, que condi
cionaran les ¡ :ances de les Illes Balears durant exercicis 
posteriors. 

A I'any 93, hi veim que continuam per aguest camí. 
o només no millo rara la situació sinó que possible

ment hi afegirem al banyat. Esperam que el con e ller ja 
hagi pres mesures que ens les expliqui a contlnuació i 
desitjam que l'explicació sigui favorable i no sigui nece -
sari ulla moció subsegüent que, eles de I oposició, només 
podda consistir en una tirada d'orelle al Govern en un 
toc d'atenció, perql1e, pe!' desgracia no podem fel' 
massa més per ajllelar mUlorar la gestió pressupo dría 
del Govern. Moltes de gracies, Sr. President. 

(L 'Hble. Sr. Vice-president primer substitueix el Molt 
Hble. Sr. President en la direcció del debat). 

EL SR PRESIDENT: 

Gracies. Sr. Sampo!. Per part del Govern, té la pa
raula el Sr. Matas, conseller d'Economia i Hisenda. 

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA 1 HISENDA 
(Jaume Matas i Palou): 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. 
En contestació a l'exposició de la interpeHació que fa 
avui el diputat Sr. Sampol, vull dir-los que cree que els 
pressuposts d 'ingressos í els pressuposts de despeses 
tenen una naturalesa absolutament distinta i que les 
seves magnituds s 'han d 'interpretar d'acord amb aquesta 
naturalesa distinta. La nostra llei de finances, la Lid 
general pressupostaria i la doctrina financera en general 
estableixen probablement un deIs conceptes menys con
trovertits en una materia que normalment i de forma 
usual té moltes controversies i molts de conceptes; en 
definitiva, un excés de conceptes que estan en discussió; 
idó, aquest caracter de simple previsió per les magnituds 
pressupostaries en el vessant de l'ingrés, en contrast ciar 
amb el caracter del límít imperatiu, amb el caracter de 
dotacions amb límit que tenen les xifres que s'inclouen 
en el pressupost de despeses. 

-= 
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S· bé és cert, Sr. Sampol que exisleixen partides especi
I ;;¡rt ides casllLstiques, que obrio unes vies d 'excepcio

aIS" Pt< en la practica d 'aquest principi fonamental de la doc-
pa lita . b d' . ' . I .' financera que II aca expo ar, JO crec que DI e eu 
tl~~:m quantitariu nj qualitati.u en relació amb el conjul1t ele 
v )eracion financeres realltzades peJ aq lest Govern per-
leS 01 . . J I'd . 1 . , . 

el' I
)osar en. cap moment en cnSl a va lesa I a vIgencia met . . -.. 

d'aque t axioma que 11 he posat. 

Jo crec que aquesta interpel'lació probablement pateix en 
I seva base d'un cel't salt conceptual, deis conceptes instru
a ents valids, pel' al seguiment de 1 'execució pressupostaria 

: les despeses aplicad es bfls icament al camp de I 'ingrés. Jo 
crec que amb aquesta intel peHació se sacralitza una mera 
c1esviació d'una previsió d 'ingressos, volent-hi donar la ma
teixa transcendencia que tenen les situacions de despesa 
pública excedida. Vull recordar-li que aqueixes situacions de 
despesa pública excedida són un fet habitual a altres adminis
tracions públiques de caracter estatal i autonómico De forma 
absolutament contraria esclevé una situació inec ,ta en el 
Govern balear. Evidentment, jo no puc acceptar que vulgui 
donar la mateixa transcenclencia a la desviació d'una previsió 
que a la transgressió d'uns límits fixats per una llei, peró per 
a voste la situació pareix molt greu i clesprenc de la se va 
intervenció que aquesta situació lIanc;ara la nostra comunitat 
per una pendent de solllcion~ clesesperaeles quan, curiosa
ment, tots els "ratios 11 es el isti ngeixen favorablement en com
paració amb altres administracions públiques (estudi Ocde, 
on basicament es recalca qllins ~ón els nostres "ratios" d'exe
cucio, d'endeutament, de des pesa corrent i, sobretot, "ratios" 
de deticit públic i "ratios" ele cldicit públic percentual amb 
el Pib). 

Sobre la base de l'existencia eI'aquestes desviacions, apro
vades en el pressupost e1'ingressos, i deis h1vers efectivament 
contrets, jo crec que el representant del PSM predetermina 
un mode de veure les coses i reclama una acció tendent a 
incrementar el ¡ngres o de la omunitat. Jo estic egur que 
voste no vol parlar, quan fa aquest plantejament. el augmen
klr imposts peró aquesta podría ser la interpretació que e 
pot fer davant de la seva propo ta, ja que incrementar el 
pressupo 15 d 'ingressos amb mesures extraord ínaries tan sols 
es pot rea litzar per aque la vía o per la vía le I'endeutament. 
Les vies de consecució de majors ingressos que combatin el 
fr~ u fiscaJ, que augmemin le presta-cion dels serveis que 
mlllorin el proce,üment ele gestió. etc. són, evidelltment vies 
a les quals ja ha recorregut . a les quals es recon' i a les 
q~la1s es recorrenl , i segurament -ho puc reconeJxer- sempre 
111 quedara molt per fer pero que ningú no s'engani a si 
mateix i cregui que alguna e1 'aquestes me me produira 
C~l1v is espectacu lar en la recaplació, ja que eJs seus efectes 
on grad ual i a mitja termini. 

I El Govern balear posa en practica me mes de millora de 
da g~ti~ que s' han mostral molt eficace per evitar aquestes 
tl~VLaclons. Abó conlrariamenl a les cO IJclusions que s ex
v lIen ele la eva interpel'lació, Sr. Sampol , hi enda el Go
c~~~, eles de I any 83 fin ¡'any 1992 no ha deixat cap any de 

e1xer en la se va quantia s han multiplicat per vuit de del 

=-

83 fins al 92 els in gres sos líquids, en aquest període. 
L'any 1993, creim que millorarem aquestes xifres; no 
obstant aixó, preveim que no sera així l'any 1994, any 
per al qual no tan soIs no s'ha previst una política diri
gida a pressionar les butxaques deis nostres ciutadans, 
sinó que, molt al contrari, es dirigeix cap a una reducció 
major de la despesa corrent del Govern amb una polí
tica de prioritat d'inversions que supo sen una moderada 
alentització d 'aquesta. 

El que sí és cIar per al Govern, Sr. Sampol, és que 
quan els ingressos baixen per una situació de crisi es
tructural en l'economia conceptual i en un moment en 
que la Unió Europea imposa una política de conver
gencia europea a nive11s el 'encleutam-:: nt i de dMicit pú
blic, ni aquest increment de b pressió fiscal que pareix 
que voste reclama ni el recurs a nive11s excessius d'en
deutament constitueixen per nosaltres bones polítiques 
financeres. Tot i que la fon;ada modestia d'aquestes 
xifres nostres mai no podra tenir un pes suficient com 
per poder contribuir d'una forma sensible al compliment 
d'aquest criteri d'una convergencia establerta al tractat 
de Maastricht, la nostra aportació des d'aquí, des d'un 
govern autonómic com és el d'aquestes illes, vol ser la 
de servir com a referencia d'austeritat, de rigor pressu
postari, professionalitat i eficacia en un marc on els 
dogmatismes ideológics han transformat el motor de les 
administracions públiques en demora per al seu desen
volupament. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Matas. Grups que vulguin fixar posició? 
Pel Grup MIXT, té la paraula el Sr. Vida!. 

EL SR. VID AL 1 JUAN: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. 
Hem de dir que ens ha paregut interessant aquesta in
terpel'lació presentada pel Grup Parlamentari PSM i 
EEM perque evidencia una preocupació pel grau d'exe
cució del pressupost pel que fa als ingressos, que és a11ó 
que en realitat fa falta perque marxin bé les finances 
d 'aquesta comunitat autónoma i per coneixer les mesu
res previstes per incrementar-lo, el grau d'execució 
d 'interessos. 

Ens ha explicat el Sr. Sampol clarament la situació 
que el! ha qualificat d'inedita respecte del compte gene
ral de 1992, amb un dMicit de 5.400 i busques de mili
ons, i les dificultats d'incorporar aquest romanent nega
tiu ja que no es pot fer de qualsevol manera, sinó que 
s'ha de fer d'acord amb la llei corresponent. Tot aixó 
davant un grau de despeses elevat que arriba al 86%. La 
veritat, i així ho ha evidenciat, és que hi ha hagut 
menys ingressos, especialment en la recaptació deis 
impostos posats per la Comunitat Autónoma i també 
podria ser a causa de la falta de compliment d 'algun deIs 
compromisos de I'Administració central amb aquesta 
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comunitat autonoma. A 31 de desembre, la realitat és que 
menys ingressos que despeses, i aixo és inqüestionable. De 
cara al 93, la seva preocupació és que també el grau d'execu
ció a 30 de setembre no supera en cap cas el 65% i la mitja
na n'és més aviat del 49 o 50% -si és que ho he interpretat 
bé quant als ingressos. 

Davant d'aixo, el Sr. Matas ha explicat, i hi estam comple
tament d'acord, que pressupost vol dir previsió, sinonim de 
previsió, i logicament les previsions es poden complir o no, 
pero aixo no lleva que no es tengui una responsabilitat quant 
al compliment d'aquestes previsions, pero amb bona ü~cnica, 
jo no som tecnic, ens ha donat a entendre, i amb aixo podem 
estar d'acord, que no lleva valides a a la gestió aquesta falta 
d'equilibri deIs pressuposts, la previsió, ja que en aquest 
moment estam davant d'una interpel'lació sobre grau d'exe
cució, i es tracta tan sois d'una desviació d'una previsió. 

Jo entenc, i crec que el nostre grup hi pot tenir una apre
ciació umlnime, en aixo, que les dues sortides que ha apuntat 
com a úniques el Sr. Conseller, si és que hi ha un autt~ntic 
problema de pagar més impostos per part de la nostra auto
nomia o d'un endeutamen ,- una alternativa o l'altra -o caño
nes o mantequilla- no poa, ser només l'única solució, i crec 
que la postura del tots els grups, a pesar que I'oposició va
rem ser unanimes en oposar-nos, valgui la redundancia, a 
posar més impostos, fins i tot pensaven alguns -aquest dipu
tat que els parla n'era un de tants- que era preferible anar a 
més endeutament. El cert é, e, una vegada aprovats i amb 
bona postura democnhica, ei __ : 'ele s'ha de fer és cooperar i 
ajudar que es pugui cobrar com més millor d'aquestos canals 
de finan<;ament que s'ha marcat la Cómunitat Autonoma. 

Per tant, jo crec que la sortida és aquesta: qm :,)ts apor
tem d'alguna manera solucions, suggerir mesures, ¡Jerque es 
pugui millorar aquest grau d'execució deis ingressos prevists. 

Per tant, si és que hi a una moció posterior en aquest 
sentit per part del grup interpe¡'¡ant, tendra el nostre suporto 
Si fos d'una altra manera, en el sentit que ha dit el Sr. Sam
poi de simplement tirar de les orelles al Govern, a pesar que 
pot ser practic, nosaltres no creim que sigui la solució adient. 
Aquesta és la postura almenys d'aqust diputat davant de la 
interpel'lació que ha presentat el Grup Parlamentari PSM i 
EEM. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr ida!. Per fixar la posició, en nom del Grup 
SOCIALISTA, té la paraula el Sr. Alfonso. 

EL SR. ALFONSO I VILLANUEVA: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. El PSM i EEM 
ha plantejat un tema que el Grup SOCIALISTA havia posat 
damunt la taula en bastants ocasions. Ocasions que es varen 
concretar de forma ampla i clara en el debat de pressuposts 
de l'any 1992 i de l'an 1993. En aquells debats varem adver
tir el Govern del Sr. Cañellas que la situació que plantejaven 

amb l'estimació d'uns ingressos absolutament inflats era 
una situació optimista, una situació que ens duria neces
sariament a una execució baixa d'ingressos de la Comu
nitat Autonoma. 

El Sr. Forcades, antecessor de l'actual conseller d'E
conomia i Hisenda, nega constantment la situació que 
nosaltres reflectíem. Ens va dir, i ho va dir fins i tot en 
el pIe, que nosaltres no teníem els números definitius, 
que actuavem de pensament, que no sabíem la liquida
ció real de pressuposts, que érem uns alarmistes, etc. La 
realitat, com és habitual, Sr. Conseller, ens ha donat la 
raó, i ens ha donat la raó amb tota la cruesa que tenen 
els nombres oficial s que vostes han presentat en el Par
lament i que confirmen totalment les nostres previsions. 

Que l'execució de pressuposts d'ingressos sigui un 
25% més baixa vol dir moltes coses, i ara les explicaré, 
és obvi que el Govern no pot silber exactament quins 
són els ingressos que es produiran, és obvi que aquestes 
previsions són unes previsions estimatives en contra de 
la previsió de despeses, que és limitadora. Pero 10.000 
milions de pessetes l'any 1990; 15.000 milions de pesse
tes -parl en nombres rodons- el 1991; 14, 15.000 milions 
l'any 1992; practicament el mateix l'any 1993. Aixo és 
alarmismes?, són unes estimacions de les quals podem 
dir que són adequades al pressupost d'aquest<1 ,:omunitat 
autonoma? No, Sr. Conseller. No es varen fer estimaci
ons de pressupost tenint en compte quina era la situació 
real de la Comunitat Autonoma de les Illes Balears. Es 
varen fer estimacions d'ingressos pensant únicament i 
exclusivamen; ~n equilibrar uns pressuposts en funció 
d 'unes despeses, i jo li 'n vull dir més, amb la mala fe de 
voler presentar uns pressuposts on les despeses per 
inversió fossin majors que les despeses per des pesa del 
Govern, i continuen exactament igua!. La situació, Sr. 
Conseller, i voste la coneix bastant millor que jo, hauria 
estat dramatica en aquell moment per a la Comunitat 
Autonoma si s'haguessin complit les previsions c: des
pesa. S'han complit millor l'any 92, és ver, pero en 
queda un 17% per complir. Es varen complir un poc 
millor l'any 91, pero en quedava més d'un 25% per 
complir. 

Ha pesant que, si s'haguesin produi't les des peses 
previstes en el pressupost, en aquell moment tendrÍem 
un deficit acumulat cobert logicament amb deute igual 
al pressupost de la Comunitat Autonoma de l'any 1994? 
No és broma. Si avui el Govern hagués gastat el previst 
i no hagués redui't el nivell d'inversió, com es compro
va a totes les liquidacions, la Comunitat Autonoma 
tendria un deficit igual al pressupost. 

La tactica que vostes utilitzaven per mostrar una 
cara amable, una cara inversora, una cara de creació de 
capital públic, als ciutadans i als parlamentaris és una 
cara que era careta, a cada liquidació de pressupost es 
lleven aquesta careta i hi veim que les despeses corrents, 
personals, financers, despeses corrents, són molt més 
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rosses que les despeses d'inversió, no podria ser d'altra 
g ". . 
manera perque no temem capacItat per pagar m per con-
treure, perque els ingressos, com hem dit. no es complien ni 

de molt. 

Aixo, Sr. ConselIer, Sr. President del Govern, duu la 
nostra comunitat a ser una comunitat que basicament gasta 
i que in verte ix poc; una comunitat que, cada any, quan liqui
da, ha fet molta despesa corrent i ha creat molt poc capital 
público Li hem de dir que com a conseqüencia d'aixo seria 
molt greu, pero molt, que es produís tot aquest enorme 
deficit que es produiria si gastassin el previst, si s'invertís en 
allo que hi ha previst, perque tots vostes han de saber que, 
el Govern, les despeses de personal les gasta totes, vostes han 
de saber que les despeses corrents les gasta totes i, logica
ment, els interessos, també els paga; el que no gasta són les 
inversions, les transferencies de capital, etc. Pero seria molt 
greu si es produís aquell deficit. 

Molt més greu és, o almenys aíxÍ ho consideram nosal
tres, que es camuflin despeses via empreses públiques. La 
quantitat de des pesa que tenen les empreses públiques que 
no surten en els Ilratios ll ele que ens parlava el conseller, ho 
saben vostes, senyors diputats. han vist els pressuposts. 

Molt més greu és, senyors elel Go\'em, que els ciutadans 
d'aquesta comunitat autonOI11~l no puguin cobrir les necessi
tats més peremptories precís;llllent perque vostes, amb un 
optimisme que no havien cl'ha\'er elut als pressuposts, han 
previst uns lngressos molt superiors a la rea!itat i unes despe
ses que per l'únic lloc per on e,> poelen ( ... ) es per inversions. 
Aixo, Sr. Conseller, aixo, Sr. President del Govern, és greu 
per a la Comunitat Autonoma. perque aquesta comunitat 
autonoma no es dota del capital públlc a que té dret. Graci
es. 

(El Molt Hble. Sr. Presidel1l reprenla direcció del debat) o 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Alfonso. Per fixar la poslció, pel Grup PP
UM, té la paraula la Sra. Salom. 

LA SRA. SALOM 1 COLL: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. El 
nostre grup, el PP-UM, esta m convens;uts que el Govern té 
un objectiu molt clar respecte del tema de l'execució deis 
pressuposts, l'objectiu és clar: S'ha de produir un equilibri 
pressupostari. Un equilibri pressupostari per tal de millorar 
la gestió de recursos financers de la nostra comunitat auto
noma. Ara bé, qualque vegada és difícil que aquest equilibri 
es produeixi any rera any, i és aixÍ per motius, en certa 
rnanera, de la conjuntura, per motius estructurals, per motius 
de la dinamica de la mateixa economia; la qual cosa fa que 
aquest equilibri pressupostari es produeixi a mitja termini. 

Altra cosa passa a altres comunitats, a altres indrets i a 
altres administracions. Pero en certa manera, aquests eles-

-

eguilibris temporals -podríem dir-ne entre cometes- que 
són, també ho hem de elir clar, simples elesviacions 
el'una previsió d'ingressos i no una tergiversació d'un 
límit imperatiu d'una lIei, com seria en el cas de les 
despeses, s'intenten cobrir, s'intenten reajustar, amb 
criteris per part del Govern i, en aguest cas, per part ele 
la Conselleria el'Economia i Hisenela, amb criteris ele 
prudencia, rigor i seriositat per tal ele millorar la gestió 
deis doblers públics de la nostra comunitat, eloblers 
públics que són, en elefinitiva, els eloblers que pagam 
tots els ciutaelans ele la nostra comunitat. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Salomo en torn de replica, té la paraula 
el Sr. Sampo!. 

EL SR. SAMPOL I MAS: 

Gracies, Sr. Presielent. Senyores i senyors diputats. És 
curiosa la mentalitat que tenen els nous consellers, els 
joves consellers, el'aquest Govern, és a elir, fins ara ens 
havien mostrat una cara, quan sortien aquí a debatre 
eleixaven el carnet elel Partít Popular a ca seva i eren 
tecnics, fins i tot -i jo ho he patit- ens recriminaven que 
aquí venguéssim a parlar ele política; per exemple, 
l'altre elia hi va haver un deis elebats més polítics que hi 
h¿ hagut en aquesta cambra, la no cessió del 15% de 
l'Irpf a la Comunitat Autonoma ele les I11es Balears. 
Se'ns reclamava que no parlassim ele polítIca, que par
lassim de fórmules polinomiques i que elebatéssim tec
nicament la bonelat o la maldat de la cessió elel 15% ele 
l'Irpf. Avui, quan ens trobam amb una interven ció pu
rament tecnica, una analisi elel compte general ele 1992, 
el conseller s'ha posat el carnet elins la butxaca i ha fet 
una intervenció molt política perque tecnicament era 
impossible rebatre els nostres arguments. 

Ha emprat dos arguments molt polítics, el conseller 
el'Economia i Hisenela. El primer, un que dóna molt bon 
resultat sempre aquí elins: Nosaltres no feim el que fa el 
Govern central, que es passa amb el pressupost ele eles
peses, nosaltres som la comunitat autonoma que ho fa 
millor, el nostre Pib ens permet encara arribar molt més 
enfora. Pero amb nosaltres aixo no funciona, Sr. Conse
lIer, nosaltres I'hem criticat encara més que vostes, el 
Govern central, no ens poelen posar aixo per exemple, 
a nosaltres ens han ele contestar amb la política que 
vostes fan aquí, aixo és el que li elemanam, que ens 
eloni solucions. L'altre argument polític, més que polí
tic és un argument amb un poquet ele mala fe, pareix 
que el PSM i EEM el que vol amb aquesta interpeHació, 
ho lIegiré perque ho he posat entre cometes: IIAmb 
aquesta interpe¡'¡ació pareix reclamar una major pressió 
fiscal ll

; touché, aquests no de manen que gestionem mi
llor els nostres recursos financers, aquests punyeters 
volen que augmentem els imposts, i tornam la pilota cap 
a ells. Ido no, tampoc no, no volem que augmentin els 
imposts, ni volÍem que en posassin, ni volíem que 
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posassin el Canon de sanejament, que només el paga el 35% 
deis qui l'haurien de pagar, i s'hi produeix un greuge compa
ratiu entre els ciutadans, hi ha un 65% que no el paguen i un 
35% que sí que el paguen, un 65% que no el paguen, entre 
els quals, a través de la resposta de l'altre dia, majoritaria
ment hi ha molts de municipis del Partit Popular, que us 
pensaveu? Aquest és el fet, per al qual no ens ha donat 
solucions. 

Evidentment que els pressuposts d'ingressos són estima
tius, pero no s'ha prodult només una mera desviació d'una 
previsió d'ingressos, ens trobam amb un cas digne de ser 
analitzat. Una comunitat autonoma, una administració, que 
tradicionalment no havia tengut dMicit, que havia tengut 
superavit, excepte I'any 91, quan crec que va tenir 800 i 
busques milions de dMicit, per primera vegada es troba 
amb 5.4l1u milions de dMicit, que passa aquí?, amb una 
baixíssima execució deis pressuposts d'ingressos. Li he parlat 
del 35% en Canon de sanejament, no m'hi estendré perque 
ja li ho he dit. 1 la resposta havia de ser: Que feim comptes 
fer per millorar la gestió del Canon de sane)ament sense 
haver-Io d'augmentar?, que ha passat amb aquests 1.800 
milions d'obres públiques?, qui és que ha incomplit, el go
vern central o el Govern de les Illes Balears?, que ha passat 
amb el que s'ha deixat d'ingressar per I'objectiu 5B?, per que 
no han vengut aquests milions que estaven pressupostats?, 
qui ha fallat, els ajuntaments que hi havien de col, laborar, el 
Govern o el maleit Govern central de sempre? Ens digui qui 
en té la culpa. 

És una interpeHació sobre la gestió del Govern de les 
Illes Balears, una interpel'lació molt tecnica que voste I'ha 
tornada en política. Molt bé, ido, facem-Ia política; que hi 
pensa fer?, quin es solucions té per augmentar el nivell d'in
gressos d'aquesta comunitat autonoma sense augmentar els 
imposts? Perque el que no baixa, de la qual cosa es parlava 
fa un moment, és la despesa corrent. Grau d'execució del 
capítol 1, de personal: 98% i busques; grau d'execució del 
capítol 2, de despesa corrent: 94 o 95%; interessos: evi
dentment al 100%. 1 a quina situació ens duu aixo? 5.000 
milions d'endenutament al pressupost, any rera any; 5.400 
milions de deficit. Parlam de 10.000 i busques de milions 
en"-e els quals ja pressupostam ingressos i la des pesa possible 
a efectuar, un 20% anual de diferencia entre ingressos i 
despeses. Ara no és greu, evidentment que són dins els lí
mits que els permet la legislació pero, per al 93, hem vist que 
hi ha unes previsions paregudes. Si no prenen mesures, que 
és el que hem de fer els polítics i a la qual cosa l'inst avui 
-acab, mig minut, Sr. President-, la situació sí que pot arri
bar a ser preocupant; coincidesc que avui encara no ho és, 
pero ho pot arribar a ser. Per tant, prenguem mesures. 

Jo crec que ni sera necessari que presentem una moció 
subsegüent perque seria reproduir el debat d'avui. Simple
ment, abans del debat de pressupost, perque les mesures 
correctores vendran via esmena, ara presentar una moció 
seria reproduir un debat que hem fet avui i que el veurem en 
el debat de pressuposts, pero jo esper que a la segona in ter
venció voste, com a mínim, faci una mica de proposit d'es-

mena i ens digui que reconeix una situació, que no hi ha 
hagut les previsions que voste esperava, pero que hi 
prendran unes mesures, que refor~ara el departament 
de gestió tributaria i que la situació millo rara, i unes 
explicacions concretes que li he demanat quant als fons 
que depenen del Govern centra!. Moltes de gracies, Sr. 
President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sampo!. En torn de contrareplica, Sr. 
Matas, té la paraula. 

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA 1 HISENDA 
(Jaume Matas i Palou): 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. 
Sr. Sampol, jo crec que és difícil fer un altre discurs 
diferent del que he fet perque el que li he intentat expli
car amb aquest discurs que he fet és precisament quin 
era el context d'aquesta interpel'lació que voste em feia 
en el dia d'avui. Voste té, si m'ho permet, una mica de 
desconeixement de quina és la tecnica financera admi
nistrativa que s'aplica a la gestió i a la liquidació de les 
des peses i deis ingresso: una administració pública 
com és una comunitat autonoma, com és aquesta. 

Jo el que no puc fer en aquest moment és explicar-li 
partida per partida d'ingréslquí, voste no té en 
compte, quan mira la liquidació del canon, el que és la 
comptabilització -com li vaig explicar l'altre dia en una 
compareixen~a-, del contret de l'impost i que si una part 
del contret d'aquest impost ha haguL de ser fet en perí
odes i s'ha comptabilitzat en un altre exercici pressupo
stari. Jo no li puc explicar que les autoliquidacions de la 
Llei de l'Isiquiema han estat alterades perque lli ha 
hagut una suspensió de l ribunal Constitucional que ha 
obligat a fer aquestes liquidacions en el darrer exercici 
de l'any i també han hagut de tenir una perio ;tat 
posterior a un ingrés. 

És clar, jo crec, i creia que voste esta va d'acord amb 
mi, que aquesta és la labor que, dins aquest Parlament, 
fa la Comissió liquidadora del pressupost. Nosaltres ho 
presentam amb temps, en regla i en forma i aquesta Co
missió liquidadora del pressupost, amb un feina mot 
lloable i molt respectable, pot fer aquesta labor d'analisi 

d'aixo. 

Si vol que aprofundeixi més, al 5B el mateix. Al 5B 
es produeix un desfasament entre el que és ... , vos te sap 
perfectament que els fons europeus funcionen amb uns 
criteris de bestretes que poden anar fins a un cert per
centatge de l'anualitat anterior. S'ha de demanar la pri
mera bestreta, quan s'ha complert el 50% de la primera 
es pot demanar la segona, i un pic que es rep es pot 
contreure o es pot comptabilitzar. Aquests tipus de 
desfasaments, que són habituals en comptabilitat per a 
qualsevol expert, a la millor voste els desconeix, jo ern 

--
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-t a explicar-Ios-hi, pero no crec que pUgLU en una ínter
pre¡.sl ció i !lmb aquest terup explicar- Ios-h i O donar-Ji un 
Pe a . , '1 ' 11 'vemenfS d'alxo que voste a a ITlI or en aquest momcnt 
conel ... 
nO té del toL 

A m.és. és que. tecnicam nt. la se va in terpeHació és moll 
. batible, jo crec que té fa /lades ele principio Vos te parla ele 
I.e manenl ele tresoreria i cl'unes incorporacions que han 
~ofltl"it en aquesta Iiquic1"ció; voste no ho ha entes, aixo del 
~~tl1anenl ele ¡resoreria . 110 incompleix en absolut la Llei ele 
finances ni la L1ei de pressupost. Aquesta i.ncorporació obe
eix a unes raons distintes i a uns fon que són totalment 
incorporables, com aixL ho demostrara el posterior informe 
que es faci e1'aquesta liquidació. 

Evidentment, li ho he dit eles elel primer momento Nosal
tres, els criteris de gestió, els aplicam eles de fa molts anys. 
EIs criteris en la millora ele gestió i la recaptació en la políti
ca d'ingressos ens preocupen tant o més que a voste, i apli
cam aquests criteris al nüxim. i els continuarem aplicant, i, 
quan discutim efectivament el projecte ele /lei del pressupost 
de I'any que ve que hagi entren en aquest Parlament, tendra 
ocasió també de veure-hi noves mesures per intentar aconse
guir aquest compliment; peró repetesc alló que he dit en la 
meya primera intervenció. fora e1'aquest compliment només 
hi ha dues vies: endeutament o rnés imposts. Em digui voste 
quina vol, perque les altres les e~tal11 aplicant i les aplicarem. 
Fins i tot ( ... ) la seva col'laboració perque em pugui ajudar 
a tenir una millor gestió en aquesta recaptació i previsió 
c1'ingressos. Pero insistesc que J'equilibri pressupostari en 
aquesta administració pública el c1uim ele forma molt rigoro
sao Al final, els ingressos quaclren amb les elespeses, perque 
c1'on no n'hi ha, no se'n pot treme. 

Insistesc que no se'n preocupi, que tenim uns criteris moIt 
rigorosos per a les finances i comptes que en depenen, de 
nosaltres, i que aquest exercici de seriositat que feim des 
d'aquí és en bé del futur financer d'aquesta comunitat au
tanoma. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Matas. 

1II.1) Proposició no de llei RGE núm. 1416/93, presenta
da pel Grup Parlamentari MIXT, relativa a emissions de 
televisió a Balears. 

EL SR. PRESIDENT: 

11 • Pa sam al tercer punt, que corresp r ~I proposici.ons no ele 
el. Comen~arem per la 1416 e1e l Grup Parlamentari rvrrxT, 

relat iva a emissions ete televi ió a les Ba lear. Té la paraula 
en nOm elel grllp proposant. el diplltat Sr. Peralta. 

Iiei;r. Moll, pot fer lectura elel text de la proposició no de 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Sí, Sr. President. 

Proposició no de Llei. 

"Primer. El Parlament de les Illes Balears acorela 
dirigir-se a I'ens de Rtve per fer palesa la seva preocu
pació i protestar per caire partidista de les notícies 
polítiques que s'emeten a l'espai Informatiu balear. 

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el 
Consell Assessor de Radio i Televisió de les Illes Balears 
a exercir les accions esqueients per tal de defensar la 
pluralitat i la imparcialitat informativa dins I'espai Infor
matiu balear. 

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el 
Govem de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears 
a dirigir-se a l'empresa pública Retevisión a fi i efecte 
del compliment deis terminis fixats per a la posada en 
funcionament deis repetidors de les illes de Menorca, i 
d'Eivissa i Formentera, i ampliar d'aqusta manera 1'0-
ferta informativa a la totalitat deis telespectadors de la 
nostra comunitat autónoma 11. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. PERALTA I APARICIO: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. 
Aquesta proposició no de llei, ens hem de retrotreure a 
la dada en que va ser presentada, concretament es va 
presentar dia 1 de mar~ del present any, quan encara no 
s'havia prodult un fet polític important, recent, que va 
ser la celebració de les darreres eleccions generals. 

Hi h;l dues parts exposades en aquesta proposició no 
de llei, . .In primer i un segon punt que parlen concre
tament ele quin és el tractament que I'ens Radio i Tele
visió Espanyola a les Illes Balears dóna a la informació 
política, per una banda, i, com die, el que es donava en 
aquell moment concret en que es va produir la redacció 
d'aquesta proposició no de llei. Per una altra banda, hi 
ha un tercer punt que parla concretament de quina era 
la situació de recepció d'altres canals de televisió, con
cretament deis canals privats de televisió, a les Illes de 
Menorca, d'Eivissa i de Formentera. 

Comen~ant per darrera, procediré a demanar que es 
faci una rectifica ció en el text final que es dura a vota
ció sobre que el repetidor a I'illa de M'norca de Retevi
sión ja va entrar en funcionament fa z¡,gun temps i que, 
en aquest moment, es reben totes les emissores privad es 
(Antena-3, Tele-5, Canal Plus) i que es va resoldre la 
problematica que es va plantejar amb la recepció de TV-
3 i Canal 33, es va resoldre aquesta situació. Després em 

~~~============~~~==~================================================== 
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referiré al final de la intervenció a la situació que es produ
eix a les illes d'Eivissa i de Formentera. 

Com deia, es va redactar aquesta proposició no de llei en 
un moment en que es va produir una notícia a través de 
l'Informatiu balear que em va moure a presentar-la. Concre
tament en aquells maments va ser notícia la precampanya de 
les eleccions generals iniciada per un grup polític representat 
en aquesta cambra, concretament el PSOE, i va fer un se
guiment exhaustiu de l'inici d'aquesta precampanya en la 
qual participava un que havia estat candidat anteriorment, a 
la campanya de les eleccions autonómiques, i <: ' va iniciar -en 
dirÍem- casa per casa aquesta campanya, i a<;ó va ser una de 
les notícies principals a un d'aquests informatius balears que 
em va maure a determinar que no es podia permetre que hi 
hagués aquesta situació. No es va fer el mateix amb cap aItre 
grup polític present en aquesta comunitat autónoma. Tots 
els grups polítics varen iniciar una precampanya i no varen 
veure com Televisió Espanyo la va fer el seguiment c1 'aques
tes precampanyes. Sé que se'ns dinl. que altres grups polítics 
tenen ampla presencia institucional i que per tanl, com que 
tenen aquesta ampla presencia in titucional surten J11.01l ja als 
informatius amb aquesta sola presencia institucional sé que 
a¡;ó se'ns dinl aquí dalt, a la millor no en en diuen res 
peró esper que sí que se'ns din\ qualql1e cosa d'agó. 

S'ha de dir que si bé al tres mitjans i altres televisions 
varen fer també el seguiment el 'aquesta precampanya o e1'a l
tres activitats polítiques, avui no és objecte de debat a<;o 
perque aquests mitjans de comunicació són mitjans privats 
i hem de dir que els mitjans de comunicació privat al'l1b els 
seus doblers, ens agradi o no, el que considerin mes acliem 
O el que el doni la gana. Ara sí que crec que estam en 1'0-
bligació de denunciar des e1 'aquesta tribuna que un mitja de 
comunicació públic, pagat amb els doblers ele tots els ciuta
dan faci un liS abusiu del poder que li dóna tellir el control 
e1'aguest mitja a través d un determinat partit a través d'uns 
determinats mecanismes de govern dirigits des del Govern 
central a través de la Delegació del Govern a la nostra co
munitat. 

S'ha de fer una separació del que és la direcció de Televí
sió Espanyola del que són els treballadors de Televisió Es
panyola. No eria just ficar djns un mateix sac tots aquells 
que fan feina perque tenen necessitat de fer feina i perque 
és una feina que els agrada a un determinat mitja de comu
nicació amb el que és la. direcció. No m'estranya que es 
produeixi aquesta situació tot i tenir en compte la forma com 
es va produir recentment la reelecció o el renomenament del 
director general de l'ens Radio i Televisió Espanyola, d'una 
forma totalment dubtosa, d'una forma que va semblar total
ment escandalosa i sospitosa, que fins i tot va ser objecte de 
crítica i de recurs per part d 'al tres grups polítics. 

He fet una diferenciació entre 1 'actuació de Televisió 
Espanyola a la nostra comunitat abans de les eleccions gene
rals i la que és després de les eleccions generals. Si abans 
podíem dir que aquesta actuació es feia un poc a lo bruto, 
és a dir, s'anava a treure tot el que interessava, ara, evi-

dentment després deIs resultats que es varen produh 
les darreres eleccions generals, ha canviat aquesta tac 
ca, aquesta forma d'actuar i, evidentment, s'actua d'lIJ 
forma molt més refinada, d'una forma molt més r 
servada i amb molta més cura pergue sembli una co 
quan en realitat n'és una altra. Tots els gui coneixe 
com funcionen els mitjans de comunicació sabem que I 

poden perfectament manipular les informacions que I 

donen des d'aquests mitjans de comunicació, i e\ 
dentment, en el cas aquest, seria necessari arribar a Ú 

un estudi en profunditat per part de persones enteses e 
aquest mitja de quina forma, tan escandalosa molt~ 
vegades, es manipulen les informacions. Les informaci 
ons es poden donar d'una forma aseptica o es pode 
donar d'una forma clarament tendent al resultat que e 
pretén que tengui aquesta informació quan arribi a 
ciutada, i a<;o passa moltes vegades per no clir quas 
!otes, tal i com es donen la majoría d 'informacions qw 
es clonen a travé sobretot d'aguest espai anomena 
Tnformatiu Balear, del qual tecnicament no hi ha res ( 
dir quant al seu funcionament i la seva presentació, d~ 
la seva qualitat, en podríem dir que és molt bona. Pre· 
cisament, si es fa una manipulació de les inform::cions, 
evidentment, si tecnicament és molt bona i la f0 :la de 
presentació és molt bona, el resultat final encai'a n'és 
molt més perillós, perque si s'afegeix la tecnica a la 
manipulació, el resultat final és realment molt perillós 
de cara a les infurmacions que es donen al ciutada. 

S'ha ele dir que s'han proclui"t, com és tradicional, 
notícies que s'han donat en directe o informacions que 
s'han donat en directe, com va ser el debat de la Comu
nitat Autónoma, on el grup més afavorit per aquest 
mitja, que és el PSOE, no va sortir en aquesta actuació 
en directe tot el temps que va tenir les intervencions 
aquí, pero actó va ser una actuació puntual i només per 
qüestions purament i exclusivament horaries, no va ser 
pergue no hi hagués voluntat que a<;o fos d'aquesta 
forma, sinó simplement per una güestió horaria. Lla
vors, a la informació que es va donar a posteriori, evi
clentment, ja s 'h " emmarcar la notícia com era neces
sa. :. Evidentmem, hi h" "Itres notícies que no interes
sen i que no es clonen, hi da representants d'aquest Par
lament que surten aquí a parlar i no els treuen pergue 
ha parlat tothom aquell clia i encara que hagi parlat 
aquell, aquell dia no surt perque no interessa que surtí, 
etc. 

Jo sé que el resu.ltat final el aquesta I roposició no de 
llei, el resulta t final no tendra massa importancia, jo sé 
que cap on van dirigits els canons el aquesta proposició 
no de \Iei no tenclra una excessiva importancia perque, 
en el fons , com que continuarem tenint el control d 'a~o, 
no ens preocupa massa i a més aquest que ho presenta 
encara ens preocupa menys, pero jo volia avui sortir a 
defensar ac;ó aguí perque volia deixar clar que aquí 
ningú no es Jlepa el dit i que la co a és claris ima. 

rc1 
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Evidentment a<;o quedaria buit si no anas acompanyat 
d'una e rie de dades, ería una interpretació política que fa 
aquí un ~i~utat que s~lI'r aqu í ,dalt ! que en .fa una i~terp;e-

ci' esbl<\Ixada, d 'a¡;o, perque esta ressentlt perque se l ha 
t:acrat en qualque ocasió d una forma totalment diferencial, 
l,alamenL Aquí hi ha unes e1ades que són ciares, he agafat, 
¡1.c 
osterio rmem a les e lecci,on , les dades d 'un mes en que no 

hi va baver molta activitat política. on -fixin-s'hi bé vostes
el PSOE quant a part its poIítics, la seva presencia en segons 
eO te levisió va ser de 1.292 segons, mentre la resta de grups 
políties. tots junts només va arribar a 1.100 segons, tota la 
resta de partits políties. Quant a la presencia en aquest Par
lament es produeix una cosa que és curiosíssima, és a dir, a 
nivell institucional, el Parlament va sortir a I'Informatiu 
Balear el 45'5% i el Grup Parlamentari del PSOE el 54'5%. 
A nivell ele l' Ajuntament ele Palma. el Grup elel PSOE hi va 
sortir el 58'4%, el PSM el 38'5 i el PP el 3'1; jo sé que se'm 
dira que el PP té una presencia institucional i que hi ha 
sortit com a ajuntament, pero. evielentment, ele I'Ajuntament 
de Palma, com a ajuntament, és ele qui s'ha donat major 
nombre d'informacions, pero ele la resta el 'ajuntaments, curi
osament, el que hi ha sortit més -ja estic esgotant el temps, 
Sr. President, acabaré tot cl 'Ull:l-. I'ajuntament qL: més J' ha 
sortit, ha estat l'Ajuntament de Calvii1, curiós, norma!. 
Quant a consells insulars. j:l no és una cosa que tengui a 
veure amb la qüestió polític:l -supos-, pero he de dir també 
que el consell més marginat ele tots ha estat el Consell Insu
lar de Menorca, i jo, com a mellllrquí. ho havia de constatar 
aquí avui. 

Per últim, i per acabar, referent al punt tercer, he de dir 
que, pel que respecta a la recepció el 'altres cadenes ele televi
sió a les ilIes d'Eivissa i Forlllentera, s'havia anunciat aIs 
habitants d'aquestes illes, per pan ele Retevisión, que podrien 
veure a través el 'aquesta nova recepció les olimpíades de 
Barcelona, evidentment, les olin'lpíades no s'hi van veure; 
posteriorment, se'ls van donar com a termini dia 15 d'octu
ore passat, i si bé les antenes estan posaeles i si bé alIo que 
es va elemanar al Consell c1'Eivissa i Formentera, que s'apla
nés el camí i el terreny, que estava dins el terme de Santa 
Eularia, es va fer, el fet és que els municipis que poden 
veure al tres caelenes ele televisió o bé ho fan a través d'Aita
na, de Valencia, o bé ho fan a través c1'Alfilbia, cl'aquí, de 
Mallorca, pero evielentment, en el cas el'Eivissa i Formentera, 
encara no ha entrat en funcionament i s'han incomplert tots 
els terminis que s'havien donat. 

(L 'Hbte. Sr. Vice-preside/u prim.er substilueix el MotI 
HbLe. Sr. President en la direcció del deba!). 

EL SR. PRESIDENT: 

Li prec que acabi, Sr. Peralta. 

EL SR. PERALTA I APARICIO: 

Sí, Sr. President. 

Per tant, sen yo res i senyors diputats, els deman el seu 
vot favorable a aquesta correcció de llevar I'ílla de Me
norca quant a la recepció de Retevisión, perque és un 
tema que esta superat i solucionat. Per a aquesta pro
posició no de llei els eleman el seu vot favorable. Moltes 
gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Peralta. Altres grups que vulguin inter
venir? Pel Grup Parlamentari PSM i EEM, té la paraula 
el Sr. SampoL 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President. Em permetin una distensió, és 
a elir, gn'tcies a aquestes campanyes, tal vegada I'inter
pel'lant ens ha pogut dirigir la paraula avui. 

De totes maneres, nos al tres no som massa partidaris 
d'institucionalitzar les crÍl ;Llues als mitjans de comuni
cació. Confés que el nostre grup en ocasions hem enviat 
queixes no només a Televisió Espanyola sinó fins i tot 
a empreses privades, pero també hem de reconeixer Qne 
I'objectivitat és moIt difícil, no dubtam ele la profes ~. , d

nalitat deIs periodistes; ara, en parlar de ( ... ) als nostres 
respectius grups que estan representants aquí, mai no 
hem fet una al'lusió a campanyes orquestrades. Hi pot 
haver en un moment donat una informació que no ens 
deixi satisfets, altre dia en sortim més ben parats, pero 
jo crec que: primer, la professionalitat deis periodistes ha 
de quedar salvada; segon, aquestes crítiques des de les 
institucions als mitjans de comunicació no crec que 
ajudin a millorar els mitjans de comunicació públics que 
el nostre grup entén que són necessaris. 

Per tot aixo es pot su posar que ja queela ciar que 
votarem en contra deis dos primers grups, i llastima que 
no hagi fet referencia al tema important de la proposi
ció no de llei, que és el tema de Retevisión i la possibili
tat que funcioni bé la recepció a Menorca, a Eivissa i a 
Formentera, pareix que principalment a Eivissa i a For
mentera hi ha bastants dificultats. En aquest cas, al punt 
número tres, amb molt de gust hi votarem favor i als 
dos primers, com ja li he dit, hi votarem en contra. 
Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sampo!. Pel Grup Parlamentari SOCIA
LISTA, té la paraula el Sr. Lloren<; Rus. 

EL SR. RUS 1 JAUME: 

Gracies, Sr. President. Miri per 011 el 110stre grup 
votara a favor d'aquesta proposició. Intentaré explicar
ho. De totes maneres, del representant del Grup MIXT, 
li '11 vull dir, Sr. President, que de canons res, no arriba 
ni a escopeta de perdigons, que ho tengui cIar, i la de-

~--~~============================~==========~~~~==~~~================ 
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fensa que ha intentat fer d'un grup, sense anomenar-Io, en 
qüestió de recompte de minuts és ridícula, és ridícula que 
l'hagi de defensar qui l'ha defensat, pero aquest és un altre 
tema del qual en un altre moment ja parlarem, ridícula. 

Miri, jo en tenc les dades, d'aixo, perque qui li parla és 
curiosament membre del Consell Assessor de Radio Televisió 
Espanyola i en les darreres xifres sumades -i aixo ens dóna 
peu a votar-hi a favor- el partit que en surt perjudicat som 
nosaltres, sumat, pero, perque, és ciar, voste em dira que és 
que parla el conseller d' Agricultura, el conseller ele Turisme, 
el president de la Comunitat Autonoma, que bé, que no 
diuen res, que no eliuen res?, eliuen els telefons que hi ha, al 
Consolat ele Mar, a eleterminaeles elireccions provincials, o no 
ho sabia, Sr. representant elel Grup MIXT, sí senyor, és clar 
que sí. 

Els perjuelicats, en totes les xifres que voste ha donat, fins 
ara, i és un estueli que no esta acabat, el que li ha arribat a 
voste és una situació parcial ele elesprés de les eleccions, 
perque també curiosament s'han ele veure les d'abans ele les 
eleccions, a la memoria del 92, a la elel 91 i curiosament, la 
qual m'he fet arribar, com és natural per estar informat i no 
indocumentat com algú que ha sortit aquÍ, a la memoria del 
86, quan presidia el Sr. Jaén Palacios, nosaltres -no s'espanti, 
Sr. representant del Grup MIXT- també ja sortÍrem i a un 
acta es va dir, i el Sr. Jaén Palacios, que és una persona de
mocrata, hi va estar d'acorel i va dir: aixo s'ha de solucionar. 
1 per que s'ha de solucionar?, senzillament perque la Llei 
( ... ) del Consell Assessor de Raelio Televisió Espanyola aixÍ 
ho diu i perque l'article 20 de la Constitució també ho diu, 
cosa que voste ni tan sois s'ha mirat, i elubt molt que ho 
sapig"' mirar. Llavors, el problema que tenim, quin és?, el 
problema que tenim és que el que volia ser una defensa, 
sense saber quines determinades intencions té, s'ha tornat en 
una crítica a Retevisión, cosa que no és ver; el Consell As
sessor ele Radio Televisió Espanyola ja s'ha dirigit a Retevisi
ón i en té la contesta que les anomalies ele les illes de Me
norca i d 'Eivissa estan solucionad es, Sr. representant del 
Grup MIXT. Més li'n diré, el Grup MIXT té un represen
tant elins el Consell Assessor, del qual m'atreviria a dir que, 
curiosament, no hi ha tengut presencia eles de principi el 'any; 
per tant, que voste en tengui la documentació, em pareix 
molt bé, perque és una elocumentació pública, pero a les 
actes consta el reconeixement, per part del Consell Assessor 
de Raelio Televisió Espanyola, de la solució de tota una serie 
de problemes. 

Quant al recompte de minuts, sí que hi vull entrar una 
miqueta detalladament. Televisió Espanyola, Partit Popular, 
sumat, i hi tenc en compte Administració central i qualsevol 
organ que pugui tenir relació amb les elues administracions: 
Partit Popular, 1,5539; Partit Socialista, 0'8622. És clar, i 
vostes diran: és que nosaltres som molts més. Jo no dic que 
no a aixo, pero tengui en compte una cosa, que la llibertat 
que puguin tenir -ja ho ha dit el Sr. Sampol- o que puguin 
aplicar els responsables de qualsevol mitja de comunicació 
-no me'n referiré només a un, sinó a qualsevol- crec que és 
en funció de la notícia i l'interessant d'aqueixa notÍcia, 

nosaltres entenem que per ventura aquest recompte ele 
minuts que es concedeix al Partit Popular és perque per 
ventura ostenta una representativitat en aquesta comuni
tat que nosaltres reconeixem. Per tant, si hem de propo
sar una proposició no de llei en defensa d'una cosa que 
ja és clara pel recompte de minuts, nosaltres, com que 
som els que ens sentim perjudicats, I'hem ele votar a 
favor, l'hem de votar a favor senzillament perque no
saltres ens sentim contemplats quan eliu a favor o cap a 
una determinada opció política; nosaltres entenem que 
aquesta opció política és el Partit Popular. Quan vul
guin, tots els representants deis partits polítics represen
tats en el Consell Assessor, els convielam que venguin, 
que en facin un estudi, que ho comprovin amb nosaltres, 
perque, entre altres coses, I'estudi del recompte ele mi
nuts, curiosament, el fa una empresa ele tota confian<:;a 
de la majoria d'aquest Parlament i d'aquesta comunitat 
autonoma. Per tant, encara és menys possible que hi 
pugui haver error. 

Jo li dic, al representant del Grup MIXT, que hi 
votarem a favor perque, la veritat, quan un grup en 
certa manera se sent perjudicat a raó de fer 1 'estudi 
seriós, no d 'un enraonament que ha fet, sobre el qual 
crec que ni tan sois I'ha constatat amb les elades que hi 
ha al Consell Assessor ele Radio Televisió Espanyola, el 
qual sí que té aquest estudi que ell proposava, crec que 
en certa manera ha fet un flac favor a qui volia defensar 
i a nosaltres en dóna peu a votar a favor perque som els 
vertaelers perjudicats d 'aquesta situació. Gracies, Sr. 
President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Rus. Pel Grup Parlamentari PP-UM, té 
la paraula el Sr. Ribas de Reyna. 

EL SR. RIBAS DE REYNA: 

Sr. Presidente, señoras i señores diputados. Yo les 
tengo que confesar que estoy alucinado oyendo la canti
dad de cosas que vengo oyendo esta tarde, con la guerra 
ele cifras, en la que, por supuesto, no voy a entrar. Pero 
mire usted, sea serios, Sr. Rus, no diga usted cosas con 
as que ha dejado boquiabierto a toda la cámara. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Ribas de Reyna, li prec que fixi la posició. 

EL SR. RIBAS DE REY NA: 

Es que ha sido tan gordo, Sr. Presidente, que no me 
ha quedado más remedio que decirlo. 

En esta proposición no de ley, el Grupo pp-UM 
votará a favor. Yo creo que, aparte cle la broma que 
podemos hacer aquí un poco entre tocios para calmar 
un poco los ánimos, no me voy a meter bajo ningún 

--
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lceplO con los funcionarios de Radio Televi jón Española, 
COl 'b d l" l l ' I orque ena a sur o que e lescmos a cu pa Justamente a 
P ue lleva los re ado , en absoluto; yo creo que aquí, y tene
~os que ser con cien tes todos bemos visto la manipul.ación, 
:a terg . . ersación de la televisión. Ha ido público y notorio 
que en todos lo medio de comunicación en tiempo de las 
elecciones ha salido verda l ramente la rep~lrtición ele espa
cio y la repartición de informativo de un partido u otro ha 
sido verdaderamente escandaloso, pero esto no lo elice el 
Grupo lIXTO no lo dice el Grupo PP-U 1, esto lo ha di 
cho toda ESl aña, y yo de lo lue me quedo asombrado es que 
un eñor como el Sr. Ru , que ha sido de l consejo asesor y 
que ha trabajado bien, y lo ha recono _ ¡;o públicamente, que 
se ha trabajado bien en el órgano ase , A, y que se han lleva
do una serie de noticias a Madrid a los órganos de Radio 
Televisión Española para que tomasen nota de una serie de 
cosas a las cuales no se ha hecho caso absolutamente, no les 
han hecho caso. 

Ríase, usted puede reírse. Se relra quien ría el último. 
La programación, no pueden hacer ustedes absolutamente 
nada. 

EL SR PRESIDENT: 

Sr. Ribas de Reyna, li prec que fixi la posició . 

EL SR RIBAS DE REYl\r\. 

Muchas gracias. 

La cosa está clarísima. En un momento determinado 
están haciendo caso omiso nlUCh3S veces a la inform9ción de 
los partidos que no están en el Gobierno de la nación, y 
aquí concretamente, con ' .<; elatos que se I dado, con los 
minutos que se han dado, la guerra de cif! '--';" es cierto y es 
así. Pero por alguna razón también será, señores diputados, 
que no hace ni veinticuatro horas que hay una moción pre
sentada por el PP, que ha sido aceptada y votada por la ma
yoría de la cámara por 275 votos a favor, unas enmiendas 
del PSOE, convirtiendo una declaración de principios, lo que 
todo un tema de la ley para cambiar la Ley general de audio
visuales, por alguna razón habrá sido así. 

Lo que está claro es que se va a cambiar, y esto está 
aCeptado hace muy poco tiempo, separar la radio de la televi
sión, y que se comprometen a llevarlo a un estudio muy serio 
ante el Congreso de los Diputados. Supongo que si hasta 
ahora funcionase de una manera maravillosa, lo que está 
claro es que ahora no estaríamos discutiendo un tema im
Portante y que en los medios de comunicación hay infinidad 
de cartas, de artículos de la gente, que ha sido verdadera
mente escandaloso. 

Por tanto, Sr. Peralta, no. otro vamos a ap Ir esta. Yo 
lo. único que le pediría, quizá porque no no gusta en el 
Pl'lmer pUnto, es que tenemos una preocupación sobre esto 
~~~nas es cier to prote tal' 110 me gusta. no nos gusta la ac-

IOn de la protesta la protesta e la dejamo para otras per-

=--

sanas, pero para nosotros no. Yo le pediría que en el 
primer punto la palabra protestar se quitara. Por supues
to que los tres puntos los votaremos a favor. Muchas 
gracias, Sr. Presidente. 

EL SR PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Ribas de Reyna. en tom de contrarepli
ca, té la paraula el Sr. Peralta. 

EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

Gnicies, Sr. President. Bé, Senyors del PSM i EEM, 
gracies per donar suport al punt tercer. S'ha de dir que 
a Menorca, en nom de la veritat, es va resoldre el pro
blema de TV3 i "'ue actualment, excepte els dies que hi 
pot haver un" ¡ema meteorologíc o de falta de flui't 
electric, es ve , il bé les diferents cadenes de televisió en 
general, en alguns : 1S0S s'ha hagut de fer algun ajust, 
pero es veuen bé; gnicies per donar sunort a aquest 
punt tercer. Quant als punts primer i segad, no m'estra
nya que no els donin suport, no m'ha sorpres gens 
aquesta afirmació que vos tes han fet perque, amb les 
dades que jo tinc, curiosament el grup en segon Iloc més 
afavorit com a grup polític és el Grup PSM i EEM; per 
tant, és logic que una cosa que ara els va bé no la votin 
a favor. 

Pel que fa a la intervenció del representant del Grup 
SOCIALISTA, agraesc que doni el vot favorable el seu 
grup a aquesta proposició no de llei, pnicticament que 
Íntegrament a tot aIlo que en ella es diu. La veritat és 
que jo no he dit en cap moment que no esperés que el 
Grup SOCIALISTA votés o no votés favorablement 
aquesta qüestió, jo no he parlat d'a<;o, jo he parlat i 
m 'he limitat a fer una constatació d 'uns fets deIs quals 
no tan sois qui els parla sinó qualsevol ciutada fa co
mentaris moltes vegades o n'ha parlat al carrer, no tan 
sois a nivell d'Informatiu Balear, que és molt manco si 
comparem els informatius de canicter estatal o nacional 
que es donen, en els quals la situació si que seria molt 
més llarga de debatre, pero no correspon, crec jo, a 
aquesta cambra debatre aquesta qüestió. Aquí hi ha 
hagut un altre portaveu que ha tret un poc el tema, pero 
no es tracta de debatre aquesta qüestió aquí. 

Per tant, si en aquesta situació desfavorable per a la 
resta de grups polítics, vostes, que des del meu punt de 
vista són els més afavorits, subscriuen aquesta proposi
ció no de llei en la Iínia que ha expressat el portaveu 
del Grup SOCIALISTA, he d'entendre que l'afavori
ment per part de l'ens Radío Televisió Espanyola encara 
pot ser més gran, i d'aquí supos que ve el vot favorable. 
De tates formes, moltes gracies per votar-la afírmativa
ment. 

Quant al Sr. Ribas de Reyna, portaveu del Grup PP
UM, també Ji agraesc que el seu grup voti favorable
ment aquesta proposició no de llei i Ji diré que, quant a 
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aquesta proposta que m'ha fet de llevar la paraula protestar, 
si hi esta d'acord tota la resta de grups, per part meya no hi 
ha cap ínconvenient en retírar aquesta paraula. Ara, per les 
indicacions que veig a altres grups, supos que s'haura de 
mantenir la protesta per mal que li pesi a voste, Sr. Ribas de 
Reyna, s'hi haura de mantenir. 

Quant al punt tercer, insistesc que la redacció quedaría: 
"Per a la posada en funcionament del repetidor de les illes 
d'Eivissa i de Formentera". Llevaríem allo de Menorca 
perque era en aquest moment quan es va fer la proposició, 
pero, com he dit al principi, ara és un tema que ja esta re
solt. Moltes gracies. 

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

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Peralta. Hí ha intervencions en contrarepli
ca? Sr. Sampol, té la paraula. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President. Bé, el Sr. Peralta ha fet una afir-
. mació que s'ha de contestar, i la hi contestaré amb una inte

rioritat. Crec recordar, no sé si era poc abans de les eleccions 
o passades les eleccions, supos que era passades les eleccions 
perque jo ja era aquí i era nou fa uns anys, va circular un 
informe, l'encarrec del qual crec que l'havia fet el Consell 
Assessor de Radio Televisió Espanyola, en el qual sortia un 
control de recompte de minuts, al meu partít li sortien O 
segons, era un mostreig fet durant quinze dies, voste en té 
un altre on sortim a la millor més, i ara ve la interioritat, 
aixo va ser objecte de discussió a la comissió executiva del 
meu partit, i, és clar, tot d'una hi va haver crit d'alarma, fins 
que algú va dir: 1 aquests quinze dies, que hem fet, empero, 
nosaltres? En aquells quinze dies havÍem fet poca feina, que 
havÍem fet per sortir? Ara tal vega da sortim més, i jo crec 
que haurÍem de sortir molt més per la feina que feim, per
qué ieim més feina que qualque grup que té trenta i busques 
de diputats. No he dit que el Govern, he dit que qualque 
grup que té trenta i busques de diputats, i ho mantenc. 

Per tant, jo crec, Sr. Peralta, que els mitjans de comuni
cació han de tenir uns criteris que no poden ')er absoluts, de 
segons, minuts o hores, sinó que han de ser criteris periodís
tics, han d 'actuar en funció de la notícia, de si realment és 
notícia, si realment té interes per al públic, i nosaltres tenim 
tendencia que sempre ens pensam que som notícia quan a 
vegades no ho somo 

Aquest és el moti u pel qual votam no, no que sortím més 
o manco que uns altres, intentam ser objectius. Gracies, 
senyores i senyors diputats. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sampo!. Pel Grup SOCIALISTA, Sr. Rus , té 
la paraula. 

EL SR. RUS I JAUME: 

Gracies, Sr. President. Breument, pero vull deixa ben 
palesa la indocumentació tant del representant del Grup 
PP-UM com la del representant del Grup MIXT, senzi
llament perque jo la tenc, si no la tengués no ho taria, 
pero jo la tenc, i també una lleugera variació al Sr. 
Sampo!. Voste sortia amb 2'03, miri si me'n record, i 
li'n diré per que, d'aquesta quinzena estic parlant, de la 
quinzena del mes de mar<;, perque aquesta quinzena va 
ser una qüestió molt debatuda dins el Consell Assessor 
de Radio Televisió Espanyola ja que qui ti parla va pro
posar que, a pesar de ser un informe públic, era esbiai
xat, entre altres coses perque només feia referencia a 
una quinzena, a una quinzena que va tenir tota una 
serie d'ingerencies esportives, climatiques i polítiq\1 eS 
extracomunitat que varen fer que els mitjans de comUi\¡
cació es dedicassin a altres coses al nostre redolet, que 
era l'important. Per tant, es va demanar al president del 
Consell Assessor que quan hi hagués el conjunt de la 
visió del recompte de minuts es presentas, cosa que a 
hares d'ara, és el que jo dei a al representant del Grup 
MIXT i al representant del Grup PP-UM, és el que no 
tenen, i ara surt totalment desfavorit el grup de qui li 
parla. Aixo és una cosa . 

També li diré una altra cosa: hí ha un pla de futur 
de Radio Televisió Espanyola que ho contempla. El 
representant del Grup SOCIALISTA dins el consell 
assessor i converses ja iniciades amb el represent~mt del 
PSM i EEM dins el consell assessor..., nosaltres estam 
disposats a donar suport a aixo, per que?, perqué a 
nosaltres ens interessa potenciar la radio televisió públi
ca, sobretot a les Illes Balears i sobretot a determinats 
convenis que es varen insinuar i que després, perque la 
Comunitat Autonoma, no sabem per quin motiu, es 
varen deixar sense continurtat i nosaltres volem que 
siguin ... , pero hi ha una cosa molt curiosa. M'han parlat, 
em pareix que ahir el representant del Partit Popular, 
que s'havia pres l'acord respecte de no sé que, exacta
ment aixo va entrar a les Corts fa vint-i-set dies, a pro
posta del Partít Socialista i després, per converses que hi 
ha hagut amb la resta de grups, es dura a terme a fi i 
efecte que el parlament a partir d'ara controli Radio 
Televisió Espanyola via determinades modificacions del 
que és el consell assessor o organ d'administració, pero 
aquest és un altre tema del qual podem parlar un altre 
dia. 

Li vull dir que nosaltres hi votam que sí senzillament 
perque creím que en el que ha dit el representant del 
Grup MIXT hi ha, no vull dir falsedats, perque aixo no 
afecta gaire perque se li doni aquest to, coses que no ha 
contestat, crec que per indocumentació, ¡que nosaltres, 
com que creim que sí que hi ha uns punts que creim 
que ens afecten, hi donarem el suport, evidentment 
sense tocar una paraula d'així com s'ha presentat la 
proposició no de llei. Sr. President, moltíssimes gracies. 

--
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EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Rus. Sr. Ribas de Reyna, té la paraula. 

EL SR. RIBAS DE REYNA: 

Muchas gracias; Sr. Presidente. Señoras i señores dipu
tados. Yo nada m s tengo que decirle que vamos a seguir 
votando, lamento profundamente que la palabra de protesta 
na sea quitada de la proposición no de ley. Quiero decirle 
que cada uno tiene sus informaciones, yo no soy quien ni 
estoy autorizado a decir si tiene más información o menos 
información, cada uno (1", nosotros sah.' l'lO~ ';' ;1 Ilu",,, lL "'-'-0 

interno la informaciór _¡ue tenen-:u:-.., y claro, a veces ¡as 
medallas se las apuntan otros, tal vez porque tienen un poco 
más de información. Pero de. todas maneras le quiero decir 
que creo que es una noticia que se puede dar en este pleno 
que Radio Televisión Española antes .-': tres meses posible
mente se quedara en dos entes públicos, que serán dos entes 
autónomos, por supuesto Radio Nacional de España y Tele
visión Española. Yo creo que hay mucha gente que dice que 
lo sabía y que lo ha presentado otro partido político, no, yo 
le quiero decir que ha sido presentado por el PP i que fue 
aceptado por unanimidad ele la., cámaras excepto por diez 
votos en contra. Muchas gracia.,. Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Ribas de Reyn;\ . 

Acabat el debat, passarem a 1;\ votació. Es pot fer votació 
conjunta de tota la proposició o hi ha petició de qualque 
votació per separat? Votarem. iclo, per separat, els punts 
primer i segon del punt tercer. 

Passam a la votació en primer Ik,.. deis punts primer i 
segon. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es valen 
posar drets, per favor? Gnkies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? Gracies, 
poden seure. 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

Tornarem a procedir a la votació. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen 
posar drets, per favor? 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

48 vots a favor, 8 en contra, 1 abstenció. En conseqüenci
a,. queden aprovats els punts primer i segon. 

Passam a la votació del punt tercer. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Queda aprovat per unanimitat. 

111.2) Proposició no de llei RGE núm. 476/93, pre
sentada pel Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a 
creació del Consell Consultiu en materia de conserva
ció de la natura i el medi natural. 

EL SR. PRESlDENT: 

Passam a la darrera proposició no de llei, que és la 
476, del Grup PSM i EEM, relativa a creació del Consell 
consultiu en materia de conservació de la natura i el 
medi natural. Té la paraula el Sr. Gomila i Barber. 

EL SR. GOMILA 1 BARBER: 

Gnkies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. 
Una proposició no de llei que presenta el Grup Parla
mentari PSM i EEM perque el Govern crel el Consell 
consultiu en materia de conservació de la natura i medi 
ambiento Nosaltres creim que la importancia de les acti
vitats que organitzen les organitzacions proteccionistes 
alllarg deis darrers temps per fomentar el coneixement 
i el respecte del medi natural entre els ciutadans per tal 
d'assegurar la seva preservació, el treball de recerca i 
investigació que realitzen aquestes associacions, ja sigui 
d 'especies en concret o d '/é'cosistemes amena<;ats, donen 
una experiencia que les aCiministracions públiques -pen
sam- haurien d'aprofitar a través de la coHaboració 
entre aquestes organitzacions i la propia administració 
per tal de garantir l'eficacia en la conservació del medi 
natural i de les especies i ecosistemes amena<sats, situa
cions que exigeixen una actuació decidida de l' Adminis
tració pública i un nivell de coorclinació en aquest seg
ment de la societat civil més conscienciat respecte a a
questa problematica. Qüestions com l'ec1ucació mediam
biental han de propiciar un augment de la sensibilitat 
ciutadana respecte del medi natural, cosa que difícil
ment es pot fer sense ser conjuntades les actuacions que 
realitza la propia administració i les que realitzen les 
organitzacions no governamentals en aquesta materia. 

Nosaltres pensam que és un deure de les institucions 
democratiques cercar vies de co¡'¡aboració amb aquestes 
entitats per tal de facilitar les seves activitats i propiciar 
vies de comunicació que facin possible rebre pro postes 
d'assessorament sobre aquest tema. Pensam que hi hagut 
en a<;o experiencies positives a partir de la creació d'or
ganismes consultius i de participació com s6~ el Consell 
Agrari, el Consell Pesquer, el Consell de Ca~a, tots ells 
vinculats relacionats de qualque manera amb la Conse
lleria d' Agricultura i Pesca del Govern de les lIles Bale
ars, Jo pens que aquestes experiencies avalen la necessi
tat de constituir en aquesta mateixa línia la creació d'un 
organisme consultiu en materia mediambiental, del qual 
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formin part les organitzacions i entitats conservacionistes de 
les Illes Balears. 

La Conselleria d'Agricultura i Pesca del Govern de les 
Illes Balears va crear amb el Decret 13/93 un registre d'orga
nitzacions no governamentals en defensa de la natura. En el 
preambul d'aquest decret ens dei a que la conservació de la 
natura és una activitat que requereix la col·laboració entre 
les institucions públiques i privades per al millor compliment 
deIs objectius. Amb aquesta finalitat i per facilitar en el futur 
aquesta col·laboració es considera oportú crear un registre 
específic d'organitzacions no governamentals sense anim de 
lucre, les activitats deIs qual van encaminades a la defensa de 
la natura. la que hi ha aquesta relació d'entitats no gover
namentals, les activitats de les quals van encaminades a la 
protecció del medi ambient, nosaltres creim que és necessari 
fer en aixo una passa més, que seria vehicular la participació 
d'aquestes organitzacions a través d'aquest consell consultiu 
que es relacionaria amb la Conselleria d'Agricultura i Pesca. 
Perque aquesta conselleria té consells consultius, com ja he 
citat abans (l'agrari, d pesquer, el de ca~a), deis quals pen
sam que tenen una bona eficacia i que relacionen de manera 
flUIda aquestes organitzacions amb la propia conselleria. 

Per tant, creim que l'aprovació d'aquesta proposició no 
de lIei no ha de tenir gaire problemes, perque l'únic que se 
sol· licita és la creació d'aquest consell per tal de fer fluId es 
les relacions entre les organitzacions no governamentals que 
destinen les seves activitats a la protecció i al coneixement 
del medi ambient amb el Govern de les Illes Balears Moltes 
gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Gomita. GWi> que volen intervenir? Pel 
urup MIXT, Sr. Vidal, té la paraula. 

EL SR. VIDAL I lUAN: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Da
vant d'aquesta proposició no de llei presentada pel Grup 
Parlamentari PSM i EEM, el primer que hem de dir és que 
aquest diputat que els parla -no m'atrevesc a utilitzar el nos 
majestatic- és contrari sempre, per principis, a la proliferació 
de comissions, d'organismes consultius, etc.; pero aixo no 
seria un obstacle per donar suport a la seva proposició no de 
llei, pero sí voldria fer notar és que no m'encaixa, pel que 
seria de complexa la constitució d'aquest consell consultiu, 
l'afirmació de vostes d'equiparar-lo als consells consultius 
que pot tenir la Conselleria d' Agricultura, la qual, com han 
dit vostes molt bé, té el Consell Consultiu de Ca~a i altres, 
per que? Senzillament perque, els problemes de la conserva
ció de la natura, crec jo que esta n dispersats almenys entre 
tres conselleries i, fins i tot, els consells insulars, ja que són 
problemes de la conservació de la natura l'erossió; la conta
minació, tant l'atmosferica com teHúrica, marina, etc.; tam
bé la urbanització i construcció, que seria de la Conselleria 
d'Obres Públiques; els incendis -o la lluita contra els incen
dis, naturalment-; l'esgotament deIs recursos naturals, tant 

renovables com no renovables; l'extinció de les especies 
vegetals i animals; l'efecte hivernacle; la disminució de 
la capa d'ozó; etc. Aixo fa que aquesta dispersió afecti 
les conselleries d'Obres Públiques, d'Agricultura, d'In
dústria i també, per allo de la cessió de competencies en 
urbanisme, als consells insulars. 

Per tant, s'hauria de definir molt bé quin es són les 
funcions que ha de tenir aquest consell consultiu, quina 
adscripció hauria de tenir. Tot aixo fa que aquest diputat 
que els parla almenys tengui les seves reserves per donar 
un suport total a aquesta proposició no de llei. Per tant, 
no hi estam en principi tampoc en contra, hi veim la 
bona intenció, en el fons hi podríem estar d'acord i 
donar-hi suport, pero sobretot a causa d 'aquestes dificul
tats, a part naturalment -ho torn a repetir- que tampoc 
no som partidaris d'una proliferació d'organismes con
sultius o comissions consultives, ens pareix que aquestos 
problemes -ho torn a repetir- poden incidir en una efi
cacia, com així es tracta d'aconseguir, amb aquesta 
constitució del Consell consultiu en materia de conser
vació de la naturalesa i del medi natural. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vidal. Pel Grup Parlamentari SOCIA
LISTA, el Sr. Tur i Torres té la paraula. 

EL SR. TUR I TORRES: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Creació 
d'un consell consultiu, evidentment es planteja com un 
organ de participació ciutadana, jo vull avan~ar que 
només per aixo ja els donarem suport, ja d'entrada, per 
aquesta argumentació. És evident que, per una simple 
definició de medi natural, es tracta d'un area multidisci
plinar, un are a interdisciplinar, sobre la qual influeixen 
multitud d'accions del nostre entorn, de la nostra socie
tato D'altra banda, el model de desenvolupament de la 
nostra societat d'avui en dia influeix d'una manera di
recta sobre la conservació de l'entorn, sobre la conserva
ció del medi natural, i fa que aquest medi es converteixi 
en un element molt fragil, en un element amb constant 
perill de degradació -entenem nosaltres-, si no s'hi té la 
suficient preocupació i el suficient intereso 

Volem fer constar també que els recursos natural s de 
les nostres illes són, avui per avui, un deIs millors pa
trimonis de que podem gaudir i una de les millors here
ncies que poden he retar les futures generacions d'aqeus
tes illes. Per tant, tenim l'obligació de saber-lo preservar 
per al futur, i saber-lo preservar per al futur, o sigui, 
protegir-Io, entenem nosaltres que no vol dir només 
prohibir determinades actuacions sobre l'entorn, sobre 
el medi, com pareix que entén el Govern, sinó que 
representa una adequada gestió d 'aqueixos recursos 
naturals, d'aquest medi natural, representa dur una deci
dida política d'estudis, de preservació, de planificació i 
no només dur una política de prohibició pel que fa al 
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roedi natural. És evident, per tant, que es tracta d'una are a 
que té una gran importancia a les nostres illes. 

Endemés, constatam una certa desídia del Govern en 
actuacions decidides en aquesta política. Així, totes les com
petencies que hi ha en aquest camp estan disperses en una 
quantitat de conselleries diferents, la qual cosa creim que és 
un handicap important per a una adequada política chns 
aquesta area. Per aixo, vull recordar que el nostre grup ve 
reclamant reiteradament cada any en els pressupostos la 
creació d'una conselleria de medi ambient, perque creim que 
des d'allí agrupam tates les competencies en una mateixa 
conselleria i des d'on s'hi pot incidir i s'hi pot actuar d'una 
manera seriosa i important. 

En qualsevol cas, repetesc que si partim que, per defini
ció, es tracta d'una area interdisciplinar, el fet que es crei'n 
canals de participació de cara a la societat. oberts a les dife
rents institucions i organitzacions socials que hi incideixen i 
que hi participen, en la protecció, c¡''lservació, ordenació i 
el coneixement, perque no ens hem " . oblidar de la impor
tancia que té l'ensenyament elins el camp de la conservació 
i de la protecció del medi natural -o del medi ambient, en 
general-, vull dir que, donat que la proposta que es presenta 
avui, és la de creació d'un can:i1 ele participació ciutadana, 
per suposat que la votarem a favor, perque creim que clavant 
aquesta proposta es pot c1eman:lr més, es pot demanar que 
s'hi facin actuacions més seriose~, més elecidides, pero no es 
pot demanar que es rebutgi aquesta proposta, Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. TUL Pel Grup PP-UM, Sr. González i Ortea, 
té la paraula. 

EL SR. GONZÁLEZ 1 ORTEA: 

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados. Sr. 
Gomila, vuelven ustedes con una proposición no de lev que 
presentaron aquí hace un año más o menos, creo rec .Jar
que era por estas fechas, y que retiraron poco antes de un 
pleno, Vuelven ustedes con esa proposición no de ley, supon
go que con el propósito esta vez, yo esperaba que hubiera 
alguna revelación que justificara la retirada de entonces y la 
nueva presentación ha} 'e esta proposición, no ha sido asÍ. 
Yo les quiero decir, a propósito de esto, que hay alguno de 
su grupo que dice que ustedes trabajan mucho, yo creo que 
lo que hacen es aprovechar mucho los trabajos que hacen, 
que es otra cuestión distinta, 

Pero entrando ya en la materia, le diría lo siguiente: 
Nosotros estamos de acuerdo con las dos premisas básicas 
que usted expuso aquí y que expone de hecho el texto de la 
introducción de la proposición no de ley, La primera de ellas 
es la de hacer participar de una forma más intensa a la socie
?ad civil en las problemáticas políticas que tengan alguna 
Importancia, 

--

La sociedad civil tiene, a nuestro juicio, dos papeles 
importantes: 

El primero es el de hacer llegar su voz, es el de hacer 
expresar sus problemas, su visión de los problemas polí
ticos, y una segunda función es la de servir de cámara 
de resonancia de las medidas necesarias para la mejora, 
en definitiva, de cualquier problemática política que se 
plantee. 

También estamos de acuerdo con la segunda premisa, 
que el medio ambiente es hoy, ha constituido, y mucho 
más en nuestra comunidad, un factor de primerísima 
magnitud, al cual todos los esfuerzos que se dediquen, 
tanto por la sociedad civil como por los responsables 
políticos, son pocos. 

Pero partiendo de esa base, estamos en desacuerdo 
con usted en la presentación o en la conclusión a que le 
lleva la proposición no de ley que presenta, y lo estamos 
porque precisamente, derivado de la extraordinaria im
portancia que tiene para el Gobierno de la Comunidad 
esta problemática del medio ambiente, hay un órgano 
creado hace mucho tiempo, por cierto, fue el primero en 
España de esta naturaleza, que yo recuerde, que se crea 
por Decreto 30/1985, de 18 de mayo, que es la Comisión 
balear de medio ambiente, que en su artículo tercero, 
entre las muchas funciones, recoge la octava, concreta
mente el recoger i analizar las ,ópiraciones sociales y de 
entidades científicas sobre temas de medio ambiente y 
promover la creacían de una conciencia pública en la 
materia. Como ve, es concreta y puntual la cuestión que 
ustedes plantean hoy aquí; de hecho, hay diez objetivos 
que plantea ese artículo tercero que motivan la creación 
de esa Comisión balear de medio ambiente. 

Esa Comisión balear de medio ambiente está consti
tuida, además de por miembros de todo el Gobierno, no 
ya por tres conselleries a que aludía el portavoz del 
Grupo MIXTO, sino por bastantes más; está compuesta, 
como digo, a nivel de directores generales, presidida por 
el presidente de la Comunidad, fíjese usted si le da 
importancia el Gobierno y si se la viene dando ya desde 
hace años, y está compuesta, además de por el conseller 
de Obras Públicas, por directores generales de práctica
mente la totalidad de las conselleries. Pero además de 
eso, hay miembros de cada uno de los consejos insulares, 
hay dos representantes de la Universidad de las Islas 
Baleares, hay un representante de la Administración del 
Estado designado por el delegado del Gobierno, el direc
tor del Centro Oceanográfico de Baleares, el director 
del Centro Meteorológico Zonal de Palma, un represen
tante de cada uno de los colegios profesionales de inge
nieros de caminos, canales y puertos, industriales, agró
nomos, forestales, arquitectos, médicos, veterinarios, dos 
representantes del Colegio de doctores y licenciados y 
hasta seis miembros a designar por el presidente de 
entre personas o entidades de prestigio reconocido en el 
campo de la ecología y el medio ambiente. 
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Ese decreto sufrió posteriormente una modificación en 
virtud precisamente de una propuesta de resolución aproba
da por este Parlamento, así, el Decreto 51/1988, de 12 de 
mayo, reestructura la composición de la Comisión de medio 
ambiente y añade a los que he citado un representante de 
cada entidad para la conservación de la naturaleza declarada 
de utilidad pública y radicada en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de las Islas Baleares y hasta tres representantes de 
otras entidades que por sus objetivos y características sean 
propuestos por la comisión permanente. 

Hay finalmente otro tercer decreto, porque esta comisión 
tiene una vida, una vida intensa, y hay otro decreto que 
modifica también parcialmente, en concreto la composición 
de la Comisión permanente de medio ambiente. En ese de
creto se prevé también la creación de comités especializados 
para estudios concretos o determinados sobre los temas, con 
la participación de todo el mundo que sea necesario preciso. 

Por consiguiente, creemos que eso garantiza suficiente
mente y hace innecesario en cierto modo el consejo consulti
vo que usted nos propone. Es verdad, y creemos que de ahí 
debe venir la idea, porque hace un año, previamente a su 
tratamiento aquí, que, como digo, no llegó a substanciarse 
porque su grupo retiró la proposición, que se había hablado 
y que hubo conversaciones por parte de la Conselleria de 
Agricultura con algunas asociaciones o entidades interesadas 
en temas de medio ambiente que se aproximaban para crear 
algún tipo de asesoramiento, de consejería, cerca de la Con
selleria de Agricultura y Pesca, que es una y de las más, lógi
camente, representativas, en esta materia. 

Sin embargo, he de decirle que tampoco en este caso 
parece aconsejable asimilar ese consejo de que ustedes hablan 
a 'os consejos agrónomos, pesqueros o de caza que usted ha 
citado, ello porque desde entonces las cosas evolucionan -
esperemos que evolucionen aún más- en un sentido muy 
importante, al cual se ha referido el Sr. Vidal, que es el sen
tido del traspaso de competencias a los consells insulares. De 
hecho, como decía antes, la propia comisión permanente de 
la Comisión balear de medio ambiente sufrió una modifica 
ción última, publicada recientemente en el boletín de la 
Comunidad, en el sentido de incluir a representantes de los 
consells insulares en la Comisión permanente de medio am
biente en razón precisamente al número de competencias 
que se habían traspasado en materia urbanística. Igualmente 
pasa con el Consejo Agrícola, que, según mis noticias, está 
dividido en tres consejos insulares. El Consejo Pesquero, que 
realmente está asociado a cada una de las cofradías y, por 
consiguiente, está también fuertemente insularizado. Y lo 
mismo pasa con el de caza que, aunque es regional, está 
igualmente insularizado. 

Por consiguiente, el planteamiento, en todo caso, que es 
un planteamiento que tiene mucho más que ver con un 
permanente contacto con la Conselleria de Agricultura y, en 
su caso, con los consells insulares, en la parte de competen
cias que les sean transferidas próximamente, no tiene, a nues
tro juicio, ni la entidad ni la personalidad suficiente para la 

creación de un órgano como el que ustedes proponen, 
que -insisto una vez más- está perfectamente recogido, 
y creo que con el máximo nivel posible, en la Comisión 
balear de medio ambiente. Nada más, muchas gracias, 
Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. González i Ortea. En tom de replica té 
la paraula el Sr. Gomila. 

EL SR. GOMILA 1 BARBER: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. 
Nosaltres possiblement també estam d'acord que no 
encaixaria prou bé dins aquesta conselleria, per a¡;o, any 
rera any, en els pressuposts, elnostre grup ha presentat 
esmenes per tal d 'unificar tots aquests criteris de medi 
él nbient, a la millor en una mateixa conselleria. Nosal
tres creim que fa molta més falta una Conselleria de 
Medi Ambient que una Conselleria sense Cartera. 

També, al Sr. Tur, donar-li les gracies pel suport que 
ha dit que donarien a la nostra proposició no de llei. 

Sr. González i Ortea, voste mate ix ha manifestat 
d'alguna manera els motius pels quals els nostre grup va 
retirar aquesta proposició no de llei en el seu moment. 
Nosaltres teníem coneixement d'aquests contactes que 
voste ha manifestat que hi havia entre la Conselleria 
d'Agricultura i determinades associacions de defensa del 
medi ambient, per a¡;o vam creure que no era oportú en 
aquell moment defensar aquesta proposició no de llei. 
Hem vist que a¡;o no ha acabat amb la creació d'aquesta 
comissió i nosaltres reiteram la proposta perque creim 
que és prou interessant. 

No volem una comissió al més alt nivell, on després 
resulta que no hi ha actes de les reunions que es fan, 
que no es troben les actes d'aquestes reunions; nosaltres 
volem una comissió amb les entitats que estan inscrites 
en aquest registre d'organitzacions no govemamentals 
dedicades a la conservació de la natura, registre escrit a 
la Conselleria d' Agricultura i Pesca i gestionat per la 
Direcció General d'Estructures Agraries i Medi Natural. 
Nosaltres creim que aquestes organitzacions tenen algu
na cosa a dir i crec que amb aquestes organitzacions es 
pot treballar i es poden fer propostes. 

Jo no sé d'aquesta Comissió del medi ambient que 
voste ens ha dit quantes vegades s'ha reunit en un any 
o quantes comissions s'han creat per estudiar temes 
específics. Moltes vegades aquestes comissions al més 
alt nivell poden funcionar per solucionar problemes 
molt greus, pero nosaltres érem més modestos. 

Creim que amb la participació d'aquestes entitats, de 
les quals pens que qualque cosa hi tenen a dir, perque la 
majoria d'elles treballen en temes de medi ambient, nO 

--.;: . 

-= 



• 

DIARI DE SESSIONS / Núm. 90/3 de novembre del 1993 3601 

rnés en temes reivindi,catius 'luan hi ha una problematica 
nO . 'f" bl d' d' 'banÍstica concreta, SJI10 1I1S 1 tot en pro emes estu I 

~I 1 rnedi natural. Per aCfo veiem interes ant i necessaria la 
~eació cl'aque t consell conSll ltiu, Moltes grades. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Gomila. Hi ha intervencions en contrarepli
ca? Sr. González i Ortea, té la paraula. 

El SR. GONZÁLEZ 1 ORTEA: 

Gracias, Sr. Presidente. Bien, lo de que hace falta una 
conselleria de Medio Ambiente, Sr. Gomila, me parece que 
no tiene nada que ver con lo que estamos discutiendo ahora, 
lo hemos discutido otras veces, lo hemos discutido aquí, y 
vuelvo a decirle, de pasada, que eso tiene sus ventajas y sus 
inconvenientes, insisto en que ya lo hemos discutido otras 
veces y no es objeto de la discusión de hoy. 

Lo que me ha dejaLio verdaderamente paralizado de usted 
es que no hay actas de las reuniones, ¿qué hace la Comisión 
de medio ambiente? Mire usted. yo soy miembro en nombre 
del Consell Insular de Mallorca y las tengo todas, el día que 
quiera se las facilitó, pero vamo,>. es mucho más fácil dirigir
se al presidente o al secretario ele la comisión y las tendrá, 
me parece verdaderamente un :\ afirmación increíble, hay 
que tener mucho cuidado con lo que se dice. Yo creo, Sr. 
Gomila, que una cosa es decir cosas en plan de broma y otra 
es hacer afirmaciones aquí de e~a naturaleza, que quedan re
gistradas y que quedan en un diario de sesiones; que no se 
hacen actas o que no aparecen las actas ele la Comisión ba
lear de medio ambiente, ¡santo cielo!, Sr. Gomila, si dice 
usted eso. demuéstrelo, y le \:t a ser difícil, yo le puedo 
demostra¡ .. uando quiera que ,.isten porque yo las tengo, y 
no soy más que un miembro, hay muchas más, como antes 
le leía. 

En cuanto a cuántas reuniones hay de la Comisión de 
medio ambiente, que usted no lo sabe, usted pregúntelo. Yo 
ahora me vaya meter en algo que no me corresponde pro
bablemente, pero en el ConseLl Insular de Mallorca, los con
sejeros tienen, concretamente los de su grupo, igual que los 
de otros grupos de oposición, la costumbre de vez en cuando 
de pedir cuentas a los representantes de ese consell insular de 
Su actuación, de las reuniones que ha habido y de las cuestio
nes que se han debatido en las comisiones correspondientes. 
Yo tengo la buena costumbre, cuando me piden naturalmen
te explicaciones sobre algo, de darlas; yo creo que usted 
P.uede hacer lo mismo con el representante de su consell y, 
SI no, pedirlas aquÍ, haga usted una interpelación al Gobier
no Y pregunte usted lo que pasa en la Comisión de medio 
ambiente, pero no me presente usted un consell consultiu 
que se saca de la manga y me diga ahora que la Comisión de 
medio ambiente no tiene acta o no sabe usted cuántas veces 
Se reúne, mucha , mu ha • ·r. Gamila, créame que muchas, 
Porque yo voy a casi toda. y créame usted que muchas, y 
qUe SOn muy largas además. Gracias, Sr. Presidente . 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. González i Ortea. 

Acabat el debat, passarem a la votació de la proposi
ció no de !lei. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
valen posar drets, per favor? 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

24 vots a favor. 32 en contra, 2 abstencions. En '1-

seqüencia, queda rebutjada aquesta proposició no ele lIei. 

Acabat 1', ,Jre del dia, conclou aquesta sessió. Graci
es a tots. 

.... ~~:::================================================== 
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Sis nlesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.000 pessete~ 
Tres meso s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 pessete~ 
Preu de I'exemplar . ... . .. . . ........................ . ..... .. ........... .. .... ....... 100 pessete~ 

Redacció i Adminístració 
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 
CI Palau Reíal, 16 
PALMA DE MALLORCA 

Imp. Parlamenl de les Illes Balears. Palma 
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