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EL SR. PRESIDENT: 
Molt bones larces. Crec que aquesta Presidencia, 

atenenl la suggerencla te.a per alguns memores oe la 
lVlesa, agraelX l'asslsrencJa tan nonlbrosa ete pUbllc, al 
qual 1i aemana que s'acomodi a les normes estncta
ment panamentanes quant al disposat en el revés de 
la ll1vnació a tenor de l'article lul). Al mateix temps, 
vull recordar a la Cambra que les InterpeHaclOns 
d 'avui se subjectaran a les normes estriclament regla
mentaries quant al temps de les intervencions, que 
sera, després de la lectura de la InterpeHació, 1'actua
ció de 1'interpeHant durant quinze minuts. Seguidament 
actuara el representant del Govern, el qual m'ha fet 
saber que dividira la seva inlervencíó de quinze mi
nuts entre dos Consellers. Continuaran el tom de re
plica i contrareplica de cinc minuts cada un d'ells. I 
finalment els Grups fixaran la seva posició durant cinc 
minuts. Com vostes saben no hi ha votació a les Inter
peHacions. Per tant, comen¡;:a la Sessió, i la Secretaria 
fara lectura de la primera InterpeHació que és la nú
mero 507, presentada pel Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista-PSM 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
El Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista-PSM, 

fent ús d'allo que es determina en els artic1es 141 i 
següents del Reglament Provisional del Parlament de 
les Illes Balears, presenta la següent InterpeHació so
bre la concessió de subvencions per part del Govern 
Autonom. 1.- Quins tipus de convocatories públiques 
ha fet el Govern de les Illes Balears per a la concessió 
de subvencions a pagesos, industrials i comerciants? 
2.- Quins criteris ha adoptat el Govern de les Illes 
Balears a l'hora d'aconseguir subvencíons a pagesos, 
industrials i comerciants? 3.- Quins criteris ha tengut 
el-Govern de les Illes Balears a l'hora d'informar fa
vorablement sobre la concessió de subvencíons a pa
gesos, industrials i comerciants? 4.- Quin seguiment 
fa el Govern de les Illes Balears de la correcta utilit
zacíó de les subvencions concedides i com preveu que 
les subvencions siguin utilitzades d'acord amb el con
cepte pel qual han estat soHicítades? Palma de Mallor
ca, a 28 d'abril de 1984. El Portaveu del Grup, Sebas
tia Serra. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sra. Secretaria . Té la paraula el 

Portaveu del Grup Esquerra Nacionalista, Sr. Sebastia 
Serra Busquets. Disposa, Sr. Sebastia, de quinze mi
nuts. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Grades. Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Es

querra Nacionalista, quan va tenir coneixement de la 
convocatoria al ButIletí Oficial de l'Estat de dia 17 de 
setembre del 82, de la resolució de la Direccíó Gene
ral de Protecció Agraria de convocatoria de subvencions 
a la pagesia de Mallorca, va estar satisfeta i encara 
més quan va saber que la gestió, la informació, en de
finitiva, i divulgació aniria a dlrrec del nostre Govern 
Autonom. De tot d'una es dubtava entre Consell Insu
lar o Consell General Interinsular; posteriorment, Go
vern de les Illes Balears. I en definitiva, enteníem i 
entenem que és una manera important d'ajudar la nos
tra pagesia. La convocatoria és flexible, de tal manera 
que les soHicituds s'han admeses a MálIorca fins dia 
10 d'octubre del 83, i a Menorca de qualque manera es 

varen rebre amo una exrensió de convoca tona especí
Ílca fJt:1S mesus oe JUllOl a a:gost ael ¡u. t't;r tanl, la 
Consl:01.Ierm ltUla el ueure d'anallrzar i avaluar les pe
UClOns 1 elevar la seva proposld, amb un inrarme tec
mc 1 amb la quan.la a subvencionar, a la 1.JIrecClÓ Ge
neral ue PrOIt;CCló Agraria del Govern Central. La pri
mera pregunca, per ranr, que Esquerra NaCIOnalista es 
planLep, es a veure a aquesta tasca de divulgació, a 
aquesLa tasca d'intormaclO, a aquesta tasca de quantia 
que era limitat al mmm, pero, en definitiva, quantia 
impor.ant, qui hi estava implicat, com s'estava fent i, 
en definitiva, de qualque manera quina analisi podem 
fer, i aixo és el que volem tractar primordialment avui, 
de la divulgació feta entre la nostra pagesia. Segons 
els nostres informes a molts de pobles de Mallorca, 
podem parlar de Sineu, Arta, Sant J oan, Sant Lloren¡;, 
etc., no es coneix en absolut aquest tipus de convoca
toria ja que no s'utilitza l'entramat natural per comu
nicar-se amb la pagesia. I qua n es comen<;:a a saber 
que existeix aquesta convocatoria, o bé per debats pú
blics o bé per coHoquis en que algun funcionari o el 
mateix Conseller hi han participat, es troben molts de 
pagesos d'aquesta illa a la primavera d'hivern passada 
que el termini s'havia acabat. I podem parlar de pa
gesos de Llucmajor, de pagesos de Manacor, que van 
a la Conselleria i els diuen el termini ha acabat, o més 
ben dit la quota ha acabat; cosa molt diferent una de 
1'a11ra. Per tant, hem de dir que els canals de comu
nicaci6 per arribar a la nostra. pagesia no varen esser, 
gairebé, llevat qualque excepció, ni Ajuntaments, ni 
Cambres. Agraries, ni Sinrucats legaJment constituits, 
ni Cooperatives, ni miljaos de comunicaci6 habi tuals, 
sinó que I'entramat de la convocatOria era, senzilla
roent, el BuWetí Oficial de l'Estal i er~n, al mateh¡ 
temps, flmciollari de la Conselleria de l'antiga Admi
niS(l-ació de l'Es tal a les Illes Balears en materia agra
ria, Per aixo, a un moment determinat, el Sindicat 
Unió de Pagesos a Mallorca, maxim representant d la 
pagesia de tipus familiar, de la pag.esia que esta fent 
feina pel seu compte. emet \.In comunicat, que ente· 
nero molt importan!, dja lO de roaig del 83, i volem 
llegir-vos alguns paragrafs d'aquests comunicats. Diu 
qu seL per one reben el 15 % de la sub venció, vin l-i· 
dues persones el 38 %, seixanta-dues persones el 68 %. 
Pel' tant, la primera caracleri tica a partir del corou· 
nicat d'Uníó de Pagesos és I'alta concentracíó el'aques
tes subvencions, I a continuació el comunicat públic 
diu, el nmcionaroent, el funcionari encarregat, perdó, 
de la trnmitació de la subvenciá, Sr. Bonaventura 
Rubí Servera, s'adjudica 997.100 ptes.; i 674.600 a nom 
de la Sra. Maria Cano de Oleo; 1.000.000 per a la Sra, 
Clara Servera Roca, dóna i tía, del Sr. Rubí, respecti
vament. Endemés són beneficiaris la Sra. Maria Vives 
Servera i el Sr, Ignasi Moragues rubas de Pina, amics 
personals del Sr_ Rubí . El Superior JerarC¡uic Sr. Ma
nuel Rotger Salas, Director General de la Conselleria, 
rep la quantitat de 900.200 ptes.; la seva germana, 
dóna del President de la Comunitat Autónoma, 413.000 
ptes. Per tant, Esquerra Nacionalista, seguint l'esperit 
estrlcte d'Unió de Pagesos de Mallorca i el que ja s'ba 
dit i se sap públicament moltes vegades, es planteja 
clarament, per que la manc,a d'jnformació concreta als 
sectors de la nostra pagesia implicats? Qui és respon· 
sable d'aquesta manca d'wormació? I es dar; ens tro
bam que els beneficians són en; primer lloc alts fun-

' eionaris de la Conselleria i d'altres Conselleries i hem 
d'esmentar aquí un funcionari de tipus tecnic, amb 
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una feina, encarregat de la gestió que duu el Sr. Rubí, 
i el Director General de la Consel1eria, dUTec polític, 
Sr. Manuel Rotger Salas. Per tant, ens trobam que 
l'alta concentració de les subvencions i endemés de ti
pus molt personal i de famili<:trs de primer grau ens 
duu a comen~r a veure que el tipus de convocatória 
no s'esta fent ái-.,;:í com cal, perque hi ha uns interessos 
molt concrets que no es divulgui així com toca per 
afavorir el que tantes vegades, durant l'epoca de la 
dictadura, dins la pagesia d'aquestes illes es va fer. 
Per tant, ens trobarem amb unes irregularitats de ti
pus manifest amb la divulgació de la convocatoria i 
ens trobarem amb unes coincidencies molt grosses en
tre grans propietaris, alts funcionaris, alts carrecs po
lítics d'aquesta Administració Autónoma. 1 la pregun
ta que ens feim és, on és la defensa de les explotacions 
agraries de tipus familiar, de la petita propietat, de la 
mitjana propietat, cosa que sembla que en els progra
mes agraris de tots els grups presents en aquesta 
Cambra hi figura? I és per aquí, senyors del Govem, 
que nosaltres entenem que la responsabilitat és greu. 
Es tracta a vegades de soHicituds previes que es for
mas aquest Govern? És probable que alguna d'aques
tes persones que té subvencions molt important6 
d'aquestes grosses, haguessin fet la petició abans. de 
la presa de possessió de vostes. Pero també és cert 
atenent un principi clar que legalitat i etica política 
a vegades no van plegades, pensam que és molt clar 
que hi havia alternatives. EIs familiars de primer grau, 
aquests alts funcionaris podien renunciar a aquestes 
subvencions, podien tornar els doblers i, en definitiva,
podien fer que aquest principi elemental d'dica polí
tica fos present en redundancia en aquesta Cambra. 
Passant ja a la part de Comen;: i Indústria, hem de dir 
que eL tipus de subvenció és diferent al de l'Agricultu
ra. Hem de dir que hi va haver un mes i busques fins 
a desembre aproximadament de temps per espargir la 
conv.ocatoria; i hem de dir que es va espargir molt 
més que al sector agrario Pero també hem de dir que 
quan es comen:;ava a espargir de totes totes entre els 
sectors de la petita i mitjana empresa era el mes dé 
desembre quan la convocatoria, quan el termini aca
baya. I les preguntes que ens formulam dins el sector 
de Comen;: i Indústria, és, quin ordre de prioritats 
s'ha seguit? Quantes demandes hi ha hagudes? Quines 
s'han admeses i quines no? Quin tipus de comen; de
fensam, el gros, el petit, sobretot al sector d'alimenta
ció? S'ha ates a qualque moment el lloc de treball, ja 
que el tipus de subvenció era una mica en funció d'uns 
tipus d'interes, de millorar els tipus d'interes per am
pliació i reformes sobretot del comen;:? I pensem que 
hi ha hagut un estudi de l'any 81, 82 de l'IRESCO que 
ha costat al contribuent, ens ha costat a tots, 40 mi
lions de pessetes i que era bastant concret damunt la 
nostra realitat comercial. Entenem, vista la llista d'en
titats que han rebut aquestes subvencions, que aquest 
estudi d'IRESCO molt poc s'ha tengut en compte. I 
el que s~ pensam és que hi ha hagut poquíssim pro
grama, eXÍsteix molt poc programa del tipus de co
mer<;, del tipus d'ajuda i com s'ha d'intentar de qual
·que manera funcionar a aquest nivell comercial, tan 
important a les nostres IlIes, sobretot al sector de la 
petita i mitjana empresa. També hi ha hagut poca di

.vulgació, -manca de programació, i hem de dir que els 
·defectes anunciats a l'agricultura són una mica co
-muns, senyors del Govern, ja que trobam excessives 
persones conegudes de tccnics o de poIítics d'aquest;;t 

Administració Autonómica, trobam excessiva concen
tració a dues poblacions, a Uucmajor i Inca; i, en de
finitiva, també pensam que manca claredat al sector 
comercial. Per aixó, Esquerra Nacionalista-PSM, avlii 
ja creu que s'ha dit gairebé tot. Es tracta d'elevar a 
postures etiques i cIares tota l'actuació de la nostra 
administració i es tracta de qualque manera de donar 
un exemple . i tenir ben present la qüestió que hem 
anunciada tot el temps d'aquest ,debat i que, per, no 
per repetir-la, creim que estigui de més. Una cosa és 
la legalitat, una cosa és que el Butlleti Oficial de l'Es
tat o els Butlletins Oficials siguin legalInent un lloc 
on és normal que es faci una convocatoria i una altra 
cosa és arribar a tot l'entramat civil de la riostra so
cietat; i de qualque manera és, també, partir d'una 
vega da per totes per espargir totes les petites ajudés 
que són molt migrades, que ens puguin arribar de 
l'Administració Central de l'Estat, pero espargir-les i 
fer-Ies arribar a tota la població. Per aixó, senyors del 
Govem, Sres. i Srs. Diputats, Esquerra Nacionalista 
senzillament intentara amb aquest debat claredat ab
soluta i intentara, i ho anunciam, una Moció, si és que 
no queda cIar en aquest debat que estiguin les coses 
ben aclarides, intentara una Moció, en tant que s'han 
d'investigar les responsabilitats polítiques; caigui qui 
caigui dins una administració i, de qualque manera 
s 'ha d'intentar, de qualque manera, que aquesta Comu
nitat Autónoma comenci a caminar pel camí de la cla
redat, la netedat i, en definitiva, pel camí de l'erica 
política. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. Sr. Sebastia Serra. Per part del 

Govern té la paraula el Conseller d'Agricultura, el Sr. 
loan Simarro. Vol que als set minuts i mig li faci una 
senya? 

EL SR. SIMARRO MARQUES: 
Sí, Senyor. 

EL SR. PRESIDENT: 
Conforme. 

EL SR. SIMARRO MARQUES: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Vull comen<;ar 

la intervenció per exposar-li que per a una persona 
com jo, que duc més de 25 anys dins l'administració, 
el clima i l'expectació que aqueix tema de les subven
cions ha presentat al públic, m'ha deixat, m'ha provo
cat una gran sorpresa. Les ajudes i subvencions són 
fets que es produeixen sempre, no tan soIs a l'admi
nistració espanyola sinó a totes les altres nacions. Al 
Mercat Com(t serveixen fins i tot com a un arma per 
modJ.:ficar l'éstructura productiva. Si dins la nostra 
Comunitat, podrícm dir, gran públic no els coneixia, 
no sé que dir-vos, pero sí que sé que hi ha pagesos 
que estan més preocupats per les seves explotacions 
i que n'han fet ús d'elles ja fa alguns anys. Recordem 
antigament l'antic Institut Nacional cÍe Colonització, 
etc., etc. Abans d'entrar a contestar cada un deIs punts 
de la InterpeHació crec que he de definir la filosofía 
basica de les subvenCions i les _ explotacions agr-aries. 
Tota ajuda o subvenció és o un estímul o una com
pensació de l'explotació agraria que pressuposi, o un 
canvi de l'estructura productiva, comercial, per fer més 
rendable l'explotació, o un foment determinat, de de
terminats cultius que tenen mercat, és a dir, . que són 
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deficitaris o que hi ha possibilitat d'exportació, o tam
bé una reconversió d'allres cultius que ens provoquen 
excedent. Per tant, i és molt important insistir en aixo. 
les ajudes no s'han de considerar com un repart in
discriminat de fons públics, sinó que s'han de donar 
a uns empresaris que facin unes obres determinades. 
N'hi haura, per tant, molts d'ells que ni els demana
ran, uns perque ja havien fet les obres, altres perque 
no tenen doblers i altres perque l'explotació és massa 
petita per esser rendable. He volgut fer aquesta curta 
intervenció per dir que tot aixo esta indos dins el pro
grama de la Conselleria d'Agricultura que es va pre
sentar a la Comissió corresponent d'aquesta Cambra, 
i que endemés s'han discutit i acceptat en les reunions 
perliodiques que s'han tengut en el Ministeri d'Agri
cultura amb e1s altres Consellers de les Comunitats 
Autonomes. Pera per contestar a la InterpeHació pun
tualment, punt per punt, podem comen~ar, respecte 
als tipus de convocatoria. Després que el Govern va 
prendre possessió, varem donar instruccions a tot el 
personal tecnic de la Conselleria i de forma especial al 
Departarnent de Divulgació i Assistencia Agraria, que 
d'una forma especial divulgas les línies d'ajuda exis
tents. Aleshores les empreses forestals, ferratgeres, l'oli
var i el bestiar oVÍ, i assessorassin tots els pagesos no 
tan soIs en la realització de les millores, sinó també 
en el trarnit adrninistratiu. Mentrestant nosaltres ela
boravem el programa d'actuació a la Conselleria i man
tenÍem reunions al Ministeri d'Agricultura per discutir 
les línies d'actuació nacional com a conseqüencia de 
les negociacions complementaries a la fixació deIs 
preus agraris. Com a anecdota puc dir que dia 27 de 
juliol del 83, a una de les reunions al Ministeri d'Agri
cultura, es va renegociar l'assignació de 20 milions, . 
concedida a la nostra Comunitat per la línia de ferrat
geres, i varen arribar a 35 milions, que després varen 
arribar a 45 a causa de les peticions que hi havia ha
gut. A partir del mes d'octubre, quan ja s'havia apro
vat el programa d'actuacions a la Conselleria i tots els 
blocs d'ajudes, com després veurem, per les Ordres Mi
nisterials, varem tenir les segiients reunions de divul
gació: Dia 24 d'octubre, la primera de totes, va esser 
una roda de premsa sobre els programes i ajudes; dia 
25, una reunió amb la Unió de Pagesos per explicar-los 
tots els programes i se'ls varen donar copies de totes 
les ajudes; dia 26, una reunió amb tots els funcionaris 
d'Extensió Agraria, del CEA, als quals es va repartir 
tota la documenta ció per a la divulgació. El 4 de no
vembre, una reunió a Santa Eugenia, el representant 
de la Cambra Agraria;1 dia 10, a Campos; dia 11, a LIuc
major; dia 15, a Montu'iri, on hi va haver una taula ro
dona precisament amb tots els Partits Polítics i Sindi
cats Agraris, concretament la Unió de Pagesos va es
ser la que la va promoure; dia 18, a Manacor; dia 21, 
a Santa Maria. El desembre, el 12, Ses Salines; el 13, 
Calvia; el 16, Felanitx. El gener, dia 23, a Campos, 
una altra vegada. Día 27, a Lloret; dia 9 varernl tenir 
ja reunió a la Conselleria amb la Unió de Pagesos. Dia 
27 de febrer, a Sencelles; el 29, a Alcúdia i dia 8 va
rem tornar tenir una aUra reunió amb la Unió de Pa
gesos. A totes aquestes reunions hi vaig anar jo per
sonalment acompanyat per altres funcionaris i ende
més les Cambres o els Ajuntaments varen avisar els po
bIes de l'entorn. Jo crec que les xifres canten, i l'efectivi
tat de la divulgaci6 queda demostrada; per exemple, la 

' linia de ferratgeres en que s'ha insistit darrerament que 
l'any 82 hi va haver només 29 peticions, el 83, 260 i el 84, 

fins fa devers 15 dies ja n'hi havia 799 i encara nO! han 
acaba1. Pens que qualsevol intent de voler presentar el 
repartiment de subvenció com a repartiment entre amics 
es pot considerar com a fals i demagogic. Si hi ha per
sones o alts carrecs que hi han tengut accés, puc afir
mar que les soHicituds es varen fer dins el mes de 
maig, quan cap d'ells sabia que tendrien accés a aquest 
carrec. Que seran beneficiats, amics o parents de fun
cionaris, jo crec que, en part, és lagic que si una per
sona sap qualque cosa, el normal és que digui el que 
és, que el que tengui relació amb ella ho sapiga pri
mer que una aItra que nO! la coneix; na tenim per que 
treure les coses del so le, sinó enfocat· els fets com a 
persones humanes que somo Respecte al punt segon i 
tercer, els podem refondre perque uns són els criteris 
de concessió i els altres, els d'informació, ve a ser el 
mateix. I podem dir que com que les subvencions són 
finalistes i responen a criteris de tipus nacional es po
dra veure a través de les següents Ordres Ministerials, 
les llegesc molt breument per, ... foment ferratger, l'Or
dre de 23 d'abril del 80, l'olivar, el Decret 2025 de 2 
d'octubre; la millora organització productiva de bestiar 
oVÍ, el 29 de juliol del 83; la producció lletera és un 
Decret del 81, el reglament estructural de la produc
ció lletera és del 82 i 83; les empreses forestals és una 
Ordre Ministerial del 81; les agrupacions de productors 
agraris és la LIei 29 del 72; el regim cooperatiu de 
maquinaria és ¡'Ordre Ministerial de 26 de juliol del 
83; el foment d'associacionisme economic de la joven
tut pagesa és el 83, també el 8 de setembre; l'ajuda a 
entitats associatives agraries per la comercialització 
comuna deIs seus productes, també 13 de setembre del 
83; i el foment de la racionalització de ... de pinsos i 
de recurs infrautilitzat per l'alimentació animal, també 
el 3 de setembre del 83. No els vull cansar llegint les 
Ordres Ministerials, pero crec que les pue resumir de -
la segiient forma: totes elles fixen un objectiu que es 
dedueix d'existencia d'una explotació agraria on s'han 
de fer una serie d'obres o d'inversions per part de 
l'empresari. I que una vegada fetes, d'acord amb l'ob
jectiu a aconseguir se subvenciona amb una quantitat 
conceptual fixada a l'Ordre Ministerial corresponent i 
d'acord també amb un barem. fixat. Per tant, i amb 
aixo també vull insistir, que les subvenci.ons del 83 
s'han donat a totes les explotacions agraries que ho 
han demanat i han fet les obres, com és logic. 1 que 
no hi ha hagut cap exdusió per persones, ni hi ha ha
gut tampoc inc1usió per cap causa d'elles. Respecte al 
punt quart he de dir que totes les subvencions abans 
d'esser abonades es visiten per tecnics deIs departa
ments corresponents que certifiquen les millores fetes. 
A petició d'aquesta Conselleria per poder justificar la 
labor que s'havia feta i augmentar la quota d'ajudes 
es va demanar al Ministeri d'Agricultura que vengues
sin tecnics de l'Administració Central que es: varen des
pla~ar precisament el 25, 26, 27 i 28 d'octubre del 83, 
i resultat d'aquesta vinguda va esser l'ampliació de les 
assignacions. Amb aixo, endemés, vull dir una cosa, 
em va arribar despusahir de la revista «Agricultura» 
de febrer en que xerra de la nova, «Hacia la nueva 
olivicultura». Només vull llegir un paragraf molt curt: 
«En acciones de reconversión también conviene recor
dar la sustitución en toda España de unas 300 mil 
hectáreas de olivar con arranque o acciones de reorien
tación productiva, sirviendo de ejemplo las inversiones 
realizadas en Baleares y, más esporádicamente, en 
otras regiones» Aquest article va firmat per José Puer-
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ta Romero, Subdirector Gen~ral de Producció Vegetal 
del lVimlsieri a 'Agncwtura. He d'acabar, pero VUll ele
fensar vivamenL el pnnclpi el'lgualtat de totS davant la 
l1eí, com estableíx CIarament l'article 10 de la Constl
tució, en les coses bones i en les eloientes, davant les 
contribucions d'imposts, pero també davant les ajudes' 
i les subvencions. Sobrerot si aixó comporta una in
versió i miUora de les nos tres explotacions agraries. 
Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
lVioltes gracies, Sr. Conseller d'Agricultura, Conse

ller d'Indústria i Comen;:, Sr. Gaspar Oliver Mut. 

EL SR. OLIVER MUT: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Comparesc avui 

aquí, com a membre del Govern Balear i responsable 
de la Conselleria de Come~ i Indústria, per tal d'acla
rir definitivament el tema dels ajuts financers conce
dits a empreses comercials per aquesta Conselleria. 
Les afirmacions que últimament s'han fet sobre el com
portament de la Conselleria i que han motivat aquesta 
InterpeHació, Srs., Sres. Diputats, són molt greus. És 
important doncs que totes les incognites que vostes, 
com a representants del poble balear puguin albergar, 
quedin avui prou dissipades. Hagués desitjat tenir 
l'oportunitat de donar abans tota aquesta informació 
que avui us donaré, i així vaig creure que ho feia quan 
vaig contestar, perdó, puntualment, les preguntes que 
em fornmlava el Diputat del Partit Socialista Sr. Josep 
Alfonso Villanueva. Pero mai, mai no m'hagués pogut 
imaginar que es poguessin aprofitar fragments i veritats 
a mitges d'aquesta informació i que es formulassin unes 
afirmacions tan greus en contra meva, en contra d'aquest 
Govem i, en definitiva, en contra de la credibilitat d'una 
institució massa jove per poder resistir indemne el des
credit de les persones que legítimament la representen. 
Per aixo agraesc l'oportunitat que em dóna avui el Par
tit del PSM per poder explicar-me. Per tant, vegem els 
fets. Ells parlaran per si mateixos i demostraran que 
l'actuació del Govern en materia deIs credits en comer~ 
ha estat absolutament irreprensible, tant des del punt 
de vista legal com des del punt de vista Hic. Se'ns de
mana a la InterpeHació quins tipus de convocatories 
públiques hem fet per donar a coneixer aquesta línia 
de credit. Com tots vostes saben, es va signar un con
veni amb la Banca Regional, acte al qual ja varem 
procurar donar la maxima difusió, i així ho reflecteix 
la premsa de dia 28 d'octubre i dia 3 de novembre. Ens 
varem preocupar també de donar tota la publicitat pos
sible a la línia, conven~uts que aquesta era la clau per 
tenir exit, j varem editar un fullet alla On s'explicaven 
les característiques de la Hnia, les condicions del cre
dit, els possibles peticionaris, els tramits que s'havien 
de dur a terme i una serie de consíderacions a obser
var, perdó, per tal que els tramits fossin més agils; i 
d'acord amb la nostra política, també ho hem de dir, 
de suport j potenciació a les altres institucions, dia 15 
de novembre i dia 2 de desembre varem escriure unes 
cartes a totes les institucions repetesc, a totes les ins
titucions: als tres Consells Insulars, a les Cambres Ofi
cials de Comery, Indústria i Navegació de Mallorca, Ei
vissa i Formentera; també a Menorca i a les associa
cions patronals, com són CAEB í PIMEM. 1 CAEB i 
PIMEM i AFEDECO varen enviar ells, varen remetre 
unes circulars a tots els seus associats. Agraesc since
rament al Partít Socialista de Mallorca que m'hagi fet 

-

aquesta pregunta perque aquest tema de la publícitat és 
un aels punLs tonamentals en orare a aCIanr la POSSl
ble eXIstenCIa oe tavonclsme i concesslO el'aquestes SUD
venclOns, i aquesta es la primera pregunta que s'nauria 
d'haver fet, llauria d'haver tormUlat qui hagués volgut 
fer una analisi seriosa de totes aquestes ajueles. 1"eru 
contllluem amb els fets . .hn temes Oe publicrtat és mOlt 
ditícil ter jUdlCis apriorístlcs sobre la seva eficacia. No
saltres el que sí que U5 puc dir és que l'IRESCO en 
quatre anys només va tenir 18 tramitacions, dues, l'any 
7<;, set, l'any ¡jO, sis, el 81 i tres, l'any 82. 1 el Banc ele 
Credit Industrial, que també amb aqueixa famosa línia 
deIs 60.000 milions de pessetes, que pareixia que sortia 
«a bombo y platillo» amb una pagina de propaganda a 
tots els periodics, únicament, Úllicament el Bane de Cre
dit Industrial ha tramitat deu expedients, deu expe
dients, senyores i senyors, en tot un any per a les em
preses comercial s de Balears, 1 la Generalitat de Cata
lunya, també ho hem de dir, amb una economia dotze 
vegades superior a la de les Balears, tant en nombre 
d'habitants com en dades economiques, el primer any 
que el! tenia la, que la transferencia de consum, única
ment va tramitar 160 expedients; i nosaltres, la Conse
lleria de Comer<; i Indústria, en sis mesos, n'hem tra
mitat 84. 1 jo deman, hem donat informació suficient? 
És difícil dir el que és o no és suficient, pero si ho 
miram i ho mesuram pel nombre d'expedients. que hem 
tramitat, podem dir que hem estat entre 25 i 80 vega
des més efica<;os que l'IRESCO, 16 vegades més efica
<;os que el Banc de Credit IQdustrial i hem tramitat, 
en mig any, el mateix nombre d'expedients que. va tra
mitar la Generalitat. 1 contirum demanant, creis que si 
per un moment hagtiés passat ' per la voluntat d'aquest 
Govern restrenyer aquests ajuts als seus acostats, hau
rÍem enviatescrits als Presidents deIs Consells Insulars 
aliancistes i no aliancistes i a les Cambres de Comer<;? 
Podeu imaginar que hauríem estat tan ingenus com per 
editar un fullet informatiu, que el deix aquí a disposi
ció de la Cambra, per tal que es poguessin soHicitar i 
els poguessin distribuir tots els patronals als seus as
sociats? Jo pens que no, pens 'que aixo no ho podeu 
creure. PerÓ! continuem amb el fet. Hem exigit, contes
tant al punt dos i tres de la InterpeHació, hem exigít 
els mateixos requisits a tots els expedients tramitats 
per la Conselleria. 1 aquests requisits són basicament 
de dos tipus: uns, els primers, fan referencia a la do
cumentació, i la !lista de documents exigits és la que 
figur3! a l'impres de sol-licitud que també deix a dispo
sició d'aquesta Cambra per a qualsevol que ho vulgui 
veure. Els segons requisits es refereixen a les inspec
cions que fa el personal qualificat de la Conselleria i 
duu a terme a totes les soHicituds d'aquestes ínspec
cions; són dues basicament. Una primera que es, realit
za a la presentació deIs projectes d'inversió per tal de 
comprovar directament si les dad es que figuren en el 
Projecte són certes. 1 una segona inspecció, quan fina
litza la inversió, per tal de comprovar que el projecte 
s'ha desenvolupat tal i com s'havia desenrotllat; i sola
ment si aqueixa segona inspecció és favorable, es fa el 
pagament de les subvencions. Aquests són per tant, 
Sres. i Srs. Diputats, els controls que asseguren que els 
doblers públics que s'utilitzen en aquestes subvencions 
es destinen a la finalitat prevista, i aquests control s els 
hem imposat nosaltres perque el Govern va tenir bon 
esment, abans de posar en funCÍonament aquesta línía 
de crectit de promulgar un Decret, el Decret 69 del 83, 
aprovat día 27 d'octubre del 83. 1 aquest Decret esta-

~ .. --------------------------
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bleix lOts els detalls en re la ció a beneticians, procedi
menl, elC. 1 per aquests conlrols 1 no per cap anre 
cOllLrol hem passat tots els experuents tramúals i per 
aIXU a mngu se 11 ha ocorregul temr en compLe la pos
slble vmcUlacló pOlltIca ct'alguns petlCIOnanS; perque, 
si hl ha genr ct'AlIan~a .Popular es cerL, pero també 
n'hl ha d'aitres partits i uns i els altres tenen el ma
telx aret, i pens nonradament que nmgú no els pot lle
var aquest arel, El Sr. Serra, acab tot d'una Sr. Pre
sidenl, el Sr. Serra m'ha tet una pregunta que no es
tava dins la InterpeHació, alla on em demanava els 
llocs de lreball. Li puc dir que els 1I0cs de treball, amb 
12 rnilions de subvenció, s'han creat 50 llocs de treball. 
I pel que fa referencia al tennini de convocatoria 
no ni havia un terrnini de convocatoria, com voste molt 
bé sap, Sr. Serra, no acabava aquest termini dia 12, 
perdó, el mes 12, el desembre. Sinó que nosaltres el 
que vare m fer, com que hi havia moltes soHicituds, i 
precisament per donar més informació, varem convocar 
una roda infonnativa perque d'aqueixa manera pogués 
arribar a tots aquells que encara no estaven infonnats, 
pero no hi havia un termini de convocatoria. Moltes 
gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. Té la paraula, si vol 

intervenir, el Sr. Sebastia Serra per replicar. Disposa el 
Sr. Diputat de cinc minuts. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Grades, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Pen

sam que a una part, i comen<;ant pel terna d'Agricultu
ra, a lUla part de la interven ció del Conseller ha que
dat clara tota una feina de divulgació, pero les dates 
d'aquesta feina de· divulgació, amb reunions a pobles, 
són sempre el seu 80 '%, si no he calculat malament, 
donat el temps que tenim, posteriors a la convocatoria 
del 83. :e.s a dir, que sempre es tractaria d'anar cap a 
la convocatoria del 84. Per tant, ens trobariem que des 
del mes de juny fins acabada la convocatoria del 83 
són poques les campanyes de divulgació, excepció feta 
d'unes quantes reunions puntuals i excepció feta, i aixo 
sí que és important i coincidim amb el Sr. Conseller, 
excepció feta d'haver donat nonna als funcionaris que 
ho divulgassin. Estam absolutament d'acord i -satisfets 
de sentir-ho, que el Govern, el Conseller dóna ordre als 
funcionaris que ho divulguin, i aixÓ¡ sí que és una tasca 
important i que alabam. Perque nosaltres tenim notí
cies que amb una convocatoria d'aquesta flexibilitat hi 
ha hagut; gent que ha arribat fora de termini i l'ex
pressió deIs funcionaris responsables, sobretot deIS! que 
hem anomenat i tornam anomenar, Sr. Rubí, és que la 
quota esta acabada. Per tant la feina feta, en gran part, 
feina que estaIonam és pel 84, no per la convocatoria 
del 83. Després ens trobam amb tota una serie de qües
tions de tipus legal i de tipus historie; pensam que no 
s'ha contestat el substancial i pensam que el Govern 
en aquest sentit no ens ha desmentit l'entramat de fun-

. cionaris, aIts funcionaris, dlrrecs tecnics i carrecs polf
tics que ' seran beneficiats directament i que familiars 
de primera linia se n'han beneficiat. No entrarem, oh
viament, a tota una sociología deIs beneficiats, deIs 
amics, perque aixo ja seria una qüestió una .mica im-

. pOrtant, pero una! mica secundaria, sinó que només par
laro de funcionaris tecnies i polítics i de familiars de 
primer grau o directament, i a l'alta concentració d'aju
des rebudes per aquests, molt poques persones moltes 

ajudes i, al mateix temps, coincidents amb grups de 
pressIó imponants i grans propletarls. t'er Lam, Sr. 
l-Onseller, fU na un tema que es la 19ualtat d'oponuni_ 
tats, i aquest lema de la 19ualtat d'oportunitals sí que 
pensam que no ID ha estar, en aquesta ctivulgació de la 
campanya ael i53; la del M sí que s'ha dIvulgada i s'esta 
divUlgant perque óbviament, en aquests moments, es
tam uivulgant tot aquest tema, cosa que pensam que 
és molt impor,ant. El comumcat d'Unió de Pagesos de 
Mallorca del mes de maig d'enguany és una prova clara 
i directa de la manca d'informació que ha existit, per
que Unió de Pagesos és el sindicat més representatiu i 
aquest tipus de comunicat i aquest tipus d'acció, sem
pre amb un afany de coHaborar i d'aclarir les coses, 
nomes l'ha fet en el moment en que ha cregut que ja 
era hora de destapar aquesta qüestió d'tms alts fun· 
cionaris i els seus familiars. Quant a Comen,:, molta 
breveta t. Efectivament, hem afirmat abans que hi 
havia hagut una feina de divulgació més grossa, ho 
hem afirmat i ho reiteram. Perp, Sr. Conseller, 
una institució es pot potenciar i enfortir al mo· 
ment en que es discuteix amb seriositat, amb .r:igor cn
tic i amb un control del Govern. I pensam que en 
aquests moments estam enfortint les nostres institu· 
cions autonomiques, i pensam que, de qualque manera, 
és una feina constructiva aclarir el maxim. I, Sr. Con
seller, només un retret l'hi he de fer. Voste ha parlat 
de tota la divulgació, pero no ha parlat de les priori
tats. No ha parlat d~ les prioritats, no ha parlat del 
programa polític de comen;: a l'hora d'aquestes priori
tats. Ens ha parlat de molta gent que no n'ha tengllt, 
ens ha parlat de pocs doblers lamentablement, pero no 
hem entes, almenys avui, a part de la disquisició tec
ni ca i divulgativa, no hem entes les prioritats, quin ti
pus de comen,: es potencia, a quina localització geogra
fica i a partir de quin estudi de problema:Üca comercial 
i de petita i mitjana empresa de Mallorca es parteix. 
Per aixo hem d'anunciar que el nostre deure és, donat 
que entenem que no s'han ac1arit tota una serie de cir
curnstancies, hem d'anunciar la presentació de Moció 
subsegüent a aquest debato I entenem que hi ha un pa· 
rell de, temes que hem d'esmentar. El primer és la res
ponsabilitat del Director General de la Conselleria, Sr. 
Manuel Rotger Salas, que pensam que ha d'esser cessat 
i que ha de tornar els doblers que personalment ha 
rebut com a subvenció directa. Pensam també en la 
responsabilitat de l'alt funcionari Ventura Rubí, i per 
a eH soHicitarem l'obertura de l'expedient adequat per 
saber quin grau de responsabilitat ha tengut i quin 
grau d'entramat amical hi ha en tota la qüestió. També 
soHicitarem una Cornissió d'Investigació per aclarir res
ponsabilitats tecniques de teenics i polítics a tota aques
ta qüestió. I soHicitarem una formulació de nous tipus 
de convocatoria on hi participin organismes implicats. 
No només que els ho facem a saber sinó que Ajunta
ments, Consells Insulars, Cooperatives i Sindicats legal
ment constitllits en el cas de pagesia, i la PIMEM i la 
CAEB en el cas del comer9, participin a l'hora de fer 
la convocatoria i participin a l'hora d'estudiar els ex
pedients. 1 en definitiva, senyors i senyores del Govern, 
també, senyors del Govern perdó, entenem que una 
reprovació al Govern és cIara per lUl procediment que 
no ha estat cIar i per un procediment que no -s'ha de 
tornar repetir. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Conseller, Sr. Diputat. Per fixar la seva 
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posició, perdó, pot intervenir, sí, sí, -sí. Contestaran tots 
dos o un, l'he d'avisar. 

EL SR. SIMARRO MARQUES: 
Sr. President, Srs. i Sres. Diputats. Vull contestar 

aquestes preguntes concretes que ha fet el Diputat. Vull 
dir que fins que nosaltres varem aprovar el programa 
d'actuació de la Conselleria, logicament, no varem ter 
cap actuaciÓj directa, especial de la Conselleria per dic
tar noves normes, sinó que es varen seguir els matei
xos procediments puntuals que se seguien abans, no· 
més que refo~ats amb ordre expressa de posar a di
vulgar. Jo crec i he d'insistir amb aixo que les subven
cions eren anteriors al 83; la del foment ferratger era 
del 82, de l'olivar eren del 82, de la producció lletera, 
del 81 i d'empreses forestals eren el 81. En aquestes te
nien informació puntual. Aquí tenc una acta concreta de 
la Delegació d'Agricultura en que jo hi vaig assistir, a 
aquesta que es xerrava de les subvencions, i estaven 
presents endemés de jo el Sr. Joan Cabot, el Sr. LluÍs 
Olascoaga, dos, un, el President, com a president de la 
Cambra Agraria, el Sr. Antoni Cánaves Solivellas, el 
Sr. Bartomeu Alorda per l'associació de conradors, el 
Sr. Miquel Colom Calafat. .. Unió de Pagesos; varen as
sistir ja a aquesta reunió del 25 de maig del 1982. Vol 
dir que tenia la Unió de Pagesos infonnació puntual 
de les subvencions que ja estaven en marxa en aquell 
momento Les actuacions concretes nostres, les varem 
fer a¡ partir de l'aprovació deIs progrrnnes de la Conse
Ileria i havent negociat a nivell de Madrid, totes les al
tres -1ínies d'ajudes que és, com he Ilegit abans, eren 
ordres del setembre del 83 . Respecte a si eren més 
gran s les subvencions arnés petit nombre de finques i 
les finques més grans, jo crec que és normal, perque, ' 
precisament, les subvencions són percentuals, vol dir a 
una finca m és gran que fa més millora per tant li cor
respon, li corres pon una subvenci6 més forta que a una 
finca petita que fa unes obres més petites. Els termi
nis. DeIs terminis, de presentació hi ha, per a les ferrat
geres és anual i s'han d'enviar les nomines l'octubre 
de cada any per a les sembres de l'any següent, perque 
quan un faci l'obra o faci la millora determinada ha 
de saber si té subvenció o no. No se'l pot exposar que 
faci una obra i després se li digui que no tengui ajuda. 
1 a les altres línies, les d'enviament de les nomines a 
Madrid és trimestral; vol dir que hi ha una continu'itat 
amb tot aqueix: procés. Respecte, i em pareix que ja ho 
he comentat, si els funcionaris Sr. Ventura Rubí ha ten
gut més coneixement o ha influenciat més gent, jo crec 
que la difusió de la informació actua un poe com una 
pedra que es tira dins un aigua en forma d'ones. Ales
hores logicament estaran més infonnats els qui estan 
a prop d'aquesta pedra, arribara a aquesta ona i a poc 
a poe s'anira ampliant com s'ha anat ampliant en aquell 
moment. Jo crec que la labor, vaja, de difusió que ha 
fet la Conselleria és important; que no ha donat fruit 
al primer moment és logic perque aquestes ones s'han 
d'anar espandint a poe a poco Respecte als alts dlrrecs 
que em diu, jo crec que abans li he dit, són peticions 
anteriors, em pareix que són del mes de maig, les po
dem comprovar; quan cap d'ells pensava encara entrar 
a ocupar cap carrec dins la Comunitat, encara no hi 
havia hagut ni eleccions. Logicament, defens jo el prin
cipi d'igualtat. Jo, davant jo no puc negar a qualsevol 
una subvenció, pel que tengui un carTec o no, hi ha 
una oportunitat d'iguaItat davant tothom, davant la 
gent. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT; 
Moltes gracies, Sr. Conseller. 

EL SR. OLIVER MUT: 
Sr. Serra, té voste tota la raó, se m'ha oblidat de 

contestar-li les prioritats. Pero no d'una manera rotun
da sinó que pens que, de qualque manera, sí també li 
he contestat, perque li he dit que nosaltres teníem un 
Decret, el Decret 69 de l'any 83, i aquest Decret dins 
l'artic1e sise, parl de memoria, ero pens que és l'article 
sise, diu quines empreses es poden acollir a aquestes 
subvencions i quines empreses queden fora, és a dir, 
que no es poden acollir a aquestes subvencionSI i aquei-

.xes concretes em pens que són les que fan o impliquen 
una situadó de monopoli i em sap greu ara de memo
ria, no li pue dir quines més. Pero l'única prioritat que 
nosaltres hem tengut per fer aquestes subvencions, per 
aconseguir aquestes subvencions, només és una, el co
mer<;. El comen;, com voste sap, sempre ha estat dis
criminat, amb el 12 % que té de participació dins el 
producte nacional brut únicament disposa o capta el 
7'5 % deIs credits oficials. 1 aquesta ha estat la priori
tat que nosaltres hem establert, només aquesta, el co
mer<;, perque ens preocupa que el comer<; quedi sense 
aquests credits oficiais. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades, Sr. Conseller. Els aItres Grups Po

lítics volen [ixar la s\:!vu posició? Pel Grup Regionalista 
de les Illes, té la para ula el Sr. Jeroni Albertí. Disposa, 
Sr. Albertí, de cinc m inuts. 

EL SR. ALBERT! PICORNELL: 
Sr. PresidE.nl, SI-es. j Srs . Diputats. Jo no p ensava 

intervenir, pen) cm pareix que el ritme i DivelL que ha 
agafat aquest debat fara que la gen t que ha vengut aquí 
a escoltar-ha amb moll d'in teres, sc'n vagi certament 
decebuda, i no ero sap greú només aixo. Tots veim i 
sentim cada dia can~onetes per la radio i pagines sen
ceres als diaris de divulgació de 1 'Autonomía, i pens 
que és aquí, avui, on s'ha de divulgar l'Autonornia i 
on s'ha de demostrar que des d'aquí som capa~os d'ad
ministrar millor i de fer les coses més bé. Per aixo he 
volgut intervenir, perque intentar que poguéssim recon
duir aquest debat al que la gent es demana; perque 
estam parlant aquí molt de fonts d'informaCÍó, de di
vulgació, i cree que no entram al fons de la qüestió; 
que crec que per a uns i als altres, i sobretot, per al 
prestigi de les Institucions seria bo que hi entrassim. 
Jo em vulI referir només a unes paraules del Conseller 
Sr. Simarro, que a mi no m'han acabat de convencer i 
que m'agradaria que arribas sin més aval!. Diu el Sr. Si
marro, i jo crec que sÍ, diu que és lógic que els fun
cionaris i els seus aHegats siguin els que sapiguen i 
tenguin més informació; el que no veig tan clar és que, 
com a conseqiiencia d'aquest apropament a la informa
ció, sigui logic que també siguin els més beneficiats; 
crec que aquí ho hauríem d'aclarir, no deman més que 
aixo. Perque logicament el funcionari que fa la convo
catoria és el més informat i pareix, segons diu el Sr. 
Serra, no ho dic jo, és el més beneficiat, i crec que 
aixo ha haurÍem d'intentar ac1arir, que aixo no, no ha 
d'esser així. Pero a mi m'agradaria que el Govem, els 
representants del Govem ens diguessin els criteris que 
han seguit per fer aquest repartiment i desvetlassim 
el que hi ha hagut d'amiguisme. Que és en el fons de 
la qüestió el que esta aquí, el substrat d'aquesta reu-
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IDO es aquesto Crec que han explicat molt els dos re
presentants del Govern, la divulgació, amb els pagesos, 
ha anat a Campos, a Llucmajor, i no han dit amb quins 
criteris s'han fet aquests repartiments, i la gent es de
mana aixo i no es demana si hem anat a CanlpOS o 
hem anat a Llucmajor o han divulgat. Per aixo eree 
que l'importanl, i jo die aixo, m'agradada que la gent 
qu ha vengut i nosaltres mateixos, pel pr:!stigi de l'Au
tonomia i perque les pagines senceres no siguin papel" 
banyaL, realmenl se n'anas conven<;ut d'aqul que la 
imatge de 1 'Aulonomia es millora. Al Sr. Oliver jo li 
diria una cosa, a mi m'agrada, m'agrada que ens com
parem i volgucm imitar les autonomies que funcionen 
b " per aLxo la seva comparació amb la Generalital em 
pareix encértada només fins aqui. L'Autonomia é p~r
que aquí facem el que nosaltres hem de fer. 1 semprc 
m'he oposat i continuaré oposant-me que per justificar 
el que aquí feim comparem amb al.lres e l que fan; fa
cem les coses bé aquí i així pres tigiarem la noslra Au
tonomía. Res més, Sr. President. Molles gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Albertí. Sr. Cosme Vidal, pe! 

Grup Popular, té la paraula. Disposa, Sr. Diputat, de 
cinc minuts. 

EL SR. VIDAL JUAN: 
SÍ, gdlcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Jo 

no feia comptes tampoc d'intervenir ara, peró crec que 
estam tots aquÍ per escoltar, i vertaderament, sí que és 
aquÍ, aHa on s'han d'acIarir aquestes coses. Pero jo vull 
dir una cosa, que el Govern, els representants del Go
vern, han tengut quinze minuts entre tots per desmun
tar o tractar de desmuntar una llarga i intencionada 
campanya _demagógica que ha sortit al carrer i que, 
vertaderament, aquí quedara demostrat que era falso 
Ara bé, jo crec que aquí si tots volern entendre, aquí 
el que ha dit el representant del Govern, no ha dít que 
fossin els funcionaris que, perqUJe estaven més a prop 
s'havien beneficiat, no. EH ha dit que aquestes subven
cions eren anteriors a esser funcionaris. El que ha dit, 
contestant al que es demanava, era que el grau d'in
tIutmcia al de més a prop, podia venir deIs funcionaris, 
pero quant a la divulgació.Ara, ha quedat, crec, ben 
ciar i s'ha demostrat que les peticions, vertaderament, 
estaveIl¡ formulades molt abans d'esser funcionaris i 
per tant aquesta influencia de funcionaris no podia exis
tir. Cveo que tendrem ocasió més endavant d'acIarir 
més coses, pero que aquesta era important fer-ho. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. Aquesta Presidencia, 

acabada la primera InterpeHació, decreta un descans de 
deu minuts. 

EL SR. PRESIDENT: 
Recomen~a la Sessió. Previ acord deIs Portaveus 

deIs diversos Grups Polítics i del la¡ Mesa del Parlament, 
el darrer orador m'ha demanat autoritzaeió per reetF 
ficar una expressió. Té la paraula, Sr. Cosme Vidal, 
per a aquesta reetificació. 

EL SR. VIDAL JUAN: 
Grades, Sr. President. Senzillament per dír que a 

la meva curta intervenció anterior, alla on he dit fun
cionaris volia dir alts: carrees polítics. Res més, grades. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. Secretaria, vol donar lectura a la 

InterpeHació número 508 presentada pel Grup Parla
mentari Socialista? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
El Grup Parlamentari Socialista, de conformitat 

amb l'article 141 i següents del Reglament Provisional 
del Parlament de les Illes Balears, formula la següent 
InterpeHació al Govern de la Comunitat Autónoma. 
Subvencions del Govern a empreses comercials, indus
trials i agrícoles. A la vista de la resposta donada pel 
Govern de la Comunitat Autonoma sobre les subven
CÍons atorgades ínicialment a credits d'empreses i de 
les subvencions pel foment ferratger, i atesa la preo
cupació produlda en l'opinió pública en el sentit que 
els criteris per concedir-les. poden haver tengut moti
vacions personals i no de política económica comercial, 
industrial i agrícola, es, formula la InterpeHació següent 
per debatre les qüestions de política general següents: 
Criteris de política económica, industrial, comercial i 
agrícola que ha aplicat el Govern de la Comunitat Au
tónoma per atorgar subvencions a empreses industrials 
i comercials, per compensació d'interes de <;:redit i agrí
coles pel foment ferratger. Palma, 30 d'abril de 1984. 
El Portaveu. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sra. Secretaria. Pel Grup Interpe

Hant té la paraula el seu Portaveu, Sr. Felix Pons Ira
zazábal. Sr. Felix, té voste quinze minuts. 

EL SR. PONS lRAZAZABAL: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Un home que 

estava avesat a defensar i que no havia fet practica
ment altra cosa que defensar i fer-ho bé, tota la seva 
vida, va dir la primera vegada que va haver d'assumir 
les funcions de fiscal i de representant d'interessos pú
blics, Marc Tuli Ciceró, a la seva energica acció contra 
Verres, «res no hi ha tan perillós, per a la situació deIs 
innocents com el silenci deIs adversaris». Feim nos tres 
aquestes paraules per deixar ben cIar que aquesta In
terpeHació l'hem presentada precisament perque creim 
que el silenci sobre els temes plantejats, tal com s'ha
vien ventilat certes qüestions, anava en contra del prin
cipi de pressumpció d'innocencia i anava en contra deIs 
nos tres mateixos deures, i que el silenci s'hagués con
vertit, ens hagués convertit a nosaltres mateixos en ad
versaris del interessos que hem de representar. Volem 
deixar cIar que aquesta InterpeHació no té per finali
tat agreujar la situació personal de ningú, sinó col'la
borar a la defensa deIs interessos coHectius. Que no 
és un atac, sinó que és una defensa obligada que, com 
a representants del poble, hem de fer deIs interessos 
d'aquest poble. 1 que no és per augmentar tenslOns ni 
crispar situacions, pero sí per evitar que la trajectória 
de les institucions afecti la seva credibilitat i, per tant, 
tots aquells que direetament o indireetament, activa
ment o passivament, són responsables del seu funcio
nament. Com és ben sabut, el Govern de la nostra Co
munitat Autonoma va publicar, dia 2 de desembre de 
1983, un Deeret aprovat en data de día 27 d'octubre 
del mateix any, pel que establia el proeediment i carae
terÍstiques de finan~ament per modernitzar i raciona
lítzar la petita i mitjana empresa comercial. L'objectiu 
era ajudar aquelles empreses que tenguessin uns pro
jectes d'inversió capa<;os de modernitzar i racionalitzar 
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la distribució comercial. Més exactament, es diu en 
a~uest Decret que aquestes ajudes, aquests credits es 
podran gaudir sempre que la inversió signifiqui la in
troducció de noves tecniques a la distribució. Noves 
tecniques que representin una millora de la seva pro
ductivitat i ajudin la racionalització del sector, o bé, 
segons possibilitat que la nova inversió cobreixi neces
sitats de provelment en arees amb equipaments comer
cials deficients. Es tramiten i s'aproven per la Comissió 
de Credits de Comen;: Interior de la Conselleria, més 
de quaranta expedients. I la primera observació que 
hem de ter, a la vista d'aquests expedients que merei
xen l'aprovació p er la Comissió de Cre dits de Comer~ 
Interior, és una desviació acusactíssima, m 'atreviria a 
dir que practicament total, entre l'objectiu i els requi
sits estabLerts pel m a leix Govem i la reaUtat de le s 
obres i les inversions que mereixen l'ajuda governa
mental. Ha dit a la seva intervenció anterior el Conse
ller de Comer~ que I'obsessió i la preocupació maxima 
del Govern era ajudar el come~, el comer~ i el c~ 
me~; dones bé, aquesta preocupació l'han traduida 
molt malament. El nombre principal d'expedients que 
s'han aprovat són per adquirir locals, són per adquirir 
solars, per reformar decoracions i per, fins i tot, repa
rar humitats. I suposant que comprar locals, comprar 
solars p er fer naus industrial s fas ajudar el comen;:, 
vos tes varen posar unes condicions que era que les in
versions havien dE significar introducció de noves tec
niques a la distribució . I certament només hem vist dos 
expedients que són per compra d'ordenadors que, amb 
benevol~ncia, puguin admetre el qualificatiu que sJajus
ten als criteris que vostes havien assenyalat. Comprar 
locals, i qualcun mereixeria comentaris substanciosos, 
comprar solars i reparar humitats no té res a veure 
amb una administració seriosa deIs recursos que vostes 
volien distribuir. Pero si aquest apartat ja és en si sor
prenent, més ho és examinar la distribució territorial 
de ·les em¡ reses bend í ia d es el 'aquestes subvencions. 
Perque r esul ta que trac lan t-se d'ajudes comercials, pel 
comer~ i no d 'ajudes ind us tria ls, que podria determinar 
une certes preferen ¡es p el' determinats municipis, 
amb tradició i amb activitat industrial, no té gaire ex
plicació que Llucmajor, Inca, destaquin de forma tan 
voluminosa damunt altres municipis. I quin és el mo
tiu pel qual resulta sim.plomat ic i resul ta objecte de 
reflexió i de preocupació que Llucmajor o Inca tenguin 
un benefici tan subslanciós d'aquest rep artiment, el fet 
que esta en el carrer, el fet que a nosaltres ens preo
cupa, és que el Conseller sigui de Llucmajor, i que al 
Govern hi hagi una solida representació de la molt no
ble ciutat d'lnca. Sorprenent la distribució territorial i 
sorprenent la presencia de certs b eneficiaris Iligats molt 
directament a membres del Govern de la Comunitat 
Autonoma. Aquí s'ha dit que hi havia hagut una publi
citat exhaustiva en relació a les ajudes que oferia el 
Govern de la Comunitat Autonoma. Jo no pos en dubte 
que hi hagi hagut una publicitat bona, pero he de dir 
que crec que un poc tarda na. El Decret es publica dia 
¡2 de desembre i resulta que, curiosament, abans de 
dia 2 de desembre, s'havien presentat ja onze solUci
tuds que endemés havien estat resol tes , i el mateix día 
2 de desembre se'n publiquen aItres du es més. Entre 
aquestes onze soHicituds presentades abans de la data 
de publicació del Decret, entre la data d'aprovació i la 
data de publicació, hi ha les soHicituds de les empre
ses relacionades amb un membre del Govem. Pel que 
fa a les subvencions en materia agrícola , el Butlletí de 

l'Estat de dia 17 de setembre, va publicar una resolu
ció a la qual expressava que podrien acollir-se a una 
línia de foment de credits, de subvencions, de subven
cions no de credits" «las, explotaciones de la isla de Ma
llorca que estén dispuestas a la diversificación de su 
censo ganadero de base y aún más adecuado y racio
nal aprovechamiento de sus recursos forrajero-praten
ses»; i assenyala algunes de les obres de les activitats 
que podran es ser objecte de subvenció, pero que ho 
podran esser en tant que aquestes obres o aquestes 
adquisicions, estiguin dins l'esperit d'aquesta línia de 
subvencions. És a dir, que responguin al proposit de 
diversificar el cens ramader de base o un més adequat 
i racional aprofitament deIs recursos «forrajero-praten
ses,.. No estam en contra que hi hagi subvencions, és 
un instrument lícit la subvenció, «per se» és un instru
ment que ben utilitzat pol donar bons fruits de polí
tica de fomento El que passa és que quan s'anuncia 
una subvenció per servir unes determinades finalitats 
s 'han d'atendre aquestes finalitats a l'hora de donar les 
subvencions. En primer. lloc, sorpren que després 
d'aquesta publicació de la Resolució de la Direcció Ge
neral de Producció Agraria en el Butlletí Oficial de 
l'Estat, no hi hagi absolutament cap aItra publicació 
d'aquesta Resolució, ni, per tant, hi hagi manera de 
coneixer ni ¡'inici del termini per presentar soHicituds 
ni el final del termini per presentar soHicituds, que, 
a través del tam-tam o del boca·boca fora vila, que 
aquí es presenta com a bon sistema per poder arribar 
a coneixer aquestes. coses. A Mallorca, a les IIles Ba
lears, aque!>ta convocérLoria no ha estat objecte de cap 
altra publicació que pogués arribar a tothom. I si és 
cert que el mes de maig de 1982 es va celebrar una 
reunió de la qual s 'ha llegit l'acta, s'ha de dir també, 
primer, que aquesta reunió del mes de maig és ante
rior fins i tot a la publicació, no soIs de la publicació, 
sinó de la data de la Resolució que és de 23 de juliol 
del 82, i que endemés, segons' les nos tres notícies va es
ser una reunió convocada únicament i excIusivament 
per parlar de les oliveres. Aquesta mateixa resolució és 
la que estableix que correspon a la Conselleria d'Agri
cultura que, una vegada analitzades i avaluades les peti
cions, elevi a la Direcció General de Producció Agra
ria una proposta que incIogui informe tecnic raonat i 
pressupostat de les finalitats perseguides a cada explo
tació seleccionada. S'ha dit que s'havien ates totes les 
soHicituds; i jo he de dir que tan simptomatic i sos
pitós és que quedin moltes ajudes sense concedir com 
que no¡ en quedi cap. I cree que algunes afirmacions 
que s'han fet aquí, tenen molt de veritat i que quan es 
va entendre o es va considerar que s'havia acabat real
ment la quota i el repartiment, i no sé amb quin cri
teri es va ter el repartiment, es va fer desistir el sol
licitants que varen arribar, a un moment en que s'ha
via tancat la quota i es va denegar la possibilitat 
d'accedir a aquestes ajudes. La publicació de les llistes 
deIs beneficiaris dóna lloc a diverses sorpreses. Primer 
una sorprenent distribució territorial, altra vegada. Una 
aclaparadora, acIaparadora majoria, i m'estic referint 
sempre a l'illa de Mallorca, de propietaris de Palma, 
propietaris que viuen a Palma, i una ínfima, tan ín
fima que em sembla que és un tot sol el que la repre
senta, minoria de pagesos propietaris que cultiven la 
seva propia terra. És a dir, una marginació práctica
ment total deIs cultivadors propietaris directes i un 
afavoriment enorme, enorme deIs propietaris que viuen 
a Ciutat. Com s'han informat tan bé els propietaris de 
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Ciutat? Hi ha massa coincidencies per no fer deduc
cions sobre uns canal s d'informació que necessariament 
han de tenir un sentit determinat, perque si aixo DO 
s'ha publicat i el mes d'octubre practicament es varen 
tancar les possibilitats d'inscripció, com és possible 
que hagin arribat abans tan simptomaticament i signi
ficativament a UD coHectiu configurat per unes carac
terístiques tan definides i tan perfilades? Ens hauríem 
de demanar, i ho deman jo, fins a quin punt aquestes 
260 subvencions corresponen realment als objectius ~ue 
marcava la Resolució de dia 23 de juliol. Si realment 
serveixen per diversificar el cens rarnader de base i si 
realment serveixen per arribar a un més racional apro
fitament deIs nos tres recursos ferratgers. Crec, crec que 
seria interessant fer un examen de la repercussió que 
aixo ha pogut tenir, aquestes subvencions, sobre l'es
tructura productiva agraria o si han servit aquestes 
subvencions per donar satisfacció a apadac;aments, a 
petites obres que sempre s'han de fer a les possessions 
i que ha vengut molt bé poder-les fer amb una sub ven
ció de la CODselleria d'Agricultura, o del Ministeri d'Agri
cultura a través de la Conselleria d'Agricultura. Sor
presa territorial, pero sorpresa, sorpresíssima per la 
presencih de certs beneficiaris. Certs benefioiaris 
que no hi haurien d'haver estat mai, entre els bene
ficiaris d'aquesta subvenció. No només perque hi 
ha el Director General de la Conselleria; no només per
que el President, indirectament, lamentablement també 
ha hagut de sortir a rotIo en aquest assumpte; sinó 
perque el funcionari encarregat d'informar aquests ex
pedients és el que se'n duu la bandera de les subven
cions i ell i la seva família, la seva família, no parlam 
d'amics, se'n duen la maxima i entre ells 3.571.000 ptes. 
de subvenció. Poden estar segurs, Sres. i Srs. Diputats, 
que no vénc a fer UD judici etic d'aquest assumpte. Del 
que es tra:cta és de contrastar UDS fets amb aIlo que la 
gent entén que és convenient i desitjable. El que vénc 
afer és un judici polític d'aquest assumpte. No es 
tracta de fer un examen de Jegalitat, el dret i els prin
cipis. van més enIla de la Ilei. Es tracta de saber si e1s 
interessos coHectius estan ben protegits amb una polí
tica com aquesta. No hi estan. En primer lloc, perque 
els doblers públics es destinen a finalitats que poc te
nen a veure amb aquells objectius que se'ls varen mar
car. Han servit per practicar, pot esser que una inve-. 
terada pero no per aixo menys indesitjable picaresca 
per repartir doblers via subvencions sense criteri ni cap 
garantia d'eficacia, una mala administració de doblers 
públics. Molt mala administració. Aixo; tudar doblers 
públics per subvencions que donen ajuda a iniciatives 
vulgars que no modernitzen res ni suposen cap progrés 
de les nos tres estructures productives. Trobam innega
bles ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Vagi acabant, vagi acabant, Sr. Diputat. 

EL SR. PONS IRAZAZABAL: 
Sí, Sr. President si em deixa dos minuts acab im

mediatament. Trobam innegables circults privilegiats 
d'informació, innegables perque surten de la mateixa 
realitat que analítzam; i sorprenents favor s terntorials 
sense cap justificació. I planeja damunt tot aixo el 
dubte i la sospita que les ajudes no es reparteixen ob
jectivament. 1 la sospita fa tant de mal com l'eviden
cia. Per aixo la llei tantes vega des prohibeix que es 

creln situacions de sospita. El parentes.c i l'amistat són 
fonts historiques i universals de perill de parcialitat. 
La proximitat al poder per decidir determina incompa_ 
tibilitat per esser beneficiari de les decisions, i vostes 
han volgut afrontar aquesta situació, francament escan_ 
dalosa, dient a un comunicat que no estan disposats 
a admetre que qualsevol tipus de circumstancia cancur
rent a una persona o empresa la invalidi pel pIe exer
cici deIs drets que empara ¡'article 10 de la Constitu_ 
ció. A part que és l'article 14 el que estableix la igual
tal. La llei prohibeix moltes. coses que no són pecat ni 
estan mal fetes ni podrien esser condemnades moral
ment, pero la prudencia política encara en prahibeix 
moltes més. EIs ciutadans tenen dret a la tranquiHitat 
i a la confian<;a en els seus administradors. I hi ha fets 
objectius que afecten de forma greu aquesta tranquil
litat i aquesta confian<;a en la rectitud deIs polítics i 
deIs funcionaris. No es tracta únicament de la corrup
tela de subvencions sense fonament ni justificació tec
nica. No suposaria cap justificació demostrar que les 
empreses i les finques vinculades a polítics o funciona
ris compleixen tots els requisits. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vagi acabant, Sr. Felix, vagi acabant. 

EL SR. PONS IRAZAZABAL: 
Sí, Sr. President. Perque hi ha mol tes situacions le· 

galíssimes i perfectes que la conveniencia i l'oportuni
tat política i social rebutgen: pensin en els jutges, no 
poden exercir alla on tenguin finques. I és perfecta
ment lícit, un empleat de banca no pot anar a un casi
no, un fucionari d'hisenda no pot anar a un casino i 
pot jugar els doblers de la seva butxaca, pero perque 
ningú no pensi que esta jugant amb els 'doblers del 
contribuent o del client del banc, no pot anar al casino. 
Vostes no entenen aixo de les incompatibilitats. No es 
prohibeix fer coses mal fetes, es tracta d'evitar l'ocasió 
i la sospita que es puguin fer coses mal fetes. Per a 
vostes la incompatibilitat és una ofensa, per a la socie
tat és un mecanisme de seguretat per protegir-se de 
les debilitats humanes. L'amiguisme i el nepotisme que 
tant eIs ha ofes signifiquen purament i simplement una 
excessiva protecció o preferencia que s'atorga als pa
rents al repartiment de beneficis o carrecs públics. No 
es tracta de si els amics i els parents tenen dret o no, 
ni de si s'ho mereixen o no; hi ha situacions i cir
cumstancies que per si soles resulten inconvenients i 
rebutjables i, quaru tants de parents i amics polítics 
del Govern han rebut favors i beneficis, la pregunta 
que es fa la gent no és si tenien dret, sinó si aquells 
que els han concedit estan en condicions de decidir 
lliurament. Quan s'esta en el poder i a l'administració 
i es té la responsabilitat de decidir ajudes, no es pot 
estar a la cua o a la llista deIs que les demanen ni 
deIs que les obtenen; i si un es troba a la cua quan les 
circumstancies el duen al poder esta obligat, per inex
cusable exigencia de la responsabílitat que comporta el 
poder de decidir i d'influir, a llevar-se de la . cua i a 
demanar als que l'acompanyen que l'abandonin. Moltes 
gracies, senyores i senyors. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades, Sr. Pons; moltesgrades, Sr. Pons. 

En representació del Govem té la paraula el Conseller 
d'Agricultura, Sr. Joan Simarro. 
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EL ~K. SIMAKt<.O MAKUUES: 
~r. l'reslOelU, ::'res. 1 ;::'rs. Diputats. Respecte a la 

filosona que na marcar el .t'ortavt:u uel Lirup ;::'OCIallSLa 
del lJecret o la KesoluclÓ ue Lj ae JUliol ael ¡SL ni na 
aos tlpUS; la dlVerslllcaclO del cens rarnader ae base, 
que ayuí no s'ha dlvers.L!lcat, perquE: esram amb el ma
telX, amb el bestIar oví; i l'altre punt que sí s'ha ac
tual darnunt eH, que és, «más adecuadO y racional apro
vechamiento de sus recursos torraJero-praLenses». Con
cretament, s'ha intentat anar a substituir la producció 
de garba de vena amb altres produccíons com són e1. . . 
gras de molta més productivitat L. 1 amb els que s'ha 
actuat damunt els forratgers, damunt la garba de vena, 
concretament a la zona de Sa Marina de Llucmajor, 
que per les seves circumsUmcies especials i de l'eixut 
d'aquests anys no es podia substituir per uns altres 
cultms més exigents, s'ha actuat damunt un adobat més 
racional d'aquests cultius perque augmentin la seva pro
ductivitat. Pero no és tot sol el tipus de farratge sinó 
que també s'ha ajudat a fer tanques amb fiHerrada, 
per aprofitar millor les pastures, fer una rotació de cul
tiu. L'ajuda afer abeuradors «in situ» per no haver 
d'anar dins una altra banda, fer tancat i ajudar els ses
tadors. Basant-nos en aquesta filosofia i contestant con
cretarnent als criteris que ha demanat la Resolució per 
després acabar amb les obscrvacions que ha fet, voldria 
dir-li que sí, que l'Ordre Ministerial de 23 d'abril del 
80, que és la primera basica, sobre el foment «forraje
ro-pratense», estableix el criteri d'ordre nacional que 
s'han assumit no tan soIs pel Govern actual de la nos
tra Comunitat, sinó tarnbé per l'anterior Govern. del' 
Con seU General Interinsular que és qui va demanar 
l'aplicació concreta a Mallorca, ja que aqueixos criteris 
són totalment d'aplicació a les nos tres Illes. Aquests 
criteris són, primer: un. foment de la producció farrat
gera per augmentar la productivitat de l'empresa agra
ria a fi de tenir uns rendiments majors de la produc
ció d'unitat de farratge per hectarees i una millor qua
litat de casta. Com a conseqüencia d'aixo, obtenir una 
alimentació millcr del bestiar extensiu i la possibilitat 
d'augmentar la relació ... hectarea, i facilitar la postura 
directa amb l'estalvi consegLient de ma d'obra, així com 
una adequació millor de les necessitats del bestiar. Per 
aixo, l'abril del 82, la Conselleria d'Agricultura i Pesca 
de l'antic Consell Insular va sol-licitar al Ministeri, In
terinsular perdó, al Ministeri d'Agricultura l'aplicació 
de l'Ordre Ministerial del 23 d'abril del 80 a Mallorca, 
i, en conseqüencia, es va publicar la Resolució de la 
Direcció General abans esmentada el 23 de juliol del 
82, que concreta les accions a dur a terme a Mallorca 
i que preveu l'ampliació a altres zones de la província, 
i que hem aplicat en base a aixo a Menorca. En el 
punt tres de la Resolució esmentada diu concretament: 
«Se subvencionarán las operaciones» d'e'ixamada i la 
preparació deIs terrenys amb un percentatge maxim del 
40% sense sobrepassar les 8.000 pessetes/hectarea. Se 
subvencionaran les sembres d'especies recomanades 
amb un maxim del 50 % sense sobrepassar les 8.000 
pessetes/hectarea. Se subvencionara la fertilització amb 
un maxim del 50 % sense sobrepassar tampoc les 8.000 
pessetes. I se subvencionaran les tanques necessaries 
fins un maxim del 50 % sense sobrepassar les 90 ptes. 
per metre. 1 se subvencionaran les instaHacions comple
mentaries ... refugis, etc.; i els condicionaments i els ac
cessos a la pastura fins lID 40 % sense sobrepassar les 
2.600 ptes./metre quadrat. El punt quatre, concreta
ment, tracta de la tramitació de les ajudes, que es va 

modificar a una reunió mantenguda al Ministeri d'Agri
CUHura amb representants de totes les Comunitats Au
tonomes, en el sentit que es faria la gestió i el Lramit 
de soHicitud elevant una nomina nomes proposta de la 
Direcció General de Produeció Agraria, amb el vist-i-plau 
del Delegat Provincial del Ministeri d'Agricultura, aixó 
era per a l'any passat, enguany ha canviat; i el Minis
teri d'Agricultura es reservava per part seva l'aprovat i 
conforme i l'alla inspecció. Aqueixos són els criteris que 
ha demanat el Grup Parlamentari Socialista, pero tam
bé hi hem incIos la normativa que s'ha seguit en la tra
rnitaeió. Vull insistir que els criteris de selecció han es
tat donats a tot, han estat donats a tots els qui han fet 
la inversió, no tots els qui ho han dernanat, tots els qui 
han fet la inversió; i ho hem fet d'aquesta forma per
que hem pogut aconseguir el suficient credit del Minis
teri; si no ho haguéssim aconseguit d'aquesta forma, 
hauríem d'haver fet uns altres eriteris de selecció que 
no s'han feto Respecte als terminis. Els terrninis s'han 
fet concretament, i ho he dit abans, per a les farratge
res, fins l'octubre, perque l'oétubre el Ministeri insis
teix que s'envil la relació de nomines per poder com
prometre el credit, i qu.e aquestes es fan anuals. La 
clistribució territorial, a veure si hi ha hagut margina
ció<, si s'ha divulgat que els propietaris! són tots de 
Palma. Bé, a Palma concretament no hem fet cap di
vulgació específica, ho hern fet precisament als pobles, 
que és on ens ha interessat sempre arribar directament 
als pagesos. Jo fa molts d'anys, fa 25 anys, que he tro
bat que la gran dificultat que ha tengut el Ministeri 
d'Agricultura, és precisament, arribar a tots els pagesos 
i, precisame'nt, a tots, a molts d'aquells que més ne
cessiten i que no llegeixen ni el diari ni llegeixen el 
Butlletí Oficial. AiXo. ho he expressat moltíssimes ve
gades, fa 25 anys que estic repetint aquestes paraules. 
Logicament, i ho he dit també abans, els propietaris 
més gran s normalment reben més subvenció. Si es bo
nifica un tant per cent, un 50 % per exemple de les 
llavors, o un 40 %, no és el mateix a una finca que 
tengui una hectarea o una quarterada, a l~na que ten
gui 50 quarterades; logicament 50 quarterades sembra 
més llavor i, per tant, té molt més beneficio Pero sem
pre limitat a un maxim, com fixa l'Ordre Ministerial. 
No s'ha sobrepassat aquest maxim ni molt menys. El 
de la família deIs funcionaris. També he insistit abans 
en aquest assumpte. Jo cree que el qui rep, el qui té 
una informació l'ha de divulgar, és, la seva missió fo
namental; logicament aquesta informació es va repar
tint en eercIes concentrics; els primers que s'informen 
són els qui estan més a prop d'elL Mentre aquestes 
persones hagin fet, tenguin explotacions agraries i ha
gin fet aquestes millores, vol dir, abans s'hagin gastat 
la totalitat de la inversió per després rebre un 20 o un 
30 o un 40 %, han fet un reembossament inicial, aquests 
tenen dret de b subvenció. 1 endemés hem d'estar en 
pla d'igualtat davant la Conselleria en aquest sentit. Jo 
cree, sota el meu punt de vista, eom és logic, que nos
altres hem fet una distribució objectiva, segons les 
peticions que hem rebudes, i que' no hi ha hagut cap 
problema; repetesc el que he fet, observacions que jo 
he fetes ja a altres reunions amb Unió de Pagesos i 
altres agricultors, si hi ha hagut qualque dificultat, si 
hi ha hagut qualque cosa que no ha funcionat bé, sem
pre hi ha les mesures correctores, amb denúncies cor
responents per posar el remei. Moltes gracies. 

-. .. ----------------------------
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EL ::'K. PRESIDENT: 
lVlOltes graCIes, Sr. Conseller. Sr. Gaspar 01iver MU e, 

Conseuer a .l:.conomia i tilsenUa, u 'alXo, oe Lomen;:, 1n
duslna i Comen;:. lJisposa el'una resra, de set mmuts. 

EL SR. OLIVER MUT: 
Sr. President, ::'res., Srs. Diputats. Aquesta és la se

gana vegaela que, el'una manera o el 'altra, don una ex
plicacJO sobre aquest tema del Partit SOCIalista. La 
prImera vegada que ho vaig fer em demanaren un llis
tat de noms i valg conLestar puntualment. 1 ara expli
caré els criteris generals que varen determinar la posta 
en funcionament per part del Govern Balear d'aquesta 
línia de credits referent al comer<f, i també explicaré 
els criteris que varen determinar la composició d'aquest 
llistat. I d'aqueL'Xa manera pens també contestar el Sr. 
Sebastia Serra a la pregunta que m'ha fet abans sobre 
els criteris, pero que m'he de distribuir de qualque ma
nera una mica el temps, i pcns contestar-li ara. I tam
bé el Sr. Albertí ja que ha fet referencia als criteris. 
Aquests tipus d'aju1s a empreses comercials, com sabeu, 
no és nou, ja ho practicava, l'IRESCO des de fa uns 
quatre anys i amb característiques practicament identi
ques a les que té la línia que avui en aquests moments 
analitzam. 1, com he dit abans, va tenir 18 soHicituds 
en quatre anys, que es repartiren el 79, perdó, 7, el 80, 
6, el 81, 3, el 82, fent un total de 18. Quan es va pro
duir la transferencia de l'IRESCO varem plantejar 
molts dubtes sobre la possibilitat que el Govem Ba
lear instrumentas una línia de credit, i aixo per dues 
raons basiques. Una, perque del repartiment del fons de 
l'IRESCO entre les diverses Comunitats, la part que cor
respon a Balears és petita, i una línia de credits d'aquest 
tipus pensam que ha d'esser suficientment amplia per 
esser operativa. I dues, .perque després de l'estiu pas
sat, el Banc de Credit Industrial, també a través de 
convenis signats amb institucions financeres privades, 
com he dit abaas, va sortir a la premsa, com recorda
reu, amb uns grans titulars i és en la línía que havia 
de pareixer que havia d'esser d'un caracter massiu, la 
famosa línia deIS! 60.000 milions de pessetes. Es trac
tava, per tant, de no establir una competencia entre 
distints organismes. Pero, pero, les queixes reiterades 
deIs empresaris sobre la manca d'operativitat de la U
nia esmentada ens varen induir finalment a signar un 
conveni amb la Banca Regional per tal de fer front, 
precisament, a una demanda del sector comer~ eterna
ment malcontenta a causa de la burocracia i la distan
cia entre els centres de decisió i l'administració; ja que 
semblava quasi impossible que un administrat de les 
Illes pogués accedir a aquest credit preferent si no te
nia els mitjans a l'accés assegurat a l'Adrrtinistració de 
Madrid o de Barcelona. Es va signar el conveni amb la 
Banca Regional amb uns termes que pens que coneixeu, 
on, i aixo sí que ho vull ressaltar, on l'únic canvi que 
es produeix es troba a la manera com són cursats els 
expedients. És a dir, ates que no tenien prou disponi
bílitats per signar un conveni amb tota la Banca, va
rem pensar que podria esser discriminatori per a a1-
guns administrats carregar el pes de la informació a 
la Banca, tal com s'havia fet sempre; i ens varem deci
dir per obrir un camí informatiu a través de la Comu
nitat Autónoma, perque tots eIs ciutadans poguessin ac
cedir a aquesta informació, pero aquest terna de la pu-

. blicitat pens que ja ha quedat prou debatut a la meva 
intervenció anterior. La norma, la norma que varem 
elaborar per regular la concessÍó d'aquests credits, és 

a dlr, el Decret 69 del 83, a l'artic1e sise, ~stableix qui
nes empreses poden acolllr-se als ajuls ue la Conselle
na; 1 <;:.peclllca que es paelen benetIcIar les empreses 
comerClals, com molt bé ha dit el Sr. Pans, que preso 
Senlll1 projecles d'inversió que incrememin la compe
tilÍvltat i a mes exigeix qu~ sigum viables i no conso
lidU1 sltuaci6 de monapoll. 1 per una altra part exclouen 
expressament tots aquells projectes d'inversió que si
gum fonamentalment industrials, agraria, de comen; ex
terior, immobiliaria o de presentació d'altres serveis i, 
com he dit abans, i com he dit abans, aquests crúeris 
són els criteris que té i tenia l'IRESCO, millor dit, te
nia l'IRESCO abans d'esser transferit. Nosaltres no 
n'hem modificat cap ni un, varem creure que no ens 
havíem d'aficar en camises de catorze vares per mirar, 
com després contestaré més tard el Sr. Pons, si era per 
comprar solars o per comprar o per fer naus indus· 
trials. I dins aquests criteris i dins el respecte més abo 
solut a aquesta norma, hem acceptat tots els expedients. 
Qualcú, ja s'ha dit aquí, pot pensar que hem estat poe 
selectius, pero nosaItrcs no ho creim així. D'una ma· 
nera deliberada i conscient hem donat accés a la Hnia 
de credit preferent per al comen;: a tots els projectes 
d'inversió fonamentalment comercials, que no estaven 
expressament exc10ses a la norma, i per que? Ho he dit 
abans al Sr. S erra, perque el sector comen; sempre ha 
estat, dins tots els sectors econornÍcs, el més discrimi
nat quant a credits oficial s ens referim; he posat ja 
l'exemple que, del 12 % que participa del Producte Na
cional Brut únicament participa amb el 7%, perdó, 
amb el 0'7 % dels credits oficials. Ates aixo, qui ens 
pot acusar que dins les nostres possibilitats intentem 
millorar l'accés deIs <;omerciants a les IlIes al fons de 
finan-<;ament privilegiat, que fins ara només havia estat 
i ha estat per als altres sectors economics? El sector 
comer~ ha estat tradicionalment discriminat per l'Ad
ministració Central. Nosaltres estam conven<,;uts d'aques
ta discriminació i estam disposats a posar-hi remeis. I 
és per aixo que persistirem, pens que hem de persistir 
en aquesta línia d'actuació. Tenim voluntat política de 
facilitar l'accés al credit preferent al majar nombre pos
sible de comer·,<os. Vostes, els membres del Partit So
cialista que han pogut veure els expedients, es poden 
haver adonat que més del 80 % deIs projectes d'inver
sió són per petits comer<,;os. 1 del més de 84 peticions 
que hem rebut la Conselleria els ha aprovades absolu
tament totes, llevat, llevat d'aquelles que feien referen· 

. cia a projectes d'inversió basicament industrial, o que 
es tractaven d'empreses que consideravem que desen
volupaven la seva activitat en regim de monopoli tal 
com les apotecaries i un estany, concretament. Totes 
les altres fins i tot han tengut el vist-i-plau de la Con· 
selleria per accedir a aquest credit preferent. El Sr. 
Pons m'ha parlat d'una desviació d'aquest Decret. Que 
s'han comprat uns solars per fer unes naus industrials. 
Desviació no n'hi ha haguda de cap classe, ens hem 
cenyit estrictament al Decret. Que s'han finam;at per 
comprar uns solars, li repetesc que a aixo, l'IRESCO ja 
ho permetia abans,com és la compra de solars o com 
són també els traspassos. I no ens espantem, no només 
és l'IRESCO, també ho fa el Bane de Credi.t Local, per
dó, de Credit Industrial, í també el Bane Hipotecari; 
em pens que el Sr. Pons a aixo ha ha de saber molt 
bé. Que s'han fet per a naus industrials, rotundament, 
no s'han fet per a naus industrials. 1 sinó, vos tes que 
han vist els expedients, em diguin quines naus iridus
tríaIs hem súbvencionat, Já Conselleria de Comel"<; i ln-
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dÚstria. Ara que és molt bé, és dar, hi pot haver acti
vitats economiques, activitat de comen; que sí que ne
cessitin d'una nau industrial com pot esser per a emma
gatzament per al que ells distribueixen, aixo és come~, 
pero no és indústria. És a dir, que d'aqueixes naus 
industrials no s'hi ha muntat, alla dins, cap indústria 
alla on hi hagi un procés de frabricació. Em diu que 
dia 2 de desembre ja hi havia 11 soHicituds; ben cert, 
és ver, d'aquestes 11 n'hi havia 9 que ens les va trans
ferir l'IRESCO. És a dir, que quan ens varen transfe
rir l'IRESCO aqueixes 9 soHicituds ja esta ven en el seu 
poder. Em parla d'un membre del Govem relacionat; 
efectivament, jo aquí tenc una certificació del Cap Pro
vincial de l'IRESCO alla on aquest senyor, i podem dir 
el nom, perque crec que tanmateix sabem a qui es re
fereix el Sr., Pons, que és el «Pedro Soler e hijos». Doncs 
sí senyor, aquest senyor ho va demanar pero abans que 
nosaltres tenguéssim la transferencia d'IRESCO, i la 
deix a disposició de la Cambra. Que dia 2 també hi va 
haver dues soHicituds i que va esser quan es va fer 
publicitat; acab tot d'una, Sr. President; pero jo li diré 
que no és veritat, perque quan es va signar el conveni, 
pens de memoria recordar que dia 28 d'octubre i 3 de 
novembre va sortir aquesta informa ció a la premsa que 
es feia i es finnava aquest conveni, i endemés a tota 
la premsa. I dia 15 de novembre, com he dit abans, i 
aquí també hi ha les cartes que varem enviar a les as
sociacions patronals. És a dir, que pens que no va esser 
la publicitat la primera vegada dia 2 de desembre sinó 
molt més abans. Que hi ha hagut una mala adminis
tració deis doblers públics? Pens que no, tot el contra
ri, perque precisament crec que hem estat l'únic orga
nisme en que els doblers es gasten pel que s'ha creat 
aquesta línia de credit. Sabem molt cert del Banc de 
Credit Industrial, que moltes vegades destina aquestes 
subvencions, aquests credits a les empreses del grupo 
Com mol tes. vegades que ja esta l'obra feta, la inversió 
ja esta realitzada, i aquests doblers es desvíen o es des
viaven cap a un altre, cap a un altre fi. Nosaltres, 
d'aquesta manera, aconseguim que aquests doblers es 
destinin pel que s'han creat, perque li he dit que es 
fa una darrera inspecció «in sitU» alla on es ven, amb 
l'expedient en la ma, si aqueix expedient, efectívament, 
s'ha desenvolupat tal com esta l'obra, i sinó, no ens 
donen els doblers. Distribució territorial? Dones sí se
nyor, estic molt orgullós d'esser llucmajorer; si per 
ventura en Uoc d'esser de Llucmajor fos de Palma o 
fos de Felanitx, per ventura n'hi hauría més de Palma 
o de Felanitx. Acab tot d'una. Pero jo pens que si la 
gent de Llucmajor que em coneix i em demana a veure 
que hi ha d'aquest credit de comen;:, que endemés han 
sortit en la premsa, crec que la meva obligació és dir
los que sí, que realment existeixen í que passin per la 
Consellería; si per ventura tots ha féssim igual hi ha
gués hagut moIts més expedients. MoItes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
MoItes gracies, Sr. Conseller. Sr. H:lix Pans, di s

posa voste, disposa voste, Sr. Diputat, de cinc minuts. 

EL SR. PONS IRAZAZABAL: 
Sí, Sr. President. Vull esser molt breu en aquesta 

réplica i apuntar només els dos o tres punts que crec 
que la mereixen. La teoria del Decret de subvenció, 
Sr. Simarro, la podem compartir o no la podem com
partir; segurament la compartiríem, pero no és aques
ta la qüestió. NosaItres no hem plantejat si aquests 

decrets tenien una bona orientació o una mala oríen
tació. Hem plantejat un aItre tipus de problema; basi
cament, que hi ha hagut una disfunció evidentíssima 
a l'hora de donar publicitat a aquestes ajudes. I és 
evídent, Sr. Simarro, em sap molt de greu dir-li, que 
els funcionarís fan molta més feina per donar publi
citat a Ciutat que la que vas té pot fer fora vila. EIs 
resultats canten. Si només hi ha un pages a la llista, 
i els altres practicament són tots propietaris, i la im
mensa majoria propietaris que viuen a Ciutat, jo no 
sé quins mecanismes han utilitzat, pero el que és evi
dent és que els bons són els que han avisat els pro
pietaris, i els propietaris de Ciutat, els altres han fra
cassat. Diu voste que les finques més gran s són, logi
cament, les que ten en les ajudes més substancioses, 
logicament utilitzant criteris de logica matematica; 
aixo és així, pero també li he de dir que, bé, ajudar 
segons qui, segons qui deis que estan en aquests set 
primers de la llista és fer almoina a la Seu. I aixo 
potser també s'hauria de tenir en compte. Pero també 
m'interessaria saber si el funcionari que en té cura, 
de les subvencions, és el que té les finques més grans 
i si és el que fa les obres més grans, i si és el que les 
fa més grans, a veure si és perque ell ja sap que hi 
haura unes ajudes i es pot amollar tranquiHament 
perque sap que eH es concedira l'ajuda i la subvenció, 
mentre que altres no poden entrar dins aquest tipus 
de riscs. I em sen:,bla lamentable, lamentable que vos
tes vulguin defensar una situació i una actuació, que 
se'n podria haver desmarcat a_ certs aspectes; a certs 
aspectes, no a to~s, i que lá vulguin tapar dient -que el 
principi d'iguaItat de tots els ciutadans empara un fun
cionari per decidir en aquelles coses que I'afecten, quan 
aquest és un principi d'incompatibilitat basica; per
que aquí hi ha informes, no és un problema estricta
ment reglat, hi ha informes raonats de l'adaptació 
d'aquests projectes a les Iínies de subvenció aprova
des. I, al Sr. Conseller de Comer~, li he de dir el ma
teix; nosaltres no estam en contra del Decret, no estam 
en contra de la línia de subvencions que vos tes apro
ven. No confonguin aquest aspecte, com si estassim 
en contra que s'ajudi el comen;:, o que s'ajudi la petita 
i mitjana empresa. El que deim és que si vostes fan 
un decret per ajudar empreses que introduesquin inno
vacions tecniques que milIorin la productivitat o que 
vagin a donar servei comercial a zones que estiguin 
poc o mal prove"ides, siguin conseqüents i donin les 
ajudes a empreses que, efectivament, presentin projec
tes de racionalització i modernització i que impliquin 
innovacions tecniques. 1 aixo jo afirm, que potser que 
els solars siguin per fer establiment comercial, que 
potser que les naus siguin per fer magatzems, establi
ments comercials; pero que el que no esta dem9strat 
a cap expedient ni es recull a cap deis infonnes tec
nics que hi pugui haver dins aquests expedients és que 
s'introduesqui una modificació tecnica, una innovació 
tecnica que impliqui millora, renovació, modernització. 
Que hi havia peticions entregades a IRESCO i que 
vostes varen rebre, no ho sabem; voste ho diu i ens 
ho creurem, no tenim per que dubtar d'aixo, pero no 
modifica el plantejament. Hi ha unes empreses on hi 
ha persones implicad es i relacionades amb el Govern 
i jo no les he esmentades perque he dit al principi que 
no volia fer una qüestió personal d'aixo, que no va 
contra ningú, sinó un problema estrictament polític, 
que estaven a la cua. 1 la filosofia que he explicat a la 
meya primera intervenció deIs que estaven a la cua 
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és perfectament aplicable. No em parli ni del Banc 
de Credit Industrial ni de cap aItre Banc que funcioni 
malament, que segurament n'hi funcionen molts, i alla 
on funcionen malament em cridin que si jo hi puc fer 
res m'hi apuntaré, a ajudar-Ios, pero no vuIguin tapar 
un forat amb un aItre forat; si una cosa esta malament 
no passa a estar bé perque a una altra banda es facin 
coses malament. 1 quant al tema de Llucmajor, jo no hi 
tenc res a dir, voste ho ha confessat, que esta molt 
orgullós d'haver ajudat els seu s amics de Llucmajor. 
Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Pons. Per contrarepIicar el Go

vern, volen intervenir. El President de la Comunitat 
té la paraula. 

EL SR. CAÑELLAS FONS: 
Sr. President, molt breument, perque crec que de 

qualque manera s'ha deixat en entredit, o almanco s'ha 
intentat, l'actuació de tot el Govern. Sistematicament 
he deixat que sortissin uns i altres, els Consellers res
ponsables de les dues arees, pero pens que ha arribat, 
tal vegada, la darrera oportunitat de fer un petit re· 
sum del que és, del que pensam que és i del que vo· 
lem que sigui la nostra política. Jo crec que el Sr. 
Pons, no té cap dubte que Ji és difícil fer el paper del 
fiscal, pero que de totes maneres aprofita totes les 
habilitats que té, i en té moItes, i em consta, per 
aprofitar totes aquelles paraules que estan posades dins 
el Decret, per tractar d'aplicar.les al que ell ha plan
tejat sense intentar donar-Ji l'obertura suficient per 
comprendre actituds, per comprendre amplis concep· 
tes que no són precisament els bons aquells que es 
miren amb lupa. Diu que tots sorn iguals davant la 
llei, pero no ho som, i pareix esser que el simple fet 
d'esser polític o parent de polític o familiar de polí
tic, ha de tenir una penaJització. Jo pens, pens que 
aixo és una decisió personal de cada una d'aquestes 
persones, sempre i quan aquella petició que eH faci no 
sigui discrecional de l'administració que 1i ha de con
cedir; i estam precisament discutint unes subvencions 
i uns credíts que han quedat, tant per ks seves parau
les, llegint els decrets, com per les explicacions deIs 
Consellers, ben demost'rat que no són en absolut dis· 
creccionals d'aquells, d'aquesta administració que 
l'hem donada. Tal volta desgraciadarnent, pero és així, 
tant en un cas com en l'altre; subvencions i auxilis en 
aquests credits subvencionats són absolutament i como 
pletament reglats. Els criteris no corresponen en abso
lut a l'Administració Autonomica, sinó que simplement 
iqual que aquell que ompl un qüestionari va dient si 
compleix o no compleix uns criteris estableits per una 
administració superior a una epoca anterior a la de la 
Constitució de la nostra Administració i va dient sí o 
no. I si és que sí el passa per amunt i si és que no 
també el passa per amunt, perque la decisió final és 
d'una aItra administració diferent. Ni és legal ni és 
etic entrar a jutjar quina persona hi ha -darrera una 
obra. Noés legal ni és etic intentar veure si hi ha un 
criteri diferent. Quan ies subvencions són en base a 
una situació siinplement, purament i completament 
objectiva, no hi ha ll~ familiar que valgui perque 
o si és o no -si és la subvenció: I no és el mate ix cas, 
-i no em val la comparació a la de l'empleat de banca 
que se'n va jugar amb uns doblers al casino, i que 
ningú no pot saber si aquells són -els seus o SÓÍl els 

del banco Les obres es veuen, les situacions es veuen 
i si hi són hi són, i si no hi són doncs indubtablement 
no hi ha subvenció . Certament que també ha quedat 
demostrat que en la major part deIs casos aquests pro
blemes polítics tan grossos, aquests problemes etics 
tan grossos relatius a determinades persones, entre les 
quals d'una manera directa o indirecta m'he trobat 
són procedents de situacions anteriors. Són procedent~ 
de situacions anteriors, i aixo és anecdotic, perque 
igual que poden esser anteriors ens hi podríem trobar 
en un altre momento Pero és que eren situacions tan 
cIares que precisament per aixo ningú no se'n va anar 
de la cua, perque eren empresaris agrícoles, i voste ha 
dit que només n'hi havia un, pero jo Ji diria que n'hi 
havia un altre, i és el mateix Director General, que viu 
i explota la seva finca i no a Palma, o poden esser 
aItres moIts d'aquesta illa i de l'aItra entre els· 260 que 
no han tengut cap inconvenient sabent que aixo era 
així i considerant tot tan cIar i tan !lampant, que quan 
es va demanar a qui s'havien donat les subvencions 
varen entregar simplement i llisament la nómina feta 
pel Ministeri d'Agricultura, perque en absolut hi havia 
res a amagar. Hi havia una realitat, hi havia una rea
litat nascuda abans de, hi havia una realitat que es 
completava dins aquest període. Pero ja li die que per 
a mi, aixo també és purament anecdotic. Podríem tor
nar-nos trobar en aquestes ·situacions i maxim a un lloc 
com aquesta Comunitat nostra, com aquesta illa nos· 
tra on n'hi ha que tenen famíli es molt extenses i on 
els amics, parents i benefactors s'allarguen tant com 
les persones d'aquesta illa. Pero crec que ha quedat 
molt més cIar que la difusió havia estat amplia i efec· 
tiva, tant en un cas com en l'altre. Tal vegada no tot 
l'amplia i tot l'efectiva que voldríem peto és que tamo 
poc el temps no ha donat per massa més. Hi ha hagut 
qualcú' que ens ha demanat que, fent·nos carrec del 
Govern el mes de juny constituint-se, quasi quasi al 
juliol, pel mes d'agost haguéssirn fet en dos mesos 
el que aItres administracions no havien estat capaces 
de fer en diversos anys. Certament tant de bo que ho 
haguéssim aconseguit, certament crec que els Conse
llers han demostrat, han demostrat que estaven per 
aquesta labor. Tota la resta que no sigui reconeixer 
que efectivament se li ha donat difusió, que aquesta 
difusió ha estat d'unes dimensions bones tant absolu
tament com comparativament, a pesar que el compa
ratiu sempre és un element de valoració i no per gust 
de comparar-nos amb aItres Comunitats. Tota la resta 
són afirmacions gratui:tes i suposieions que es poden 
fer des d'una optica o des d'una aItra completament 
diferent . Que cadascú és molt lliure de fer alIo que 
cregui que ha de fer, de fer aquelles suposicions 
que cregui que ha de fer. Amb aixo possiblement i du
rant molt de temps, per molt que ho discutíssim no 
ens posariem d'acord. Creim sincerament que ho hem 
fet exactament com ho havíem de fer. Crec que ha 
hem fet d'una forma que requereix i permet mol tes 
millores. Cree -que' al llarg de la legislatura, al llarg 
deIs anys que falten d'aquest Govern els anirem de
mostrant que som capa~os de perfeccionar-nos, que te· 
nim voluntat de perfeccionar-nos, que les lli<;ons d'eti
ca, baldament sigÚirt nOmés d'etica política, baldament 
només sigUin d'etica política estam disposats a assumir
les i que els agra'itn avui i des d'aquí tantes quantes 
vega des éns esmenin la. plana, perque aixo ens ajudara 
a fer-ho cada vegada millor en el temps, en la forma, 
amb els tnodes i amb l'esperit. Moltes gracies. 
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EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Gabriel Cañellas. Per fixar la 

seva posició, volen intervenir els altres Grups Polítics. 
Esquerra Nacionalista, Grup Popular. Disposa, Sr. Se
bastia Serra, de cinc minuts. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. El debat ha arribat a un 

moment en que esta prou, prou madur; hi ha hagut 
intervencions molt diverses. I jo crec que ha arribat 
un moment en que ja podem parlar gairebé d'unes 
conc1usions. La primera que volem treure és que les 
Conselleries tenen, han tengut i tendran unes com
petencies importants en la materia que estam parlant; 
ja que analitzen, avaluen, seleccionen, fan informes tec
nics, fixen quanties. Per tant, per molt que tenguem 
una normativa estatal superior, per molt que estem 
parlant de Decrets de l'any 82, esta cIar que hi ha una 
responsabilitat de les Conselleries molt important. Se
gona qüestió, i molt crítica, en que creo que coincidim 
tots, és que els es quemes des del mes de juriy fins a 
finals de l'any 83, han estat en aquestes materies agrí
coles i comercial s d'un continulsme amb un passat no 
democratic. I pensam que des del mes de juny a de
sembre hi havia temps de rectificar. Al mate ix temps 
pensam que a cap moment no s'ha desmentit la res· 
ponsabilitat de carrecs polítics i d'alts funcionaris i 
pensam que la divulgació, per molt que s'hagi dit que 
n'hi havia haguda, pensam que en agricultura ha que
dat molt demostrat que pel 84 n'hi ha haguda, peró 
que pel 83 poca a no esser a través d'alts funcionaris 
i d'alts carrecs polítics. Per tant entenem, senyors del 
Govem, que hi som, a temps, hi som a temps¡,: i creguii1 
que per a Esquerra Nacionalista-PSM la idea és d'en
fortir la democracia a través del control parlamentario 
La idea és que la nostra Autonomia vagi endavant en 
els aspectes més progressius possibles, per tant hi som 
a temps, hi som a temps, d'una serie de qüestions. La 
primera és de certes rectificacions, perque és cIar per 
a nosaltres que hi ha sospites respecte a alts carrecs po
lítics i a alts funcionaris, no només el funcionari con
cret de que hem parlat, Sr. Ventura Rubí d'Agricul
tura, sinó alts funcionaris d'altres Conselleries molt 
beneficiats també amb aquest repartiment com el Sr. 
Dameto Esquella. Per altra part hem de dir que, de 
qualque manera, hi som a temps; hi som a temps, de 
[el' una cosa ben concreta, que és tornar uns doblers 
públics de la gent més involucrada: i en aquest: cas són 
el familiars directes deIs membres del Govem, que su
men una serie de milions. I hi som a temps, senyors 
del Govem, d'obrir uns expedients ja que hi ha aques
ta mínima sospita d'alguns alts funcionaris. I hi som 
a temps, en definitiva, de voler investigar aquest tema 
a fons, ja que s'ha dit que els funcionaris han tengut 
una responsabilitat. S'ha dit que els funcionaris po
dien haver espargit. Creim que hi ha aquestes sospi
tes, per tant, s'ha d'investigar. I al darrer que Es
querra Nacionalista vol dir és que hi ha hagut inter
vencions molt diverses, pero pareix que hi ha un desig 
de clarificar les coses. Per tant, sera en el moment de 
la Moció en que estalonant mesures concretes i estalo
nant una Comissió d'Investigació com pensam que de 
qualque manera es pot enfortir tota la Institució Auto
nómica des del Parlament arribant fins al Govern. I 
senyors del Grup Regionalista, sera amb una postura 
decidida a partir d'aquesta mínima sospita votant una 
Moció i fent que hi hagi una investigació i fent que hi 

hagi una actuació, com de qualque manera podrem 
fer que aquesta Moció sigui, que aquest debat sigui 
constructiu; i no només amb unes paraules avui mo
ralitzadores pero que, de fet, creim que s'han de con
cretar. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Serra. El Sr. Cosme Vidal, pel 

Grup Popular, té la paraula. Disposa, Sr. Vidal, de cinc 
minuts. 

EL SR. VIDAL JOAN: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. A pe

sar que crec que el Govem ha dat contestació adequa
da a totes les InterpeHacions, crec que el Grup que li 
dóna suport, el Grup Popular, ha de fixar la seva posi
ció i l'ha de fixar dins d'aquesta prudencia que algú 
ens ha volgut recomanar aquí i que jo demanaria sem
pre que es comen~as aplicant per a ells mateixos, per
que vertaderament aques~a prudencia ens aconsella no 
tapar un forat amb un altre, com s'ha dit molt grafi
cament, a no fer comparacions, perque sempre són 
odiases. Jo sole dir que algunes podrien resultar gra
cioses fins i tot, pero és que no ho volem fer perque 
ens ofenen aquestes comparacions, perque aquesta Co
munitat Autónoma amb aquest Govern de Coalició Po
pular ha pogut contestar, es vulgui dir o no, si és 
flatisfactori, i ha explicat clarament que s'havia actuat 
dins de la completa legalitat. Coses que, tom a repetir, 
tal vegada a altres bandes on no precisament tenim el 
Govern no s'han pogut explicar. 1 el que no ha volgut
entendre és perque no ha volgut, senzillament. Perque 
fin s i tot documentalment s'ha explicat que s'havia 
actuat dins d'aquesta legalitat. Pero jo diria més, el 
que s'ha actuat és amb massa bona fe, i aixo també 
ha quedat evident. I aquesta bona fe, precisament, s'ha 
posat de manifest que s'hagi pogut orquestrar, que 
tom a repetir, aquí esta molt bé aquest control par
lamentari, aquí esta. molt bé, i tots tenen molt de dret 
a aquestes InterpeHacions com tenen molt de drets a 
llavors convertir-les en Mocions; perque vertaderament, 
endemés del dret de voltes hi ha intervencions, Inter
peHacions o Preguntes que, vertaderament, no han ten
gut massa entitat, idol aquesta en té més, ja que tothom 
té dret a fer-ho; peró el que sí ha quedat molt clar és 
que precisament, a causa d'aquesta bona fe, d'aquesta 
evident bona fe, s'ha pogut acusar de nepotisme el 
Govern. Jo indubtablement no sé com ... o com la 
mesuren els diferents Grups Polítics aquí. Cada un té 
perfecte dret a fer-ho a la seva manera. Ara, la lega
litat ha quedat demostrada que s'havia respectat. Que 
una vegada amb uns criteris anteliors, accedir al Go
vern i concretament amb un organisme com l'IRESCO 
es varen dar nou soHicituds o es varen atorgar nou 
soHicituds i que llavors un nebot d'un senyor d'aquests 
l'han nomenat Conseller, i que aquest senyor amb una 
d'aixo de l'etica que pregonen, pregonen, que no és el 
mateix predicar que dar blat, que pregonen altres, ha
gués entregat aquesta quantitat o hagués dit renuncii 
a aquesta ajuda, aixó és molt diferent i amb aixo cada 
un que s'apliqui el seu. Pero tom a repetir, el que 
ha quedat clar és vertaderament que s'havia actuat 
dins la legalitat. I torn a repetir que fin s i tot en aquest 
aspecte, el nepotisme no pot existir i fins i tot resisti
ria una comparació, que tom a repetir, per prudencia 
no vull fer, pero que així mateix he de diri que no som 
nosaltres, em referesc a aquesta dreta tan injuriada, 
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el que ha pujat aquest concepte del nepotisme i ha 
entrat al papatisme pero en un sentit tan generic que 
fins i tot hi entren les «queridas». 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades. Ja acabat aquest debat, don les 

gracies a tots els Diputats per la ... Per que demana 
la paraula? 

EL SR. PON S lRAZAZABAL: 
Deman la paraula perque el tom d'exposidó de 

.. 

PREU DE LA SUBSCRIPCIÓ 
Un any • 
Sis mesos 
Tres mesos 
Preu de l'exemplar 

Redacció i Administració 
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 
e/. Palau Reial, 16 
PALMA DE MALLORCA 

posició del Grup Popular ha entrat a rebatre afirma_ 
cions que havia fet a la meya interven ció referents a 
legalitat i nepotisme i m'agradaria utilitzar un minut 
simplement per replicar a aquestes afirmadons. 

EL SR. PRESIDENT: 
No, la Mesa considera que no; per tant, es dóna 

per acabat aquest debat ibones tardes, Srs. Diputats, 
i grades de les seves intervendons. 

2.000,- pessetes 
1..000,":- pessetes 

500,- pessetes 
100,- pessetes 


