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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, comença aquesta sessió
extraordinària de la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals.

Abans de començar, deman si hi ha substitucions.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Margalida Thomàs substitueix Josep Portella.

EL SR. PRESIDENT:

Per començar, si no hi ha cap inconvenient per part dels
portaveus, modificaríem l'ordre del dia, és a dir, l'hora de
començament és a les quatre i són les quatre i deu.

Atès que ni tan sols canviam l'ordre del dia, podem
començar, són les quatre i deu..., suspendrem la comissió per
un temps prudencial. 

Enlloc de començar pel primer punt sobre preguntes,
començar pel segon, proposicions no de llei.

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 1672/97, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa al Plan de
renovación del ente público RTVE.

En primer lloc, la proposició no de llei núm. 1672,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla de
renovació de l'ens públic RTVE. Té la paraula, pel grup
proposant, el diputat Sr. Triay i Llopis.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. A les Illes Balears no hi ha altres
mitjans públics que el de RTVE. És una de les poques
comunitats autònomes amb llengua pròpia, diferent a la del
castellà, on no hi ha una ràdio o una televisió pública. Per això,
ens preocupa especialment aquest moment de confusió que es
viu en el Centre de RTVE a les Illes Balears en relació al seu
futur. Si repassam una mica el que ha estat notícia als darrers
mesos sobre aquesta qüestió, veim que des del mes de gener hi
ha una sèrie de notícies, de plantejaments que canvien i que no
són coherents en relació a què fer amb el Centre Regional de
RTVE i amb les emissores de Ràdio Nacional a les Illes
Balears. Així, per exemple, en el mes de gener, el president del
Consell Assessor planteja que Televisió Espanyola a les Illes
Balears podria dependre del Govern de la Comunitat
Autònoma. Més tard, avança que la regionalització, segons els
criteris plantejats pel Consell Assessor de les Illes Balears serà
el criteri que s'imposarà en el replantejament dels centres
territorials per part de Televisió Espanyola. Tot això en relació
a la gran preocupació que crea conèixer en detall, el mes de
febrer, quin és el Pla de renovació de Televisió Espanyola i
com afecta o pot afectar als centres territorials de televisió.
Aquest pla estableix clarament que o bé s'ha de reduir
dràsticament el personal d'aquests centres territorials i, per tant,
el seu abast quant a productors de programes propis lligats al

territori on estan integrats, o bé s'han de transferir aquests
centres territorials o bé al sector privat o bé a les respectives
comunitats autònomes.

A partir d'aquí, la preocupació del personal, del Comitè
d'Empresa de RTVE a les Illes Balears, expressa la seva
preocupació pel fet que pugui ser reduïda, efectivament la
plantilla, reduïdes les hores de programació i convertir el
Centre Regional en un centre simplement d'elaboració i
recaptació de notícies per als informatius d'àmbit estatal de
Televisió Espanyola. Fins i tot, s'arriba a plantejar, amb
indignació i estupefacció per part del Consell Assessor de
RTVE a les Illes Balears, que Madrid es planteja la
possibilitat de tancar el Centre Regional. Però, comencen a
sorgir notícies en el sentit que el Govern balear podria estar
preparant una negociació per tal d'integrar aquest centre
territorial a un canal autonòmic o bé concertar un
finançament autonòmic per al manteniment d'aquest centre
de televisió a les Illes Balears, al qual hi estaria interessat el
president de la Comunitat Autònoma. Tot això respon una
mica a les gestions que un membre del Consell
d'administració de Televisió Espanyola i que és del Partit
d'Esquerra Unida, Rodolfo Ruíz Ligero, va pregonant i
intentant articular a les diferents comunitats autònomes com
una solució als centres territorials, la seva concertació amb
el Govern balear amb la possibilitat de formar una futura
televisió autonòmica.

Per tant, tot això és una visió d'aquesta situació
calidoscòpica sobre el futur confús, sense cap dubte,
d'aquest centre territorial. Nosaltres creim que no s'ha de
tancar, sinó que hauria d'incrementar les hores de
programació, incrementar el seu arrelament a la nostra
realitat social, econòmica i cultural. Hauria de mantenir,
com a mínim, els seus llocs de feina i millorar sensiblement
les seves instal•lacions per tenir una estabilitat futura. Però,
a la vista d'aquestes possibilitats de ser centre territorial o
part o embrió d'una futura televisió autonòmica, o que es
pensi en una etapa de concertació de programes i de
finançament per part del Govern de la Comunitat, és per
això que nosaltres presentam aquesta proposició no de llei.
És una proposició no de llei senzilla, en el sentit que
demana, com ja vaig anunciar al president del Consell
Assessor de RTVE quan va comparèixer en aquesta cambra
per explicar la memòria de televisió de l'any..., no sé si de
l'any passat o de l'anterior, però fa molt poc temps, dins
aquests darrer període de sessions.
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Per tant, demanam que el Parlament insti el Consell
Assessor de RTVE a les Illes Balears perquè faci un estudi, -el
Consell Assessor té recursos per poder-ho fer, jo crec que és l'
organisme on hi ha més preocupació, lògicament, per les
qüestions relacionades amb la ràdio i la televisió públiques-,
perquè en tres mesos faci un estudi sobre la situació actual dels
centres de Ràdio Nacional d'Espanya i Televisió Espanyola,
que estableixi o formuli unes propostes de futur que donin una
resposta global i institucional a aquests centres de creació de
programes propis. Res més, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Triay. Grups que vulguin intervenir?, pel Grup
Parlamentari Mixt, Sr. Pascual, té la paraula.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Gràcies, Sr. President. He de dir que el Grup Mixt donarà
suport a aquesta proposició no de llei que presenta el Grup
Parlamentari Socialista. Res més, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pascual. Grup Parlamentari d'Esquerra Unida,
Sra. Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. El Grup d'Esquerra Unida també
dóna suport a aquesta proposició no de llei, perquè coincidim
totalment amb l'exposició de motius. Les notícies canviants i
contradictòries sobre el Plan de renovación, sembla que retirat
o no posat en marxa de moment, però coincidim totalment amb
la preocupació pel futur del Centre Territorial de RTVE. A més,
tenim present que, d'aquí dos anys, es celebrarà l'esdeveniment
de la Universiada que necessitarà una cobertura estatal d'aquest
esdeveniment esportiu i que necessitarà un esforç considerable
per part del Centre Territorial de RTVE de coordinació d'unitats
mòbils o d'altres unitats que puguin desplaçar-se a les illes.

El Grup d'Esquerra Unida ha presentat una proposició no de
llei per discutir en plenari sobre la creació del tercer canal de
TVE, a la vegada, aquesta proposta ha anat acompanyada de
diverses gestions fetes amb el Centre Territorial de RTVE a
través del nostre representant en el Consell Estatal de Televisió,
el Sr. Ruíz Ligero, com ha esmentat el Sr. Triay, amb
entrevistes amb el president Matas durant el mes de setembre
de l'any passat i visites posteriors per presentar aquest projecte
nostre. És evident que, sigui factible o no la possibilitat d'aquest
tercer canal, es requereix una infraestructura, un manteniment
del personal, un manteniment del Centre Territorial de RTVE
i unes possibilitats de futur cap aquest centre. A la situació on
es troba en aquests moments hi ha totes aquestes incerteses
obertes que hauríem de tenir un futur, més o menys, clar o
establert. Per això, donam suport a la proposició no de llei del
Grup Parlamentari Socialista, ja que es tracta d'elaborar en un
termini de tres mesos per part del Consell Assessor de RTVE
a les Illes Balears un estudi sobre la situació actual i aquelles
propostes de futur dels centres de RTVE que puguin donar una
resposta global al futur d'aquest centre. Per tant, pensam que és
encertada i suposam que tendrà el suport de tots els grups
parlamentaris.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs. Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, té la paraula el Sr. Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Tots hem pogut constatar que aquests temes que
fan referència a la ràdio i a la televisió són objecte d'una
certa presència reiterada en el si d'aquesta comissió i també,
fins i tot, a nivell de plenari. Això ha succeït així aquests
dos anys que aproximadament duim de legislatura. Ja va
succeir així en els anys anteriors. El nostre grup, al llarg
dels anys, ha presentat una gran quantitat de propostes i
iniciatives en aquest terreny i succeirà pròximament, ben
segur, entre altres coses perquè el nostre grup també té
presentada una proposició de llei proposant la creació d'una
emissora institucional en llengua catalana per a les Illes
Balears.

Per què passa això?, aquesta reiteració, aquest tornar una
vegada i una altra en aquests temes?, evidentment, passa
perquè en aquesta comunitat autònoma, des de l'inici del
sistema autonòmic, del règim autonòmic, no hi ha hagut una
política comunicativa per a Balears, tant una política
comunicativa per a Balears feta pel Govern de les Illes
Balears com per part dels successius governs de l'Estat que
també, en la mesura que són governs de l'Estat, haurien de
tenir capacitat d'entendre les possibles necessitats de
política comunicativa dels diferents territoris que el formen.
Cap de les dues administracions, fins ara, ni l'autonòmica ni
l'estatal, han tengut consciència de la necessitat que les Illes
Balears comptessin amb un sistema de comunicació en
llengua catalana i centrat prioritàriament en la realitat plural
de les Illes Balears. Aquest és el problema de veritat, un
problema que fa molts anys que dura, jo diria des de l'inici
de l'actual règim autonòmic.

A més a més, aquesta indefinició que continua existint
en aquests moments, es produeix en una època que en gran
part, altra volta, el món de la comunicació audiovisual s'està
redefinint, estan neixent realitats empresarials i, fins i tot,
legislatives que afecten al món audiovisual, que els pròxims
anys cables, plataformes digitals, probablement ho
trastocaran tot. Davant aquest panorama tan canviant, jo
diria tan radicalment canviant, el Govern de les Illes Balears
ni tan sols es planteja com hi podria ficar cullerada dins
aquesta nova situació, en benefici de les Illes Balears, la
seva llengua i la seva cultura i el seu autocentrament
comunicatiu. El Govern de l'Estat, com ha anat fent
tradicionalment durant tots aquests anys, a l'hora de
plantejar-se la legislació en matèria audiovisual, continua
concebent l'Estat espanyol com un estat territorialment
homogeni en matèria lingüística i cultural i no té en compte
la diversitat de llengües i cultures que haurien de generar,
lògicament, una legislació que ja per llei i des del Parlament
estatal establís mecanismes de protecció d'aquestes llengües
que, una vegada i una altra, davant cada nova iniciativa que
es produeix en el món audiovisual, jo diria que queden més
marginades.



460 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 31 / 27 de maig del 1997

Evidentment, dic tot això, des del meu punt de vista seria
una mica la vasa dins la qual col•locaria la referència a la
proposició no de llei concreta que ara centra la nostra atenció
i la nostra paraula, jo diria que el nostre grup està a favor
d'aquesta proposició no de llei del Grup Socialista. Pensam que,
malgrat el panorama audiovisual en general que afecta les Illes
Balears des del punt de vista lingüístic i cultural, perquè a
través d'emissores pròpies es vehiclen músiques pròpies,
referències pròpies en termes culturals, etc., és bastant
catastròfic, creim que es tracta d'anar apuntalant allò que tenim,
encara que sigui poquet, sense que el fet de considerar-lo
poquet, la programació de Ràdio i Televisió estatals públiques
per a Balears, ens impedeixi reconèixer el mèrit que hagi pogut
tenir aquesta programació al llarg dels anys. El nostre grup està
a favor de la potenciació del Centre Territorial. En el seu
moment, vàrem lamentar i continuam lamentant que Ràdio 4
que era una emissora de ràdio que havia aconseguit una
penetració dins l'audiència de les illes bastant respectable,
acabàs com va acabar aquell projecte. Per tant, som
absolutament partidaris de la potenciació d'aquests centres, de
l'ampliació de la seva programació, de dotació de més recursos,
d'ampliació i de la millora de les seves franges horàries. En
base a aquesta voluntat d'estar a favor de totes aquestes
qüestions, el que és lògic és donar suport a aquesta proposició
no de llei, però hem volgut aprofitar l'ocasió per lamentar, una
vegada més, aquesta indefinició permanent en política
comunicativa, sobretot, que fa referència al món audiovisual i
sempre lligat a les necessitats de la normalització lingüística, i
jo diria de la nacionalització cultural de les nostres illes, que,
evidentment, d'una vegada per totes, el Govern i jo diria tots els
grups parlamentaris hauríem d'intentar afrontar en la seva
globalitat. Superant la fase d'iniciatives periòdiques aïllades
que, tanmateix, una per una no resolen el problema d'origen.

Per acabar, donarem suport a aquesta proposició no de llei,
amb l'esperança que sigui una petita gota d'aigua dins aquest
necessari omplir la pica perquè els ciutadans d'aquestes illes
puguin disposar d'uns mitjans de comunicació que parlin en la
seva llengua i que parlin prioritàriament d'ells mateixos.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. Pel Grup Parlamentari Popular, el Sr.
Charneco té la paraula..

EL SR. CHARNECO I FIDEL:

Gracias, Sr. Presidente. En principio, yo quería decir que
esta proposición no de ley debería durar el tiempo justo de
lo que es la exposición que argumenta la misma, por la
sencilla razón que si leemos el último párrafo de la
proposición no de ley, en ella denota que al partido que la
ha presentado le consta que la nueva dirección general no
defiende este plan, por consiguiente, difícilmente se puede
presentar o ejecutar algo que no se quiere hacer.

Pero no obstante, yo quiero agotar el tiempo que me
corresponde, porque sí que me gustaría hacer una serie de
argumentaciones. Yo quiero decir que, según lo que
sabemos nosotros y el Parlamento tiene constancia, la actual
dirección general de Ràdio Televisión no ha planteado
ningún plan para cerrar centros territoriales, por lo tanto, la
reducción de puestos de trabajo que se argumenta no tiene
justificación alguna. Dentro de la misma, o de la propia
argumentación, se habla de inversiones, de cantidades
importantes en proyectos dudosos, etc. Miren ustedes, en
primer lugar, y con toda sinceridad, les tengo que decir que
no es de recibo hablar de Televisión Española sin analizar
los últimos años de gestión, por usar una palabra que suele
identificar a los gestores de una empresa, si bien en este
caso concreto de Televisión Española no se trata de una
gestión propiamente dicha. En esos años, Televisión
Española perdió el norte en cuanto a plantillas. Referente a
producción dejó de lado su papel como vehículo de
comunicación público y, a duras penas, mantiene la segunda
cadena y concretamente, resumiendo, se ha sumado a una
carrera por conseguir audiencias, lo cual, con toda
sinceridad les tengo que manifestar que está agudizando su
crisis.

Como todos ustedes saben, los gestores anteriores
descapitalizaron Radio Televisión Española pasando sus
redes repetidores..., por cierto, un activo de gran
importancia que además el ente había pagado con sus
ingresos para crear Retevisión, dándose la paradoja actual
que Televisión Española ahora tiene que pagar por usar lo
que fue de su propiedad y que perdió a cambio de nada.

Se nos dice en la misma argumentación de esta
proposición no de ley que desde la perspectiva propia de las
Islas Baleares el Plan de renovación es totalmente
inaceptable, etc. Esta aseveración que hacen ustedes me
parece..., porque la situación actual es exactamente la
misma que la que la gestión socialista nos dejó. Tenemos el
mismo equipo humano, tenemos una programación.



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS /  Núm. 31 / 27 de maig del 1997 461

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula, Sr. Charneco.

EL SR. CHARNECO I FIDEL:

Sr. Presidente, continuamos. Se nos dice en la misma
proposición no de ley que, desde las perspectivas propias de las
Islas Baleares, el Plan de renovación es totalmente inaceptable,
etc. Esta aseveración me parece cierta, porqué además es la
misma situación que hemos heredado. Tenemos el mismo
equipo humano, excelente, por cierto, tenemos la misma
programación de lunes a viernes una hora y un informativo
diario por la noche, muy breve, por cierto. Los fines de semana
carecemos de todo tipo de información. Es a nuestro entender,
y lo tengo que decir con sinceridad, me tiene que creer, que
quienes han dejado después de 13 años esta televisión en
Baleares puedan decir una sola palabra, porque yo me atrevería
a preguntar en estos mismos términos, ¿cuántos lugares en el
mundo están como Ibiza y Menorca sin que la televisión
pública pueda conectarse en directo con el resto de su área?, les
tengo que recordar que el medio que se utilizaba y que además
se sigue utilizando para transportar las cintas (...) se tiene que
hacer a través de un medio de transporte aéreo.

Yo estoy en disposición de decirles la firme voluntad que
Radio Televisión Española tiene para ampliar la programación
de todas las comunidades autónomas. De ello hay constancia en
el Gobierno de esta comunidad, aunque este proyecto en la
actualidad se encuentra en fase de negociación, me consta que
de esto tienen buena cuenta los agentes sociales que no sólo han
participado en las negociaciones sino que además tienen
constancia de estos planteamientos. Para su tranquilidad, le
puedo decir que mi grupo, mi partido, el Partido Popular
mantiene una postura firme y conocedora de la necesidad que
Televisión Española recupere su papel como ente público, que
emita programas con contenido socialmente constructivo, que
es necesario que la red de centros regionales recupere e
incremente la programación, que inclusive si es necesaria la
participación de las comunidades autónomas, habida cuenta su
papel extraordinariamente valioso en la normalización
lingüística, por ejemplo, y lo más importante a nuestro entender
en la constitución de lo que podríamos llamar un sentimiento de
comunidad.

No les quepa la menor duda que el Gobierno de esta
comunidad tiene una predisposición total para aportar los
medios necesarios con la sola finalidad que la red de
Televisión Española y Radio Nacional de España sean de
una calidad y una profesionalidad dignas de cualquier
televisión o radio de su tipo en Europa. Pero también les
quiero decir, y aquí sí que quiero hacer un poco de hincapié,
es que el ente público no puede ganar dinero pero lo que no
puede seguir soportando más es un agujero que supera con
creces los casi 200.000 millones de pesetas. Radio
Televisión Española tiene a su favor la gran ventaja de
contar con una plantilla tremendamente profesional, que ha
hecho llegar a la administración autonómica balear su
preocupación, una preocupación que pocos agentes la
pueden (...), como es el poco provecho que se les está
sacando. Nosotros creemos que este colectivo merece una
programación y unos medios mínimos que les permitan
sentirse útiles. 

Para terminar mi intervención, les quiero recordar,
primero, que no es competencia del Parlamento balear
pronunciarse sobre el modelo de gestión de Televisión
Española y Radio Televisión Española. Segundo, que el
último párrafo, ya lo he dicho anteriormente, en el sentido
que el grupo proponente ya dice que..., denota además que
la dirección general no defiende este plan, por consiguiente,
difícilmente se puede plantear aquí el ejecutarlo o no.
Tercero, aclarar que el Consejo Asesor de RTVE tiene muy
claro cual es su trabajo y, precisamente, el de elaborar un
estudio sobre la situación actual y hacer propuesta de futuro
no entra del mismo. Por tanto, les quiero decir que no
apoyaremos a esta proposición no de ley. Muchas gracias.

EL SR. LLETRAT:

Sr. President, si em permet, per deixar constància, la
diputada Sra. Estaràs i Ferragut substitueix la diputada Sr.
Ferrer i Bascuñana.

EL SR. PRESIDENT:

Vol intervenir en torn de rèplica, Sr. Triay?, té la
paraula.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Vull agrair al Sr. Pons del PSM
i al Sr. Pascual el seu suport a la proposició, també a la Sra.
Thomàs d'Esquerra Unida. Al Sr. Charneco l'he sentit en
diferit, perquè ja l'havia llegit al Diari de Sessions de dia 16
d'abril en els mateixos termes que ha expressat avui en una
gran part de la seva intervenció.

He de dir que crec que el Parlament és competent per
demanar qualsevol tipus de qüestió que afecti als interessos
de les Illes Balears, als interessos dels ciutadans de les Illes
Balears, que són els que representam aquí. El Consell
Assessor de Ràdio i Televisió no és més que una emanació
d'aquest parlament, és un òrgan format per persones
designades per aquest parlament, per tant, difícilment pot
estar en contradicció amb el que aquest parlament li pugui
demanar.
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Per altra banda, aquesta proposició no de llei, basta llegir-la,
va més enllà de qualsevol circumstància sobre si el Plan de
renovación va endavant amb aquest nom o amb un altre nom,
perquè el que es demana és, precisament, com a conseqüència
d'aquests moviments que posen probablement el dit a la llaga,
que Televisió Espanyola una de dues, o tanca o ven, davant
aquesta situació crec que nosaltres hem de pensar que és el que
ens convé i que és el que volem fer. A més, si com confirma el
portaveu del Partit Popular hi ha negociacions entre el Govern
de la Comunitat Autònoma i Televisió Espanyola per fer-se
càrrec d'alguna part de la programació o per contribuir al
manteniment d'aquest centre regional per quantitats gens
mòdiques, perquè com sabem, això està publicat en els mitjans
de comunicació escrits, són aproximadament 200 milions per
hora de programació el preu que Televisió Espanyola posa per
transferir o per conveniar part del funcionament del Centre
Regional de Televisió Espanyola. 

Lògicament, crec que tot això ha de ser reflexionat no
perquè per si ja sigui rebutjable que el Govern contribueixi al
manteniment d'aquests centres, sinó perquè sent una televisió
pública i, per tant, sotmesa al control democràtic, també hauran
d'estar sotmeses al control democràtic les inversions, les
despeses o les partides pressupostàries que les a les Illes
Balears es destinin a polítiques o activitats de televisió, per tant,
que hi hagi un control democràtic del destí, de la programació,
del contingut d'aquestes programacions. Per tant, en aquest cas,
ja no valdria el model de centre assessor, un centre que la
mateixa paraula ho diu, de consulta, gens executiu, a més, que
està en relació amb un centre territorial de Televisió Espanyola,
sinó que en el cas d'anar més envant, d'anar a formalitzar un
centre amb un estatut quasi d'autonomia a les Illes Balears o
que ja sigui una passa cap a una televisió autonòmica, hem de
tenir en compte que hi han d'haver reformes legals que permetin
el control democràtic del que es faci en aquest centre de
programació i d'emissió de programes de televisió.

Per tant, insistesc, aquesta és una proposició encertada. Crec
que el Consell Assessor és l'organisme més adequat, és el
més..., on conflueixen, per tant, no tan sols les persones que el
propi parlament ha designat per cada partit com més
interessades i més preparades pels temes audiovisuals, sinó que
a més és una institució en contacte permanent amb Televisió
Espanyola i també amb el Govern balear que li dóna (...) i, per
tant, crec que seria el lloc adequat per fer aquest estudi sobre la
situació actual i els projectes de futur d'aquesta televisió de les
Illes Balears en relació amb el Centre Territorial de Televisió
Espanyola. Per tant, aquest estudi seria una eina molt
important, tant pel Govern com pel Parlament, per contribuir a
la presa de decisions que necessàriament s'hauràn de prendre en
un futur pròxim. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Triay. Per contrarèplica, té la paraula el Sr.
Charneco.

EL SR. CHARNECO I FIDEL:

Gracias, Sr. Presidente. Yo le quería decir al Sr. Triay
que lógicamente al insistir en que sea el Consejo Asesor de
Radio Televisión Española quien confeccione este estudio
y en los plazos que se marcan, yo creo que entonces habría
que modificar el contenido específico de lo que es el trabajo
del Consejo Asesor de Radio Televisión Española, que
todos sabemos cual es, todos menos este. Lógicamente, el
Parlamento claro que es soberano para instar, pero,
concretamente, en este tema no seria el Consejo Asesor de
Radio Televisión Española a quien debería dirigirse. Decirle
que, lógicamente, su inquietud es la nuestra, es la de mi
grupo, es la de mi partido, es la de mi gobierno, el del
Partido Popular y que todos estamos trabajando en lo
mismo. Todos queremos una televisión más plural, más
programación, mejor dotada de todos los medios tanto
humanos como específicos, el llenar de contenido lo que es
una jornada laboral de todo el colectivo que creo que son
unas 60 personas, todos lo queremos. Pero yo creo que el
Gobierno ha entrado ahora en una dinámica que está en fase
de estudio, concretamente lo ha dicho que se está
estudiando, que se está modificando, pero claro todo esto se
llaman cifras, se llaman números. Yo le pediría, inclusive,
me atrevería a pedirle que dejemos trabajar al Gobierno,
porque lo está haciendo y además está poniendo el dedo en
la llaga, concretamente, en la llaga de Televisión Española
que tanto ha representado, y él sabe por dónde..., lo que
quiero decir, que tanto ha representado para algunos
partidos políticos, entonces, que le dejemos trabajar, porque
yo creo que en breve tiempo, no sé cuanto, pero sí que
tendremos noticias positivas. Por consiguiente, tengo que
ratificar que el posicionamiento de mi grupo es no dar
apoyo a esta proposición no de ley porque, lógicamente, no
la creemos oportuna en los términos que se ha presentado.
Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Charneco. Acabat el debat, passam a la
votació de la proposició no de llei.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Sr. President. El resultat de la votació ha estat vots a
favor, 8; en contra, 9; abstencions, cap.
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EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència, queda rebutjada la proposició no de llei
1672 del Grup Parlamentari Socialista.

Passam ara al primer punt de l'ordre del dia que correspon
a preguntes. 

I.2) Pregunta RGE núm. 2099/97, de l'Hble. Sra. Diputada
Carme García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a l'estructura orgànica de personal de la Conselleria
d'Agricultura, Comerç i Indústria.

He de fer l'observació que la pregunta 2099 de la diputada
Sra. Garcia i Querol no es veurà perquè ja està contestada per
escrit pel Govern. En conseqüència, en el torn de preguntes
veurem únicament la 5061 del Sr. Triay i Llopis i la 799 també
del Sr. Triay i Llopis.

I.1) Pregunta RGE núm. 5061/96, de l'Hble. Sr. Diputat J.
Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a contractes administratius adjudicats per la
Presidència del Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears durant l'any 1995.

Té la paraula, en primer lloc, per formular la pregunta
5061/96, del Sr. Triay Llopis, sobre contractes adjudicats per la
Conselleria de Presidència durant el 95, té la paraula, SR.
Triay.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera de Presidència,
m'hagués agradat que el president de la Comissió hagués dit
que aquesta pregunta també estava contestada per escrit, perquè
no hi ha dubte que és una pregunta ben poc adequada per fer
una resposta oral, però hem de comprendre que està plantejada
fa 8 mesos i que, clar, des dels 20 dies que marca el Reglament
fins als 8 mesos llargs que han passat, 8 mesos i vint dies, des
de que va ser plantejada, ens obliga a requerir la resposta a la
pregunta oralment, per molt inadequat que sigui.

Per tant, Sra. Consellera, li deman quina és la relació de
contractes administratius realitzats durant l'any 1995 per la
presidència del Govern, amb indicació de l'objecte del
contracte, de l'import, de l' adjudicatari, del tipus de
contractació, del nombre de licitadors  i de la baixa obtinguda.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Triay. Té la paraula la consellera Sra. Estaràs.

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

Gràcies, Sr. President. Efectivament, hi ha hagut un retard
en aquesta pregunta i seria més adient contestar-la per escrit.
Tot i això, jo avui duc tota la informació però sí que li donaré
per escrit perquè crec que és més adient.

En total són 27 contractes administratius majors i després
n'hi ha 4 menors, 4 expedients menors. Jo ara li donaré la
relació verbalment, però sí que (...) donar-li abans que acabi
aquesta setmana una resposta per escrit. Li podria donar
aquesta, però l'hauré de passa a net perquè he fet moltes
anotacions. 

El primer expedient és de modificació del projecte de
condicionament d'un habitatge de la base naval de Porto Pi,
amb un import de 5.183.972 pessetes. L'adjudicatari ha estat
Entrecanales i era una modificació d'un expedient; el mateix
en relació al projecte de reforma i ampliació d'un habitatge
a la base naval de Porto Pi i al projecte de consolidació,
estructural i façana del carrer de Sant Pere. El de Porto Pi és
de 8.182.776 i el reformat del projecte del carrer de Sant
Pere, 11.985.378.

Un quart expedient, -no el dic per ordre, després sí que
ho diré per ordre de resolució-, l'expedient 292/95, pròrroga
de neteja del Consolat de la Mar, Minyones, Centre de
Càlcul, Parc Mòbil i l'accés i terrasses de les Minyones, amb
un de 22.238.857 i es va adjudicar a Limpiezas y Reformas.

L'expedient 557/95, modificat del projecte de reforma i
rehabilitació de l'edifici número 3 del carrer de Sant Pere de
Palma, amb un import de 11.801.053 pessetes i es va
adjudicar a Ferrovial. Es tracta de la modificació d'un
contracte principal.

L'expedient 19/95 es tracta d'un contracte de mobiliari
per al servei d'informàtica, 9 milions, es va adjudicar a
Roldán.

L'expedient 116/95 es el subministrament, confecció i
edició de paperetes, sobres i altres impresos per al procés
electoral autonòmic, per 20 milions de pessetes, es va
adjudicar (...).

L'expedient 445795 és el paper del BOCAIB, durant
l'any 1995, per un valor de 14.202.500 pessetes. Es va
adjudicar a Ordinas i Rotger, era un contracte de
subministrament.

L'expedient 15/95 és l'adquisició d'un vehicle
Wolkswagen pesat, 2.990.000 pessetes i es va compar a
Awauto amb una contractació directe.

L'expedient 499/94, adquisició de cents exemplars de la
publicació Les illes inoblidables, per valor de 3 milions, es
va adjudicar a Baltar y Asociados.
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L'expedient 162/95 és el servei de sopar i trobada anual, la
quinta, de cases regionals radicades a Balears, per un import de
4.992.460, es va adjudicar a Combaltur.

L'expedient 163/95 és el muntatge i infraestructura de la
quinta trobada de cases regionals radicades a Balears. En aquest
cas, és de 4.768.973 i es va adjudicar a Celia Servis. 

L'expedient 72/95 és la infraestructura de serveis de la
mostra Terceres Jornades de la Dona i el seu present, amb un
valor de 8.635.790. Es va adjudicar a Fires i Congressos.

L'expedient 73/95 és l'organització, muntatge,
infraestructura i altres serveis propis de la celebració del Dia de
les Illes Balears, amb una adjudicació de 14.999.450, es va
adjudicar a Fires i Congressos. 

L'expedient 209/95 és el servei d'organització i celebració
de Tecnimap 95, 30 milions a Fires i Congressos. 

L'expedient 77/95 és el manteniment de processos
corporatius i administratius per 12 milions a Semagrup.

L'expedient 79/95, manteniment de processos
departamentals per 12 milions a Semagrup.

L'expedient 98/95, manteniment de (...) catàleg sanitari, 11
milions a Semagrup.

L'expedient 101, manteniment d'ordinadors d'IBM,
23.100.000 a IBM.

L'expedient 110/95 és el projecte de mecanització de
registres a tercera fase, 15 milions a Semagrup.

L'expedient 115/95 és la campanya institucional d'eleccions
en el Parlament durant l'any 95, 30 milions a Ici Publicidad.

L'expedient 177/95 és la realització d'un treball de difusió
del resultat de recompte provisional de les eleccions
autonòmiques, 32 milions a Ibitel. 

L'expedient 25/95 és la modificació del servei de neteja als
locals del centre de càlcul de presidència de la Comunitat,
després li diré aquesta quantitat, em sembla que són 2.666.000,
no ho sé, no, 266.900 pessetes al mes, i es va adjudicar a
Limpiezas y Reformas. 

L'expedient 157/95 és la modificació del contracte sobre
l'assistència tècnica del servei de neteja del parc mòbil, túnel,
accés i terrasses de la Conselleria de Presidència, 458.900, es
va adjudicar a Limpiezas y Reformas. 

L'expedient 248/95, consolidació i reforma estructural de
Son Vent, 49.963.992, a Llabrés Feliu.

L'expedient 273/95, biblioteca i cartutxos de cinta i
subsistema per a l'IBM AS400, 11 milions a IBM.

L'expedient 324/95 és el manteniment de sistemes
informàtics departamentals de diverses conselleries de la
Comunitat, per 18 milions a Semagrup.

L'expedient 567/94, modificat del projecte de reforma i
rehabilitació de l'edifici número 3 del carrer Sant Pere de
Palma, per 11.801.053 a Ferrovial.

L'expedient 43/95, construcció d'un edifici aïllat per al
taller d'impremta del BOCAIB, per 36.908.452 a
Pavimentos i Hormigones (...) pel sistema de subhasta.

En relació als contractes menors, he dit que n'hi ha 4: el
manteniment de les aplicacions hospitalàries del Joan
March; el projecte de tancament i porta d'accés a Son Vent;
assessoria i col•laboració diversa a vicepresidència per part
de Miquel Segura; assessoria i col•laboració diversa a
presidència de protocol per part de Protocol Balear SL.

En qualsevol cas, crec que, efectivament, el Sr. Diputat
té raó. Li donaré aquesta resposta per escrit, així com toca.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Triay (...), d'acord.

I.3) Pregunta RGE núm. 799/97, de l'Hble. Sr. Diputat
J. Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa al viatge del President de les Illes
Balears a Puerto Rico, Santo Domingo i Texas.

Passam a la tercera pregunta, en aquest cas, la segona no
la veurem. És la 799/97, també del Sr. Triay i Llopis,
relativa a viatge del President del Govern a Puerto Rico,
Santo Domingo i Texas. Té la paraula la Sra. Triay i Llopis.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, aquesta és una
pregunta que només té tres mesos des de que va ser
presentada, però no la voldríem deixar passar i caure a
l'oblit. Malgrat sigui una qüestió debatuda, el que aquí es
demana són detalls que no han estat mai facilitats.

En relació al viatge del president de les Illes Balears a
Puerto Rico, Santo Domingo i Texas, jo li deman quines
persones del Govern Balear i del seu seguici han integrat
l'expedició, quines despeses ha pagat el Govern
d'empresaris i periodistes que l'han acompanyat i quina ha
estat la despesa total i detallada del viatge. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

Gràcies, Sr. President. Les persones del Govern balear i de
la seva comitiva que han integrat l'expedició varen ser les
següents: el molt honorable Sr. President Jaume Matas i Palou,
president de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
l'Hble. Sra. Maria Rosa Estaràs i Ferragut, consellera de
Presidència del Govern balear, l'Hble. Sr. José María González
i Ortea, conseller de Turisme del Govern balear, Sr. Javier
Mato, cap de Gabinet de Relacions Informatives, Sr. Albert
Candela, cap de Protocol, Sr. Jaume Payeras, membre del
Gabinet del President, Sr. Gabriel Pérez Molina, membre dels
Serveis de Relacions Públiques i Protocol, el Sr. Antonio
Ramírez Ariza, cap de Seguretat del President, el Sr. Vicent
Juan Camara i la Sra. Andrea Torrents, membres del Gabinet de
Mitjans de Comunicació. Això quant a la delegació del Govern
balear més tota una sèrie de periodistes, un total de 15
periodistes, de distints mitjans de comunicació que varen acudir
a aquest viatge oficial.

En cap cas, en relació a la segona pregunta sobre les
despeses que ara veurem, vull recalcar que en cap cas el Govern
es va fer càrrec de cap desplaçament de cap empresari, sinó que
aquest viatge va coincidir intencionadament amb una actuació
comercial de la Cambra de Comerç i, per tant, el Govern
únicament es va fer càrrec d'aquesta comitiva del Govern balear
i dels periodistes.

En relació a les despeses, en relació al cost del viatge oficial
del molt honorable Sr. President de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears a la República Dominicana i Puerto Rico, el
bitllet Palma-Madrid, Madrid-San Juan de Puerto Rico, Santo
Domingo-San Juan de Puerto Rico-Miami, Madrid-Palma,
135.535; estada a l'hotel Domenican Fiesta, dos dies, a Santo
Domingo, 19.779; estada a l'hotel Bavaro Palas, dos dies, a la
zona de Bavaro, 20.281; estada a l'hotel Caribe Hilton, a Puerto
Rico, dos dies, 50.066 pessetes. Això fa un total de 234.661
pessetes.

El cost de la comitiva en el viatge oficial del molt honorable
Sr. President de la Comunitat Autònoma, detallat més o menys
semblant, són 3.244.750 pessetes, quant a les estades, menjades
de tota la comitiva inclòs el president.

Quant a les despeses en relació al desplaçament a Estats
Units, es va finançar amb els programes de la promoció del
Raiguer, però serien al voltant de 1.694.759 pessetes.

Quant als periodistes, serien 15 periodistes multiplicat pel
cost de 234.661 pessetes, que era el mateix cost del president,
donaria 3.519.915 pessetes. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Estaràs. No hi ha més intervencions. Acabada
aquesta pregunta, conclou l'ordre del dia i, en conseqüència,
s'aixeca la sessió. Gràcies a tots.
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