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EL SR. PRESIDENT: 
Prec als senyors Diputats vagin prenint lloc als 

seus escons, per favor. Comen<;a la sessió. 
La COnllssió especial d'Investigació constituida ha 

acabat el seu treball i l'ha fet arribar a aquesta Pre
sidencia, Dictamen del qual la Secretaria procedira 
a fer-ne lectura. 

Secretaria, vol procedir a la lectura del Dictamen 
de la Comissió. 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
«La Comisión de Investigación creada por el Pleno 

del Parlamento, en sesión celebrada el día 29 de no
viembre de 1984, para tráFIlite de la Moción 1.040/84, 
en cumplimiento de lo que se dispone en el artículo 
117 del Reglamento Provisional del Parlamento, eleva 
a V.E. el siguiente Dictamen: 

a) Analizados los expedientes administrativos y 
cualesquiera que fuesen las irregularidades cometidas 
en la contratación de obras de la Comunidad Autóno
ma, visto el informe de la Asesoría Jurídica y por las 
declaraciones efectuadas por el Secretario Técnico de 
la Comunidad Autónoma, D. Vicente Matas, se deduce 
que en la tramitación administrativa se siguió el mis
mo criterio para todas las obras realizadas por en
cargo de la Comunidad, sin existir trato de favor o 
interesés preferente por alguna empresa en particular. 

b) Con respecto de las demás pruebas · documen
tales y testificales practicadas cabe señalar: 

a) La existencia de un documento público de 
compra-venta de participaciones de Construcciones Tor
cal, S.L. de fecha 8/7/83, suscrito entre los Sres. Ca
ñellas y Font, intervenido por Fedatario Público Mer
cantil. 

b) El otorgamiento de escritura pública autori
zada por el notario de Palma, Sr. López Leis, en fe
cha 31 del 7 del 84. 

c) La certificación de la carta de renuncia del 
señor D. José García Torrequebrada, de fecha 1 del 7 
del 83, al derecho preferente de la compra de partici
paciones de Construcciones Torcal, S.L. 

d) Que la declaración del Sr. Corral, Síndico Vi
cepresidente pone de manifiesto que la intervención 
del Corredor de Comercio, D. Francisco Jover, en el 
documento de 8/7/83, relativo a la transmisión de las 
participaciones del Sr. Cañellas en la empresa Torcal, 
S.L. a favor de D. Pedro J. Font Mateu y su renuncia 
como Gerente-Administrador, entra plenamente en las 
competencias propias de su profesión, estando legiti
mado para intervenir el documento examinado. 

e) Que el Corredor de Comercio, D. Francisco 
Jover, ratificó la operación de compra-venta y renun
cia del cargo de Gerente-Administrador efectuada por 
el Sr. CañelIas al haberla intervenido como Fedatario 
Público el 8 del 7 del 83. 

f) Que en conclusión debe afirmarse que la pri
mera adjudicación de otorgamiento del contrato co
rrespondiente, en favor de Construcciones Torcal, S.L., 
tuvo lugar el 21 del 7 del 83, es decir, trece días más 
tarde a que D. Gabriel Cañellas se desprendiera de sus 
participaciones y renunciara al cargo de Gerente de 
dicha empresa. 

g) Que ni en la escritura de constitución ni en 
el Registro Mercantil ni en ningún otro documento fi
gura D. Gabriel Cañellas Fons como accionista ni 
como Gerente de Promociones Zeus, S.A. 

e) De conformidad con las conclusiones expues-

tas se impone dictaminar que el Muy Honorable Sr. 
D. Gabriel Cañellas Fans, Presidente de la Comunidad 
Autónoma de las Islas Baleares, el día 8 del 7 del 83, 
se desprendió de sus participaciones y renunció al car
go de Gerente de Construcciones Torcal, Sociedad Li
mitada, así como que, en ningún momento, ha sido 
accionista de Promociones Zeus, Sociedad Anónima ni 
ostentado cargo alguno en la misma, no existiendo, 
por tanto, vinculación alguna del Presiden1e de la Co
munidad Autónoma con las expresadas entidades. 

El Presidente de la Comisión. D. Francisco Gileb). 

EL SR. PRESIDENT: 
S'han presentat, per part deIs Grups Polítics, tres 

vots particulars a aques t Dictamen. El primer esta 
subscrit pel Grup Parlamentari Esquerra Nacionalis
ta, el segon pel Grup Socialista, i el tercer pel Grup 
Popular. Procedirem a debatre cada un d'aquests vots 
particulars d'una manera singular i els votarem al fi
nal de tots els debats. 

Pel que pertoca al debat del Grup Parlamentari 
Esquerra Nacionalista-PSM, vol que es procedesqui a 
la lectura del vot particular? 

Sra. Secretaria, vol procedir a la lectura? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
Vots particulars que formula el Grup Parlamenta

ri Esquerra Nacionalista-PSM: 
Ir. L'analisi de la documentació sobre obres ad

judicades per contractació directa a les empreses Tor
cal, S.L. i Zeus, S.A. fa patent greus deficiencies ad
ministratives a la Presidencia de la Comunitat Auto
noma, ates que cap Registre deixa consta.ncia fefaent 
de les obres ofertades per contractació directa com 
tampoc de la documentació que han d'aportar les em
preses, un cop han obtengut l'adjudicació de les obres. 

2n. El sistema d'adjudicació d'obres per contrac
tació directa de la Comunitat Autonoma mancava de 
la pertinent publicitat entre les empreses de construc
ció, impedint així de forma irregular que hi pogues
sin tenir opció altres empreses, fet que es despren 
de les declaracions del Sr. Font qui afirma esser in
format d'obres afer per la Comunitat Autonoma mit
jan~ant contractació directa, tan soIs per comunicació 
verbal quan anava a les oficines de la Comunitat. 

3r. Els fets exposats en els punts 1r. i 2n. demos
tren clarament que existia una connivencia irregular 
entre poIítics i funcionaris de la Comunitat Autono
ma destinada a assegurar que les obres en regim de 
contractació directa serien adjudicades a empreses ja 
predeterminades abans de coneixer-ne les ofertes, en 
aquest cas a Torcal, S.L. i a Zeus, S.A., ates que s'ha 
constatat la manca de publicitat en les obres de con
tractació directa i, a més a més, la manca d'un con
trol registral no garanteix que existís per a cada una 
d'aquestes obres una pluralitat d'ofertes ni, molt menys 
encara, que en fas escollida la més favorable. 

4rt. Es conclou que el Molt Honorable President 
D. Gabriel Cañellas i Fons estigué directament vincu
lat amb I'empresa Torcal, S.L. fins al 31 de juliol de 
1984, data en que n'efectua la venda de les seves ac
cions mitjans:ant la pertjnent escliptura pública. Quant 
al document de data 8 de juliol de 1983 signat davant 
el Corredor de Com~, D. Francesc Jover, significa 
tan 5015 un compromís de venda de les accions del 
Sr. Cañellas, pero hom no Ji pot donar for<;a vinculant 
clara enfront de tercers, per tal coro cap Registre pú-
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blic pot garantir-ne l'autenticitat de la data que hi ti-
o gura. A més a m és, és un procecliment iosolil i irre
guIaren un Presidenl d'una Comunitat Autónoma que 
pretén desvincular-se c1arament d'una societat que ha 
realitzat obres per corrtractació directa de la Presiden
cia de la Comuni tat Autónoma, sense proves clares 

. que a la conlractació esmentada s'hagin respectat la 
pluraJitat d 'ofertes i la publicitat. 

El Portaveu, Sebastia Serra i Busquets» . 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Sebastia Sena B!lsquets. Dis

posa, Sr. Diputat, d 'acord amb les normes dictades 
per aques ta Presidencia, Ulla \legada escoltada la Jun
ta de Portaveus , de trenla minuts per a la seva inter
venció. 

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

querra Nacionalista-PSM, fa un any, quan es va plan
tejar per primera vegada aquest tema en aquest Par
lament, va fe r una pregunta , en aquest Plenari, que 
va ser resposta en aquest Plenari i, posteriorment, va 
participar en el debat d'una InterpeHació del Grup 
Parlamentari Socialista al respecte. 1, Sres. i Srs. Di
putats, creiem, el nostre Grup Parlamentari, que era 
el moment que el Govem d'aquesta Comunitat Autó
noma, encap~alat pel Sr. Cañellas, assumís els seus er
rors en aquest tema de contractació directa i que rec
tificas el procediment que havia seguit des de la seva 
presa de possessió; fins i tot, recordam a~i que va
rem dir una frase, com era possible tanta innocencia, 
per part d'aquest Executiu, a l'hora d'haver plantejat 
tota aquesta problematica que ha deteriorat, deteriora 
amb profunditat la imatge de la nOstra Autonomia, la 
imatge de la nostra Democracia i que hipoteca, no no
més aquesta Legislatura, sinó que hipoteca el futur en 
democracia i autonomia en aquestes illes. 

Varem aprovar una Comissió d'lnvestigació" no 
per usurpar les funcions del Poder Judicial, i aixo ho 
hem de dir molt clar, p ero sí com un instrument im
prescindible de clarificaci6 política. Clarificació políti
ca davant tata l'opinió pública dels pobles de Mallor
ca, Menorca, Eivissa i Formentera, totalment necessa
ria perque voste, Sr. Cañellas, és el primer President 
d'aquesta Autonomia i vostes, Srs. Consellers, formen 
el primer Govern d'aquesta Autonomia i vostes, Srs. 
ConseHers, repetim, són solidaris de les decisions i de 
les vinculacions possibles que tengui el Sr. Cañellas. 1 
també ho hem de dir amb claredat vostes, Srs. Dipu
tats deIs Grups AP, PDP, UL i del Grup Regionalista, 
formen la majoria que dóna suport al Sr. Cañellas i 
al seu Govern. 1 deiem que la clarificació política és 
totalment necessarÍa perque fíns ara, gairebé 'dos anys 
d'Autonomia, les característiques basiques del funcio
nament d'aquest Govern Autonom han estat, i ho hem 
de dir amb tota sinceritat, i a partir d'una profunda 
convicció etica de Huita per la democracia i 1'autono
mia i de Huita, totalment solidaria, amb tots els sec
tors socials d'aquestes illes, repetim , que les caracte
rístiques basiques del funcionament d'aquest Govem 
Autonom, segons nosaltres, han estat una successió 
d'escandols, obres, subvencions, política de personal i 
una marcada ineficacia. Vostes, Sr. Cañellas i Srs. del 
Govern i majorÍa parlamentaria que 1i donen suport 
a aquest Govern, tenen una obligació que és la de po
sar els fonrunents, de posar en marxa una Autonomía 

que ha estat magra, que ha arribat tard i que esta, 
profundament desprestigiada fins ara, i ho deim amb 
la convicció que d'aquest debat en pugwn sortir so
lucioos, en puguin sortir sohicions i que tots els Grups 
Parlamentaris puguem ser solidaris, puguem fer una 
política constructiva, uns des del poder, -¡ els aItres 
des de l'oposició, pero pensam que l'Autonomia ens 
ha costat molt als que hi creiem fa molts d'anys, als que 
hi hem lluitat, pero avui pensam que hem d'aturar 
aquest procés de desprestigi públic, aquest procés de 
cadena de corrupció que existeix a les BIes Balears i, 
per tant, pensam que no només hi ha d'haver un de
bat públic avui, sinó que hi ha d'haver solucions. 

Hem procurat treballar a la Comissió d'lnvestiga
ció amb l'objectiu de clarificar l'adjudicació directa 
d'obres a Torcal, Societat Limitada i a Zeus, Societat 
Anonima i també clarifiCar les relacions entre voste, 
Sr. Cañellas, i aquestes dues empreses, i hem treba
llat amb rigor, sense renou i ha hem fet a partir d'un 
fet, d'un fet insolit a una Democracia i que és el pri
mer que avui hem de denunciar, i ja ho havíem de
nunciat dins Ponencia i dins Comissió d'Investigació, 
pero avui ho hem de fer en aquest Plenari, que és que 
vostes, Senyors del Grup Popular, vostes, Senyors del 
Grup Regionalista, vostes, Senyors del Govern, han col
locat a un Membre del Govern; el Conseller Sr. Gilet, 
com a President d'una Comissió d'Investigació, i altres 
Membres d'aquest Govem hi han actuat directament 
dins aquesta Comissió d'lnvestigació i, Srs. i Sres. Di
putats, aixó és un fet insolit a una Democracia. És un 
fet insólit, perque si s'havia d'investigar amb rigor, 
amb independencia de l'Executiu, si s'havia d'investi
gar una serie de proves, molt importants, declaracions 
molt compromesses, pensam que no era el millor, sinó 
que era pejoratiu el fet que hi hagués un Membre del 
Govem presidint aquesta Comissió d'lnvestigació. Se 
sap, a nivell d'opinió pública que hi ha hagut diflcul
tats a l'hora de l'admissió de proves documentals, a 
l'hora de compareixences dins aquesta Comissió, no 
en farem qüestió, perque nosaltres pensam que ja te
nim prous elements de judici, pensam que ja hi ha 
prous elements dins els Grups Parlamentaris, aquí 
dins representats i dins tota l'opini6 pública, per tal 
d'arrÍbar a unes conclusions clares inequívoques, pero 
hem d'insistir en aquest fet insolít de voler relacionar 
tot l'Executiu amb la presencia física d'un Membre del 
Govem presidint una Comissió d'lnvestigació. 

1 el trebaH realitzat en aquesta Comissió, ja ho 
he dit fa un moment, ha estat un treball difícil, labo
riós. 1 malgrat la gran manca d'acceptació d'algunes 
proves i malgrat la no compareixenc;:a d'algun Alt Car
rec de l'Administració Autonómica, proves denegades, 
la majoria d'elles per la Coalició al poder, AP-PDP-UL
Regionalistes, hem d'afirmar amb rotunditat que l'ad
judicació d'obres per contractacíó directa de la Co
munitat Autónoma, a les empreses Torcal, Societat 
Limitada i Zeus, Societat Anonima, ates que el Molt Ho
norable Sr. President, Sr. Gabriel Cañellas Fons no es 
va desvincular de la primera de forma documental
ment fefaent fíns el 31 de juliol del 84 i que a les ciues 
empreses hi figuren familiars dírectes del President es
mentat i ates que les obres obtengudes per aquestes 
empreses ho han estat sense garanties d'haver estat 
l'oferta més favorable enfront d'altres empreses de 
construcció, palesen una patent utilització áels fons 
públics a favor d'interessos privats del Sr. Cañellas i 
d'alguns deIs seus familiars directes. 1 també hem 
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d'afirmar que entre les obres adjudicades a Torcal i 
a Zeus es demostra una identica actitud per part de 
l'Adrninistració de la Comunitat Autonoma que conti
nua assignant obres a Zeus, pels mateixcs procedi
ments iregulars detectats a les contrae tes fetes a fa
vor de Torcal, Societat Limitada. Es concloll q:Je amb
dues empreses estan formades, en part substancial, 
per familiars directes del senyor President i per aguest 
mateix quant a Torcal, Societat Limitada fins dia 31 
de juliol de 1984 en que es va procedir a la venda de 
les seves accions. La inexistencia de personal de l'em
presa Zeus, Societat Anonima i que aquesta se servís 
per a realitzar les obres contractades amb la Comuni
tat Autónoma del personal de Torcal, Societat Limita
da refo~a, encara més, que una i altra formen part 
d'una mateixa finalitat, accedir a les obres de la Co
munitat Autonoma i, en el cas de Zeus, SOCle!at Ano
nima, pOder-ha fer un cop establerta la incompatibili
tat del President amb Torcal, Societat Limitada. 

Sí, Srs. Diputats, Esquerra Nacionalista-PSM ha 
arribat a la concIusió que hi ha implicacions directes 
entre voste, Sr. Cañellas, i l'adjudicació d'aquestes 
obres. De la feina feta en Comissió a més de la docu
mentació que hem pogut examinar hem de destacar la 
cIaredat, malgrat moItes dificultats, de les decIaracions 
del Sr. Matas, Jover, Font i del Corral que ens duen 
a confirmar una serie d'hipótesis que havien estat ex- . 
posades en aquest Parlament i que demostren les ir
regularitats conegudes de tots i, al mateix temp~, la 
relació directa del Sr. President amb les empreses 
Torcal i Zeus. Perque amb Torcal es produeix la des
vinculació a partir de dia 1 d'a,gost del 84, data de 
l'escriptura pública davant el notari, que és el que 

~ afecta a terceres persones. El document que \iostes 
han tret, que han confirmat, que han dit que és la 

-confirmació basica de la desvinculació, document da
vant el Corredor de Comer~ de dia 8 de juliol del 83, 
només existia en aquest document el compromís de 
venda de les accions i en aixo cal insistir, si bé hi pot 
haver valoracions polítiques i jurídiques diferents res

,pecte a aquest tema, hem de dir que allo que és in e
quívoc és que no hi havia cap tipus de rellevancia ex

' terna i, al mateix temps, hem d'afirmar que de 
l'anaIisi de la documentació de la Seguretat Social, 
retencions de l'IRPF, nomines de Torcal es dedueix 
clarament la vinculació fins a finals de juliol del 84 . 

Vostes han afirmat, a la Comissió, que el docu
ment del 8 de juliol del 83, intervengut pe! Sr. Jover, 
Corredor de Comen;, és l'element basic per a demos
trar la desvinculació del Sr. Cañellas amb Torcal, S.L. 
i hem d'afirmar que aixó no es pot mantenir ni un 
moment més ja que, a efectes de tercers, a efectes ex
tems, el Registre Mercantil és l'element basic, enfront 
a tercers els efectes neixen de la inscripció registra!. 
a primer de dret s'estudia un aforisme roma que diu 
«el que no esta en el Registre no esta en el món», i 
ens hem de plantejar a veure si vos tes f'S vol en car
~egar aquest sistema capitalista, si volen fer una re
volució sense avisar, en base a presentar-nos una imat
ge que no es correspon amb la realitat, el Registre 
Mercantil és una de les essencies del sistema capita
)ista, i vostes no han respectat ni tan soIs el que es 
pugui saber quin paper tenen una serie de persones a 
aeterminades empreses. Fa moIt anys els contraris als 
registres intentaven destruir-los, vostes també ho han 
fet d'una manera indirecta, el Registre Mercantil és 
totahnent í absolutament necessari, és totalment i ab-

solutament imprescindible per saber de qui és una 
empresa i, sobretot, si es tracta d'emprese'i que fan 
obres per adjudicació directa a comptes d'una Comu
nitat Autónoma. Peró, estam segurs que la scva ma
nera d'actuar arnés d'obeir a una total innocencia, com 
deiem fa més d'un any, significa, ni més ni manco, que 
una gran inoperancia, i ens hem demanat moHes vega
des és possible tanta «chapuza»? És possible haver 
actuat d'aquesta manera l'Administració Autonómica, la 
primera Administració Autonómica de les llles Balears? 
1 hem de dir que vos tes han vulnerat les formes i pro
bablement la legalitat. Continuam en aquest tema de 
les contractacions directes, ni més ni manco, que com 
en els anys 50, 60, 70, anys de la Dictadura Franquista, 
i vos tes, senyors del Govern, amb aquesta manera d'ac
tuar, ni més ni manco, que han creat una cadena d'im
plicacions on funcionaris es veuen corresponsabilitzats, 
on no se sap on comen~a la implicació d'un funcionari 
i on comen~a o acaba la implicació d'un membre del 
Govem, no existeix un registre documental, de l'anhlisi 
deIs expedients veim que falten informes tecnics, veim, 
per tant, que hi pot haver responsabilitats administra
tives greus, responsabilitats fiscals greus i responsabili
lats davant la Seguretat Social. 1 hem parlat, per ara, 
potser massa de Torcal, perque evidentment també hem 
de considerar Zeus com una perIlongació de Torcal, nos
aItres diríem que Zeus no és més que Torcal-bis, perque 
hi ha coincidencia de propietaris, hi ha coincidencia a 
l'hora, fins i tot del domicili d'una empresa, i l'altra, una 
porta devora l'altra, peró aixo és una qt,iestió més bé 
simbolica, el que sí és evident és que, en aquests mo
ments no hi ha cap legitimitat que unes obres fetes per
Zeus fossin fetes per personal de Zeus, sinó que aquestes 
obres es feien per Torcal i, per altra banda ens trobam 
que no hi .ha una subcontractació, ens trobam que per
que hi fos aquesIa subcontractació abans s'havia 
d'haver autoritzat, ens trobam, en definitiva, senyores 
i senyors del Govern, que Torcal i Zeus són una ma
teixa cosa i vulnera amb claredat no només les formes, 
aixo sí que és clar i contundent, sinó també, probable
ment la Llei i Reglament de Contractes de l'Estat, 
més altres legislacions com puguin ser Seguretat So
cial, etc ... I ens hem de demanar, mol tes vegades, se
nyores i senyors del Govern, on és aquesta llibertat 
de mercat que vastes han anunciat tantes vegades, que 
vostes han defensat tantes vega des, on són aquestes 
ofertes amb iguaItat de condicions d'altres empreses, 
on és la publicitat, on és el Registre documental, on és 
l'Informe TecnÍC que és preceptiu que es faci i que és 
preceptiu que s'utilitzi. Perque per a Esquerra Nacio
nalista - PSM, senyores i senyors del Govern, no pen
sam que es tracti de cap campanya política, no pensam 
que es tracti de deteriorar imatges, no pensam que, 
en absolut, es tracti de voler allargar un procés poli
líe de més d 'un any de durada, de deteriorar imatges 
personals i imatges poli tiques i de fer campanyes elec
toral s precipitades, nosaltre creim, amb sinceritat, que 
els temes s'h an de resoldre amb tota rapidesa i creim 
amb sinceritat que aquesta qtiestió no pot seguir més. 
Aquestes «chapuzas» són, amb franquesa, impresenta
bles, no s'han guardat, i ha valen repetir, ni tan soIs 
les formes, i nosaltres ho hem de dir amb tota rotun
ditat, pensam que vostes ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Serra, recordi que esta defensant un vot par

ticular. 

, 

• 



DIARI DE SESSIONS / Núm. 31 / 26 de febrer del 1985 989 
e 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, senyor President. 
Pensam que vos t s ni tan soIs, hem d'insistir, han 

tengut lUlS canvis a !'Adminis tració AUlonomica, han 
pl'Opugna t UI1S can vís que ens hagu.essin pogut fer veu
re, dW'ant un any en que aques t debat 5'113. anat r ealil
zant, uClS canvis per poder aclmetre una bona fe, p er 
pod r adme tre ~lla vohmtat de r lifícacíó. ~ nsam, 
per tant que avw e taro davan lla urgent necessl tat que 
desm entesquin loles les acusacion que els hem fet toLS 
els Grups Parlamenta¡-is , que desmen te quin amb pro
f1.tn litat tots els dubtes que hi ha dins l'opinió pública 
i qu.e rectifiquin, pero despr és d'aquesta Comissió d'ln
vesLigació ho he m de dir un vegada més, p ensam q ue 
no hi ba po síbl1itats reals de ¡-ecli ficació, q ue no hi ha 
possibWta ls rea l de veure que nO existejx l a vincul a
ció enlre voste, Sr. Pre ident i aques tes empreses Tor
cal i Zeus i, fins i tot, la legalita t més senz.ill, coro és 
la ll icencia, com sigui n les 1li encies d'o bres que els 
pugui llaver dona l l'Ajun tament no la lrobam en lloe, 
els emplas:am, Lambé, a dir-nos on són ies llicencies 
muní ipals per fer le ql.latre obres que ban fe t Torcal 
i Zeus. I a sabem que es tracla ([ 'obres menors, rela ti
vamcn t menors , pero pensam que e l Govern. Aulónom 
era e l primer que ha vi a d'ac udir com quals vol ciu Lada 
a dernanar una Ilicencia municipal i Len ir-la , i Dosal
U'e-s, a lmeny , cl'eim que aquestes llicencies mun icipals 
són inexistents. 

Per tant, avuí o vos tes aclar eixen amb J rofunditat 
tots aquests dubtes, subjectes de l vot par tícula ' del 
nostre ParIament í de ta l aquest debat, en definitiva, 
o vostes, senyors del Govern, no tendran més remei que 
dimitír, dimitir el Sr. President, dimitir el conjunt 
d'aquest Govern perque pen aro que despré d'aquesta 
investigació no s'han pogut desmentir les hipo tesis de 
vineulacions persor¡aJs amb aques tes dues empreses . 1 
ho deim pel bé d'aquests pobles de les Illes Balears, 
per bé d'aquesta Autonomia i ' per bé, en definitiva, 
d'una garanLía de bona utilització deIs doblers púbJics . 

EL SR.PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat . 
Té la paraula el Sr. Francesc Gilet, com a President 

de la Comissió d'Investigació. Disposa, Sr. Gilet, d'un 
temps de trenta minuts. 

EL SR. GILET GIRART: 
Gracies, senyor President. 
Sr. President, Sres . i Srs. Diputats, en primer llbe 

cree que s'imposa davant les manifestac!.ons fetes pel 
Diputat, Sr. Serra, r eferent a aquesta persona que els 
parIa, que fins el moment d'avui esta actuant com a 
Diputat d'aquest Parlament i dins la Comissió va actuar 
com a Diputat d'aquest Parlament, degut als vots que 
la llis ta d'Alianc;:a Popular a la qual compareixia qui els 
parIa li va donar aquesta facultat i questa possibilltat. 
D'aquí ve que si no fos així, r esultaria que ens troba
ríem amb lUla incompatibilitat pel carree de Diputat 
respecte al carree de Conseller. I jo li vull dir, Sr. 
Serra, i voste cree que n'és plenament eonseient i tes
timoni, perque era alla, que, com a President, no se Ji 
ha denegat mai cap pregunta a fer, ni una, a voste 
concretament, per tant, no entenc que hi hagi cap pos
sibilita t de fer referencies pejoratives al carrec de Dipu
tat que puc ostentar avui. I el President va votar com 
un més, com un Diputat més deIs membres de la Ca
missió. 

Jo faré referencia a aquesta intervenció en contra 
deIs vots particulars, als vots particular s que se lí han 
acceptat a la Junta de Portaveus, no als que voste ha 
llegit, amb molta picardía, concretan1.ent el cinque i 
el sise, com a suport deIs anteriors, Ji rec0nesc aquesta 
picardia parlamentaria, ara el que ni lo puc reconeixer 
és la manifestació que voste ha fet de l'afor isme legal 
que el que no esta en el Registre no esta en el món, 
voste el que volia dir és que <<lo que no está en los 
autos no está en el mundo", perque si fos el que no 
esta en el Registre no esta en el món, em pareix que 
l'Hospital General de Mallorca no existiria, perque se
gons tenc notícies, no esta en el Registre. 

Iniciada aquesta introducció, que crec que era 
absolutament necessaria, creim que en aquests mo
ments en els quals s'esta dilucidant de forma clara i 
definitiva, davant tot el poble de Balears mitjan<;ant 
a ;rue t Parlament, una qüestió que va més enlla de sim
p Les interessos particulars, s'imposa no un stH demagb
gic i eleclorali sta, sinó un llengualge cIar i r lund, 
amb molla jus líc ia i r igor en els terme ut ilitzat. Pre· 
i amen t, a Lese les caJ'ac tel'is Lique d rigor i justicia, 

abans esmentades, es fa tota!.ment necessari fixar, una 
vegada més, quin és l'objecte exacte i únic de la Moció 
Socialista, sobre les vinculacions del Molt Honorable 
Sr. President Cañellas amb les empreses «Construccio
nes Torcal, S.L." i «Promociones Zeus, S.A,,,, aixo i res 
m és. Des d'lUl principi s'ha volgut, possiblement amb 
un cert exit pels seus fins partidistes, desviar els mit
jans i objectius cercaut, encara que de for.ma sublimi
nal, una única finalítat, el desprestigi p ersonal; aquest 
joc és molt perillós, perque no tan soIs afecta la per
sona, afecta també la Institució que representa aquesta 
persona , és a dir, a través de les formes s'esta inten
tant demostrar el fons, donant-se per obtenguda la fina' 
Jitat que es perseguia, e l desprestigi personal. Ara bé, 
Esquerra Nacionalista . PSM, s'ba de reconejxer, ha 
actua t sempre amb una coherencia i una respectabllitat 
instítueionals que són dignes de resaltar, les seves inter
vencions sempre han procurat salvaguardar un principi 
basíe i intocable, al meu entendre, la Institució Gover
nomental Autonomica, la qual cosa ens demostra, ben 
a les clares, el seu esperit independent i no sucursa
lista, dir qualsevol altra cosa seria no dir la veritat, 
pero aixo no vol dir que es puguin acccptar de cap 
manera les conclusíons que Esquerra Nacionalista-PSM 
presenta i defensa. Esquerra Nacionalista ja va anun
ciar, potser que des del principi de la Comíssió, quines 
serien les seves eonclusions, el seu plantejament coin
eideix, així, amb el del Grup Socialista, primer s'esta
bleixen quines són les conclusions a les quals es vol 
arribar i posteriorment es van posant els fonaments 
que permeten ratificar-les, naturalment aquest anunci 
és també molt peri1l6s, bon resultat de raonament, ja 
que quan falla qualcun del fonaments inicials, la con
c!usió desapareix i cau per la seva base falsa i incor
recta. Si es vol fer una analisi de les conclusions i ter
mes establerts en els vots partieulars, ratificades pel 
Sr. Serra en la seva intervenció anterior i ampliats, tot 
s'ha de dir, es veu quins són els diferents fonaments, 
tots ells entralla<;ats, primer, irregularitats admirustra
tives, segon, manca de publicitat, tercer, connivencia 
entre flUlcionaris i polítics, quart, venda d'accions el 
31 de juliol de 1984, cinque carencia de for<;a vinculant 
del document de 8 de juliol de 1983, sise, procediment 
insolit en el qual es va utilitzar mitjan<;ant el docu
ment de 8 de juliol de 1983, ates el caracter de Presi-
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dent de la Comunitat Aut6noma d'un deIs firmants, i 
septima, la conclusi6, existeixen vinculacions entre el 
President Caiíellas i "Construcciones Torcal, S.L." i, 
per afegitó, "Promociones Zeus, S.A.». Examinem ara 
les premisses que duen a Esquerra Nacionalista - PSM 
a treure la seva conclusió. En primer lloc, irregulari
tat5 aclministratives, s'han negat la seva existencia da
vant el contingut i l'abast de la Moció, Sr. Serra, els 
responsables de Gabinet de Contractació han garantit 
al cent per cent la integritat deIs funcionaris de l'es
mentat Gabinet i han reiterat, davant repetides pregun
tes de la Comissió, l'adequació deIs diferents expe
dients a la legalitat vigent, afegir, endem¿s, que el sis
terna de tramitació i registre és el mateix, és el mateix 
durant el període autonómic que durant el període pre
autonomic i no ha variat, en absolut, dit amb aitres 
paraules i d,altra manera, la presencia del Molt Hono
rable Sr. Cañellas a la Presidencia de la Comunitat 
Autonoma no ha tengut cap influencia en els tramits 
que es venien seguint des d'anys enrera ni els ha va
riat en cap mesura. Manca de publicitat, aquí ens tra
bam 31mb una afirmació que es contradiu amb la reali
tat deIs fets i que ignora la legalitat vigent, ates que 
des del primer moment hi ha altres dues empreses 
que aporten les seves ofertes queda de relleu I'exis
tt~ncia de la publicitat, en cas contrari no hi hagués 
hagut altres ofertes que les presentades per Torcal i 
Zeus, la idoneitat del sistema utilitzat queda, a . més, 
estalonada pel fet de no haver-se prodLÜt fins ara cap 
tipus de reclamació per part de les altres empreses 
concurrents. Tampoc no podem oblidar que les obres 
objecte de la contractació a la qual ens estam referint 
per les seves quanties, per la seva urgencia no era legal
ment obligatori cap altre sistema que el que es va 
utilitzar, la contractació directa. La normativa que es 
refereix a la contractació directa és, en conseqütmcia, 
l'única aplicable i a ella ens hem de subjcctar, ates el 
que acabam de dir. Vegem que diu l'artic1e 118 del 
Reglament de Contractes de l'Estat, el qual estableix 
com a aHegació que l'órgan contractant consultara, al
manco, amb tres empreses, deixant constancia de la 
consulta a l'expedient, és a dir, hauria estat suficient 
establir contacte, fin s i tot, telefónicament, amb tres 
empreses per tal de complir amb la normativa legal 
que, segons Esquerra Nacionalista - PSM, ha estat vul
nerada de forma tan greu; tot aixo, endemés, es fona
menta en la urgencia de les obres i en la seva necessi
tat, Conselleries com la de Turisme amb la funciona
litat practicament al carrer, la necessitat d'habilitar 
espais pels servicis de Presidencia al Consolat de la 
Mar feien imprescindible una actuació dlpida, sempre, 
insistes e, sempre d'acord amb la normativa legal, és 
a dir, l'artic1e 118 del Reglaroent de Contractes de rEs
tat, el qual preveu una forma de contractació, la di
recta que esta en consonancia amb les necessitats d'agi
litat de l'Aclministració. Connivencia entre polítics i 
funcionaris, aquest és un punt en el qual s'ha de dir 
que s'ha produit una variació en la redacció del vot 
particular, a la proposta es parlava de connivencia entre 
o polítics o funcionaris i empreses concretes, ara, al 
contrari, es parla de connivencia irregular entre polítics 
i funcionaris de la Comunitat Autónoma destinada a 
assegurar que les obres seran objecte d'empreses, adju
diCades a empreses concretes i predeterminades. Aixo, 
segons Esquerra Nacionalista - PSM, esta demostrat 
per la dita afinnació de ¡'existencia d'irregularitats 
administratives i de manca de publicitat. Cap de les 

dues circumst~mcies s'ha proeluil, ni eles d'un punt ele 
vista legal, ni de fet, és a dir, la tesi que sustenta, do
nat que és, inexistent, no té conclusió loglca possible, 
si s'ha produit la publicitat que exigeix la llei i el 
cap del Gabinet de Contractació afirma que els expe
dients són correctes com es pot conclourc que s'ha de
mostrat l'existencia d 'una connivencia irregular que 
precisament es fonamenta en la falla d::: compliment 
elels dos punts anteriors? Pero, a més el més, el Se
cretari Tecnic de Presidencia va manifes tar, taxativa
ment que no s'havia proeluü cap tipus de pressió per 
part de cap polític, en el sentit d'establir qualque fava
ritisme, a l'hora de realitzar les contractacions, ni tan 
soIs va admetre l'existencia de suggerenCles en pro de 
cap empresa. Fins aquí, ido, veim com el [onament de 
l'argumentació el'Esquerra Nacionalista - PSM va caient 
des del punt de vista de les declaracions del Secretan 
Tecnic de Presidencia, des de la normativa legal i des 
de la propia realitat pel que fa a la inexistencia o 
manca de publicitat. Venda o no de les accions i data 
de la venda, una precisió previa s'imposa. La fon;a 
vinculant del document de 8 de juliol de 1983, preci
sió que no és més que un símptoma de la lleugeresa 
jurídica amb que s'esta tractant ]'esmentat documento 
Des d'un principi hi ha hagut certs Diputats que s'han 
vengut referint a la venda d'accions, quan el que és 
corr¡;cte és parlar de transmissió de participacions, 
ates que «Construcciones Torcal» és una entitat mer
cantil limitada i no una societat anonima, com caldria 
si es tractas d'una venda d'accions. Aquest simple fet, 
torn repetir, posa de relleu que no es té una visió 
jurídica real i des de l'articulat de la norma positiva 
de que és i que significa el document de 8 de juliol 
de 1983, admes a la interven ció del Corredor de Co
merx;:, Sr. Jover, per altra banda absolutament irrefu
table, tan soIs ens queqa acudir a l'article 93 del Codi 
de Comere;:, «los age-ntes colegiados tendrán el carácter 
de notarios en cuanto se refiere a la contratación de 
efectos públicos, valores industriales y mercantiles, 
mercadería y demás actos de comercio comprendidos 
en su oficio, en la plaza respectiva». De l'esmentat 
article 93 del Codi de Comer¡;: passam ara al 1.216 del 
Codi Civil, «son documentos públicos los otorgados por 
un notario o empleado público competente con las 
solemnidades requeridas por la ley» i d'aquest passem 
al 1.218 del maleix Cadí, «los documentos públicos 
hacen prueba aún contra tercero del hecho que motiva 
el otorgamiento y la fecha de éste», dit d'una altra 
manera, el document de 8 de juliol de 1983 existia efec
tivament i realment dia 8 de juliol de 1983 i d'aixo 
en dóna fe el Corredor de Comer¡;:, Sr. Jover, com 
també en dóna de la seva firma per part del Sr. Font 
en la seva qualitat de comprador del 50 % de les par
ticipacions de Torcal, S.L. i per part del Molt Honora
ble Sr. President com a venedor del dit 50 % que 
era de la seva tituIaritat; així mateix, dóna fe que el 
President Sr. Cañellas es dóna per compensat amb el 
milió cent mil pessetes del Sr. Font, com a part del 
preu de transmissió, i tot aixo obliga el Sr. Font i el 
Sr. Cañellas i afecta tot tercer que tengui coneixement 
del document, ja que, per la intervenció del Sr. Jover 
ha esdevengut document públic amb tot el que aixo 
significa, representa i afecta, així resulta que des de 
8 de juliol de 1983, és a dir, amb anterioritat a qual
sevol contractació amb Torcal o Zeus, el President Ca
ñéllas havia cessat, no només com a soci, sinó també 
coro a Gerent com diu el dit document, nixo és així i 
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així seguidt essent, tant si es vol com si no es vol, 
per la voluntat expressa de les parts contractants i 
de l'imperi de la !lei, llei, Sr. $erra, que serveix per 
a tots i que és igual per a tots i amb aixo passam al 
punt sise. Segons l'arlicle 14 de la Constitució, «los 
españoles son iguales ante la ley sin que pueda preva
lecer discriminación alguna por razón de nacimiento, 
sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social». O sigui, Sr. Sena, que 
no existeix una llei específica per a hom<:os, dones, mili
tars scnse graduació o Presidents de Comtmitats Auto.. 
nomes~ a un estat de ciree, la llei impera per i per a 
tots, i els dOCLUments contrae Luals, el dret i les obli
gacions són id~mtiques per a les parts inleressades i 
afectades, qualsevol sigui la seva condicló personal o 
política, no bi ha un Codí de Comer~ o Civil o tUl Re
gLament cspecific per a Presidenls de Comunitats AutO
nomes a efectes contractuals, com no n'hi ha per a 
Diputais o ParJamentaris Autonomics, per aixo afümar 
que una compra-venda realitzada per documenl intcr
vengut per un Corredor de Comer<; és una practica jnso. 
Jita, irregular a un Presideut de Comunitat Autónoma, 
em perdoni, Sr. Serra pero és pura demagogia. ConcIu
si6, Esquerra Nacionalista - PSM diu que existien i 
existeixen vinculaciolls ntre el Moll Honorable SI-o Pre
sident Cañellas i "Construcciones Torcal, S.L.» fillS dia 
31 de juliol de 1984, data en que s'efectua venda mit
jan<;ant escriptura pública. Si Esquerra Nacionalista
PSM accepta la venda per existir un document o es
criptura pública no és logic que no accepti també ¡'exis
tencia d'una real venda anterior, existint com existeix 
un document que dóna tanta fe públic"a, ens estam refe
rint al firmat dia 8 de juliol de 1983, el qual obligava 
i obliga, per igual, les parts firmants des de la mateixa 
da tai de la firma. 

Fins aquÍ, havent anant analitzant les argumenta
cions en que ha basat Esquerra Nacionalista - PSM la 
seva -conclusió, totes, absolutament totes han anat 
caient davant la for<;a deIs fets ... norma aplicable. Les 
irregularitats administratives que diuen que existeixen, 
no han propiciat en res ni el dirigisme ni el favori
tisme. La inexistencia de publicitat ha estat tan soIs 
una simple aHegació que a niveH factic i de Hei ha 
resultat completament desvü-tuada. Si no hi ha hagut 
ni irregularitats ni inexistencia de publicilat, parlar de 
connivencia irregular és un lOlal contrasenti t. Tanl 
l'explicaoió del Codi de Come¡-<; com de l Codi Civil 
han posat de manifest l'existencia real d'una transmis
sió de participacíons a favor del Sr. Font per part del 
Sr. Cañellas, aixÍ com la seva renÚllcia a la Gerenciá 
de "Construcciones Torcal» dia 9 de juliol de 1983. Dit 
d'una altra manera, el President subscrivint davant el 
Corredor de Comerx;:, Sr. J over, el document de data 8 
de juliol de 1983 es va desvincular completament de 
Torcal, S.L., cosa que es va produir amb anterioritat 
a les contractacions d'obres a realitzar per l'esmentada 
empresa i a compte de la Comunitat Autonoma. pey 
totes les raons exposades, amb la maxima claredat, les 
conclusions adequades i coherents amb els fets reals 
no poden ser altres que les contengudes en el Dicta
men acordat en Comissió. 

Mol tes grades. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. GUet. Vol replicar, Sr. Sebastia 

Serra? Disposa, Sr. Serra, d'un temps de cinc minuts. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. Senyors del Govern, en pri

mer lloc voldríem fer una replica molt clara de la de
nÚllciaque hem fet, i no. és la primera vegada que la 
feim, ja ho varem fer dins Ponencia, dins Comissió, 
que el Govern, tUl membre del Govern presidís una 
Comissió d'Investigació, no enlrarem a analit"¿ar el ta
lant del Sr. Gilet, pero sí analitzam el fet rnsolit que 
una Comissió d'Investigació fos presidida per un mem
bre del Govern, en que s'investiga el Govern. 

La segona qüestió, Esquerra Nacionalista, precisa
ment, per respecte institucional ha actuat d'aquesta 
manera, denunciant el que creu en consciencia que ha 
de denunciar i intentant aclarir totes les qüestions que 
es puguin aclarir. Per altra banda nosaltres, a cap ma
ment, tellÍem unes conc1usions prefabricades que ha
guem mantengudes fins al final, teníem unes hipotesis 
de treball que aquestes hipbtesis, gairebe totes elles, 
s'han confirmades, si bé algunes amb rectificacions, hi 
hagi hagut més o manco picardia a la intervenció ante
rior donat un acte molt discutible de la Mesa que ens 
ha tallat, en part, el vot particular, pero volem insistir 
que la desvinculació a efectes de tercel's, del Sr. Ca
ñelIas amb Torcal, Societat Limitada és a partir de dia 
1 d'agost del 84, voste, Sr. Gilet, ho ha dit fa un ma
ment i ens ha donat l'argument definitiu, la desvincu
lació és per tot tercer que conegués el document fet 
davant el fedatari de comen;, Sr. Jover, voste mateix 
ho acaba de dir. la desvinculació era davant el que 
conegués el document i qui coneixia el document que 
havia fet el Sr. Jover? El Sr. Font, el Sr. Cañellas, el 
Sr. Jovel' i dubtam que qualcú més. Per tant, qualsevol 
ciutada, qualsevol empresa no tenia un coneixement 
clar, no tenia un coneixement de cap tipus de la des
vinculació amb Torcal del Sr. Cañellas, fins dia 1 d'agost 
del 84 en que intervé la notaria, el Registre, el dia 
anterior i a partir de dia 1 d'agost del 84 es produeix la 
desvinculació. Quin consol quan se'ns diu que s'actua 
com a la pre-autonomia, senyors del Govern, estam a 
l'Autonomía, tenim un Estatut aprovat, tenim un Par
lament en marxa, un Parlament que ha de controlar 
l'acció del Govern entre d'altres funcions, i vostes ens 
diuen com a tota justificació, que no existeix un Gabi
net de contractació, que les coses es fan bé perque es 
feien abans, és que funciona com a la pre-autonomia, 
obviament no anirem a jutjar avui la pre-autona
mia, pero esta clarísism, ni analitzar el que es va fer 
en aquella epoca, no és la nostra funció, pero sí que 
volem dir que un fllncionament com el que es té sense 
Gabinet de contracta ció , sense Registre, no és un fun
cionament adequat i, per tant, hipotesis de conniven
cia de polítics i/o funcionaris són perfectament com
provables com ha han estat. 1 els vull dir que aques
tes hipotesis de connivencia es mouen en els següents 
punts molt concrets: Primer, voste ens diu que hi ha 
hagut tres ofertes a cada obra de les que s'han adjudi
cades a Zeus i a Torcal, sí 5('nyol's, analitzem l'expe
dient, hi ha hagut tres ofertes, el que rassa és que 
dues de les tres no han tengut cap valictesa, perque 
dues de les tres tenien uns pressuposts superiors al que 
era possible, perque voste sap, Sr. GiJet que no es pot 
superar la quantitat fixada en el Projecte Tecnic quan 
es va a una adjudicació d'obres directa i resulta que es 
dóna la casualitat que, en els quatre casos que ens 
ocupen avui no hi ha cap oferta d'altra empresa que 
no fos Zeus i Torcal que fossin ofertes amb un pres
supost aniveIlat o ínferior al del Projecte Tecnic. 
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Connivencia de polítics i/o funcionaris, sí senyors 
del Govem, el Sr. Font ha va dir molt ciar dins la Co
missió d'Investigació, «ens assabentam que hi ha obres 
afer quan anam pel Govern Autonom o jo o qualcú 
de la nostra empresa i ens assabentam que hi ha obres 
i presentam ofertes», i anirem un poc més enIla, com 
és possible que Zeus, una empresa nova, una empresa 
que no tenia treballadors, millor dit, en tenia un, moIt 
pocs dies, d'alta a la Seguretat Social que després es 
va donar de baixa, tot d'una, estas, assabentada d'obres 
a realitzar per la maxima Institució de la nostra Auto
nomia que és el Govem Autónom? Per tant, de la ma
nera en que Torcal s'assabentava de les obres, de la 
manera en que Z~us va tenÍr obres per fer, esta cIar 
que qualcú els avisava, i eren polítics o tuncionarís o 
les dues coses. Zeus només tenia vida registral, i hem 
de concretar encara moIt més, se'ns pot explicar com 
és possible que l'arquitecte de la Comunitat Autónoma 
autoritzas l'expedient de les obres de la Conselleria de 
Turisme fetes amb la rapidesa que es varen fer? Com 
és possible que es fessin i cobrassin en tan ts pocs dies? 
I com és possible que un informe negatiu d'intervenció 
de les obres a la Conselleria de Transports no fos es
coltat, no fas admes per aquest Govern Autonom? Per 
tant, d'aquestes irregularitats, creÍim que n'hem de fer 
denúncia política, aquí ha feim, dins Ponencia, dins 
Comisisó i en aquest Plenari, i pensam que la conni
vencia de polítics i/o funcionaris esta pensant que ... 
molt fonamentada i que el tema de Regislre i el tema 
del funcionament global de l'Oficiná de Contractació 
que no existeix com a tal SÓD la pro va irrefutable. 

EL SR. PRESIDENT: 
MoItes gracies, Sr. Serra. Volen fixar la seva posi

ció? Sr. Gilet, contrareplica, sí. Disposa d'un temps de 
,cinc minuts. 

EL SR. GILET GIRART: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats en pri

mer lloc, jo he de fer una precisió al seu comen<;ament 
del parlament, Sr. Serra, i és que li he de recordar 
una altra vega da l'objecte de la Moció, SÓD les vincula
cions entre el President Cañellas i «Construcciones Tor
cal, S.L.» y «Promociones Zeus, SA.», la referencia que 
voste fa al Govern d'una manera general em pareix bé 
quant a la solidaritat, pero no quant a l'objecte de la 
Moció. 

Jo m'he referit, quant al terna de tercers, a l'arti
ele 1.218 del Codi Civil, i aquest article expressa ben 
clarament que un document públic afecta tercers 
una vegada que és tal document públic, i és document 
públic des que l'intervé un empleat competent, en 
aquest cas un Corredor de Comer<; o Agent Comercial. 

Quan Ji he manifestat que no hi havia hagut dife
rencies entre el funcionament pre-autonomic i autonó
mic, a allo que feia menció és que no hi havia hagut cap 
incidencia, cap intervenció per part de Presidencia que 
fes possible aquesta connivencia irregular que voste es
tableix, aixo és el que Ji he volgut dir, funcioni o no fun
cioni, hi hagi o no hi hagi, el cert i segur és que no hi ha 
hagut cap variació, la qual cosa representa que no hi 
ha hagut cap incidencia, cap iniciativa per part de Pre
sidencia perque s'entreguin unes obres a uns o als 
altres. 

Jo em pareix que o no m'he explicat o voste no 
m'ha entes. L'article 118 del Reglament de Contractes 
de l'Estat estableix l'obligatorietat de tres consultes, 

aquestes tres consultes poden ocasionar tres ofertes, 
independentment del pressupost, pero tres consultes, i 
aquestes tres consultes es varen fer i bona prava d'aixó 
és que hi ha hagut tres ofertes, que dues d'elles s'han 
passat? Naturalment i per aixo es va adjudicar a la que 
no s'havia passat, cosa diferent hagués succelt, tal ve
gada, amb unes propostes o amb uns pressuposts dife
rents, pero és que estam amb uns fets, i els fets són 
que dues de les tres varen superar, per 3ixó no se'ls 
va adjudicar, i prova que es va fer bé és que aquestes 
mateixes empreses, fins avui, no han dit res, absolu
tament res. A pesar de tO! el renou que s'ha mogut, 
no han, no les he sentit en absolut, la qual cosa repre
senta, al meu mode de veure, una pressumpció de fer 
les coses bé. I també representa, a més del temps, una 
informació general, si establerta d'acord amb el Re
glament l'obligatorietat d'efectuar consultes, les con
sultes he repetit o he dit i repetesc que es poden fer, 
fins i tot telefónicament, si ve al cas, l'únic que inte
ressa és que es complesqui la llei, i el que marca la 
llei és que es facin les consultes i una vegada fetes 
les consultes hi ha les ofertes, i com que hi ha ofer
tes, hi ha publicitat, Sr. Serra, perque si no, només hi 
hagués hagut una o dues, les que s'haguessin assa
bentat d'una manera directa perque interessava, pero 
en aquest cas han estat les tres les que s'han corn.pli
des. 1 aixo representa, efectivament, que hi ha hagut 
una iriformació per part deIs tres, de les tres empre
ses que han participat o que varen, es varen presen
tar a l'adjudicació d'aquestes obres. Per tota la resta, 
el que voste ha manifestat ha estat una repetició de 
l'exposició anterior, hi ha una divergencia basica que 
jo cree que vos te la du equivocada i és, sota la meva 
opinió i l'opinió de moltíssimes sentencieS del Tribu
nal Suprem, que és que el document de 8 de juliol de 
1983 és un docUiffient públic que ... contra tercers i 
que té tots els seus efectes per a les parts contrac
tant i per a aquests tercers. 

Res més i moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies,Sr. Gilet. Volen fixar la seva posi

ció els altres Grups Polítics? Grup Regionalista de les 
Illes. Grup Popular. 

El Sr. Josep Maria Lafuente té la paraula. 
Sí. 

EL SR. LóPEZ CASASNOVAS: 
Creim que donar la paraula al Grup Popular, en 

el tom de fixació de posicions és una duplicitat d'in
tervencions del Grup Popular que va en contra del Re
glament que estableix que tots els Grups tenen els ma
teixos drets, el Sr. Gilet ha intervengut com a membre 
del Grup Popular, ja que la Comissió, a cap mo
ment, el va designar com a Ponent per a defensar el 
Dictamen de la COffiÍssió, per tant, el Sr. Gilet si és 
President o ha estat President de la Comissió d'Inves
tigació ha estat simplement perque era Diputat del 
Grup Popular, no per cap altra eondició que el facul
ti a duplicar el tom del Grup Popular en aquest debato 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. Aquesta Presidencia considera que 

aquesta precisió no és exacta, té detenninades les nor
mes previes, per tant, don la paraula al Sr. Josep Ma
ria Lafuente. 
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EL SR. LAFUENTE LúPEZ: 
Gracies, senyor President. Jo volia, previament, de

manar, per qüestió d'ordre, perque quedi patent dins 
la Cambra quin ha estat el contengut concret i literal 
d'aquesta Moció que es va aprovar el nombre de l'any 
84, si la Mesa vol fer el favor de llegir-la d 'una ma
nera pública, concretarem llavors la nostra postura. 

EL SR. PRESIDENT: 
No disposam, en aquests moments, d'aquesta Mo

ció. (Remors) Tendrél voste inconvenient que se'n faci 
lectura quan tornem comen<;ar? 

EL SR. LAFUENTE LÚPEZ: 
No, no, aquest que us parla dóna per llegida la 

Moció, perque en definitiva vol concretar que es trac
ta d'una manera exclusiva, exclusiva, repetesc, a les 
vinculacions del President de la Comunitat Autónoma 
amb dues determinades empreses. 1 el que diu aques
ta Moció és exactament vinculacions, és a dir, lligadu
ra entre una cosa, empreses, i una persona, President 
de la Comunitat. Degut a aixo, nosaltres que volem 
ser tan objectius com sigui possible en una situació 
encrespada, en una sÍtuació tensíssima en que tots es
tan enfront uns deIs altres, d'una manera trista, per
que ho hem de constatar així, que estam realment en 
una situació lamentable, avui, volem nosaltres fixar les 
nostres posicions al marge, a tot all0 possible, d'una 
situació subjectiva, temperamental o sentimental. 

En primer lIo_c, nosaltres voldríem donar les gra
cies al representant del Partit Nacionalista perque el 
seu parlament ha estat, almanco, ha estat bastant cor
recte, no ha romput la cortesia parlamentaria i, en 
definitiva, ha donat la sensació que els seus sentiments 
eren estrictament autonomistes i vinculava la seva po
sició a un futur millor, m és potent i més efica\! de 
les Comunitats Autonomes. NosaItres coincidim amb 
el seu criteri, ara bé, el que Ji podem dir és que aquest 
sentiment és una emoció, és una emoció sentida, no és 
un judici, no és un judici de valor, i clar, aquests sen
timents quan són un poc exagerats, com han estat els 
del Sr. S erra, doncs degeneren, i perd qui ha fa així 
la facultat de raonar d'una manera directa, sinó que, 
en definitiva, el sentiment li dóna unes posicions un 
poc exagerades. És per aixo que aquesta representa
ció del Grup ha volgut que es Ilegis la Moció perque 
es ves que s'havia de concretar a uns determinats 
punts, vinculacions i res pus i vinculacions reals, vin
culacions efectives. En definitiva els quatre punts que 
han estat acceptats del punt de vista del vot particu
lar del Grup Nacionalista, quant als tres primers, evi
dentment, adoleixen de la falta d'aquest criteri de di
recta concreció entre vinculacions·. i la seva postura, 
perque parla de deficiencies administratives, parla de 
manca de publicitat, parla de connivencies irregulars 
entre polítics, així en plural, i funcionaris, així en plu
ral, i aixo, en definitiva, és el que jo parlava d'un sen
timent exagerat que romp totalment allo que la Mo
ció deia. 1 nosaltres no hi volem entrar, per aquest 
camí, no hi entrarem, dins aquest camí, perque creim 
que no és parlamentari ni és efica\!. 

Quant al punt quart en arriba a una conclusió al 
meu criteri, completament equivocada i com que és 
un criteri que comparteix tot el Grup nostre, li hem 
de dir que si vol fer el favor de llegir els artic1es, 
doncs, 1.216 de] Codi Civil, 1.218 del Codi Civil, 1.279 
del Codi Civil, 1.280 del Codi Civil, 1.450 del Codi Ci-

vil, s'adonara que la seva postura no és jurídicament 
valida si hem d'anar per la vía jurídica, per tant, allo 
que és un sentiment és una cosa, i allo que és jurí
dicament valid és una aUra completament distinta í, 
per tant, si eH vol fer el favor de repassar tots aquests 
artic1es que li he a nomena l, 'adonara que la seva pos
tura té difícil defensa <les d'un punt de vista objectiu, 
des d'un punt de vista aseptic, que és el que en de
finitiva nosal1res hem de voler eliminar, totes les qües
tions de sentimentalismes, de passió i de situacions 
subjectives, h em de ser totalment aseptics i amb aquest 
punt de vista, nosaltres no podem donar suport a 
aquest punt de vista de la votació. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT; 
Gracies. Té la paraula el Sr. Gabriel Godino. Dis

posa d'un temps de deu minuts. 

EL SR. GODINO BUSQUETS: 
Sí, Sr. President. Gracies. Sres. i Srs. Diputats. El 

Grup Parlamentari Popular ha llegit detingudament i 
amb interes les raons exposades pel Grup Parlamen
tari Esquerra Nacionalista-PSM. que han motivat la 
presentació d'aquest vot particular, pero és que, a més, 
el nostre Grup tenia cinc membres a la Comissió d'In
vestigació que també han analitzat seriosament la do
cumentació soHicitada, així com han estat presents a 
les compareixences i ens pareix que no hem presen
ciat la mateixa obra o que hem estat a dues galaxies 
distintes. 

Facem una exposició deIs fets. Hi ha un informe 
de l'Assessoria Jurídica que a l'apartat de «Legislación 
Aplicable» diu «no existen dudas para esta Asesoría 
Jurídica al respecto, siendo la Legislación Aplicable la 
prevista para la Admini lración del Estado de 8 de 
abril de 1965 y el Reglamento General de Contratación 
del Estado de 25 de noviembre d 1975,). Més enda
vant a l'apartat de "Consideraciones Jurídicas» mani
festa, «el artículo 37.3 de la Ley de Contratos del Es
tado y en el mismo sentido el artículo 117.3 del Re
glamento General de Contratación se contempla la con
tratación directa sólo podrá acordarse por el órga
no de contratación respecto de las siguientes obras. 
Tercero, las de presupuesto inferior a 25.000.000 de 
pesetas, es competencia del órgano de Gobierno, se 
han consultado a tres empresas y los expedientes cons
tan de Memoria, Planos, Pliego de Prescripciones, Téc
nicas par ticulares y un Pr-esupuesto integrado, además 
e ha adjudicado a la empl-esa que ofrecía una oferta 

más ventajosa y aparece con tituida la fianza del 4 % 
del presupuesto total de la obra». Finalment, a les 
conclusions diu: Primera, «los expedientes de contra
tación sometidos a conocimiento de esta Asesoría Ju
rídica han sido tramitados con acomodo a la norma
tiva vigente establecida. Segundo, las adjudicaciones 
recaídas en las mismas, así como los actos y contra
tos posteriores a ellas cumplen la prescripción vigen
te sin que en opinión de esta Asesoría Jurídica pueda 
sostenerse la nulidad o anubilidad de las mismas». Tots 
aquests documents Que integren els expedients de con
tractació d'obres adjudicades a les empreses Torcal, 
S .L. í Zeus, S.A. han pogut ser comprovats pels mem
bres de la Comissió. Per una altra part, a la sessió de 
la Comissió d'Investigacíó de día 30 de gener de 1985, 
el Secretari Tecnic de la Comunitat Autonoma, el Sr. 
Vicen\! Matas, contesta dues preguntes concretes, pre-



994 DIARI DE SESSlONS / Núm. 31 / 26 de febrer del 1985 

cisament fetes per aquest que us parla, si a qualque 
moment ha via rebut ll1sínuacions, ordn':s o coaccions 
pels membres del Govern, perqué les obres s'adjudi
cassin a W1es empreses determinades, la ~eva resposta 
va ser contundent, no de cap manera, i l'altra pre
gunta era si a tots els expedients d'adjudícacions 
d'obres dutes a terme per la Comunítat Aut6noma va
ren seguir un mateíx criteri, també la seva resposta 
va ser clara, toLs els expedíents varen tenír el mateix 
tractament. Fina1ment, cal dír que les contractacions 
clirectes que ha fet el Govern de la Comunitat Autó
noma fins ara, han estat adjudicades, mitjan¡;ant el 
pertinent informe de selecció deIs Serveis Tecnics del 
Govern, pero no basta, Sres. i Srs. Diputats, el que 
hem de dir sobre aquesta qüestió i, per tant, creim 
necessari aprofundir un poc més. 

Día 8 de juliol de 1983, el Sr. Gabriel Cañellas 
Fons i el Sr. Pe re Font Mateu es personen en el des
patx del Corredor de Comen;:, el Sr. Francesc J over, i 
firmen un document de transmissió de participacions 
de l'empresa «Construcciones Torcal, S.L.» en els se
güents extrems: "En mi libro de Registro General de 
Operaciones, tomo XIII, página 292, consta el asiento 
número 994, correspondiente al día de 8 de julio de 
1983 que dice: En esta fecha he intervenido el siguien
te contrato: Primero, D. Gabriel Cañellas Fons, el ven
dedor es propietario de 150 participaciones de "Cons
trucciones Torcal, S.L.». Segundo, D. Pedro Font Ma
teu, en adelante denominado el comprador, compra al 
vendedor la totalidad de las participaciones de dicha 
sociedad por el precio de 3.100.000 pesetas. Tercero, 
la compraventa se efectuará mediante dos plazos, el 
primero de 1.100.000 pesetas a la firma de este contra
to, y el segundo de 2.000.000 pesetas el día 8 de julio 
de 1984. Cuarto, es pacto expreso que una vez pagado 
el segundo plazo ambas partes comparecerán ante no
tario público para elevar a escritura pública la com
praventa hoy convenida». Ido bé, a la sessió de la 
Comissió d'Investigació de dia 14 de gener de 1985, el 
Sr. Font ens manifesta que va fer entrega de 1.100.000 
pes se tes en metaI-lic al Sr. Gabriel Cañellas en el des
patx del Sr. Jover, el mateix dia de la firma del con
tracte mercantil, i el Sr. Cañellas diu que ha rebut 
aquest 1.100.000 pessetes, si el Sr. Font va treure els do
blers de clins una olla o de davall una rajola, no cree 
que sigui incumbencia ni competencia de la Comissió 
d'Investigació o d'aquesta Cambra averiguar-ho. Poste
riorment, dia 31 de juliol de 1984, una vegada que s'ha 
complit la tercera condició del contracte mercantil el 
notari de Palma, Sr. López Leis eleva a escriptura públi
ca la compra-venda de participacions, la data i el con
tingut del document públic de compra-venda de partici
pacions de l'empresa Torcal, S.L. de 8 de juliol de 1983 
varen ser ratificats a la sessió de la Comissió d'Investi
gació de 30 de gener de 1985, pel mateix Corredor de 
Comel\!, Sr. J over, qui manifesta a una pregunta del 
Sr. S erra, si és habitual el procediment emprat, que 
sí, quan es vol fer un contracte mercantil i que allo 
fonamental, a una aItra pregunta del Sr. Lafuente, és 
la voluntat de venda i perfectament legal. Més enda
vant, el Sr. Jover contesta una pregunta formulada 
pel Sr. Nadal, que entre ells han venut si es vengues
sin de belI nou les participacions a una altra persona, 

. incorreríem en un delicte, el Vice-Síndic, Sr. Corral, 
él mateix diu a una pregunta del Sr. Martín, aquest 
contracte esta ben intervengut, és un document legal, 
totalment mercantil, i a una darrera pregunta del Sr. 

Lafuente, en el sentit de si la data intervengucla per 
un Corredor de Comers; dóna fe pública, li conteslá 
que enfront de qualsevol persona la venda de parlici
pacions es va efectuar el dia 8 de juliol de 19~3. Tot 
aixo es pot comprovar a través de les cimes que obren 
en aquest Parlamento 

És clar que la declaració del Patrimoni efectuada 
per Gabriel Cañellas el dia 10 d'agost de 1983 davant 
notari contemplava els ingressos corresponents a la 
seva participació a "Construcciones Torcal, S.L.», per
que dia 10 de jW1y, data que va ser elegit President 
de la nostra Comunital Autónoma per aqu~sla Cambra, 
encara no havia venut les seves participacions, que 
com consta en el document es realitza dia 8 ele juliol 
de 1983. Pero aquesta desvinculació total i. absoluta per 
part del Sr. Gabriel Cañellas Fons de "Construcciones 
Torcal, S.L.» corrobora el fet que les obres adjudica
des per part del Govern de la Comunitat Autónoma a 
"Promociones Zeus, S.A.» i a "Construcciones Torcal, 
S.L.» varen ser dia 21 de juliol de 1983, 21 de juliol 
de 1983, 23 de gener de 1984 i 10 de maig de 1984. És 
a dir, quatre obres de les onze que es varen fer du
rant aquest temps i totes varen ser adjudicades a les 
empreses que oferien el preu més baix i amb poste
rioritat a la data de venda de les participacions. Vos
tes creuen, seriosament, Sres. i Srs. Dipu!ats que si el 
Sr. Gabriel Cañellas hagués estat realment vinculat a 

"Construcciones Torcal, S.L.» i a "Promociones Zeus, 
S.A.» s'hagués conformat amb quatre obretes que ron
den els 11.000.000 de pessetes? Vos tes creuen realment, 
Sres. i Srs. Diputats, que si el Sr. Gabriel Cañellas ha
gués estat formalment vinculat a "Construcciones Tor
cal, S.L.» i a "Promociones Zeus, S.A.» hagués deixat 
perdre les obres d'acondicionament de menjador del 
Campament de La Victoria, a la qual hi va participar 
"Promociones Zeus, S.A.» amb la qmlntia de 4.952.771 
pessetes i va ser adjudicada a Juan Bonafé amb la 
quantitat de 3.750.104 pessetes? Així com també l'acon
dicionament de la cuina del Campament La Victoria, 
on hi participa "Promociones Zeus, S.A.» amb una 
oferta de 6.254.487 pessetes i varen esser adjudicades 
a una altra empresa per 5.294.616 pessetes? A nosal
tres, realment i formalment, ens costa creure-ho. Re
ferent a les vinculacions del Sr. Gabriel Cañellas amb 
"Promociones Zeus, S.A.» a la documentació soHicita
da hi ha una certifica ció que acredita que el Sr. Ga
briel Cañellas no ha rebut cap tipus de quantitat 
d'aquesta societat, a més, el seu nom no apareix a l'es
criptura de constitució ni en el Registre Mercantil ni 
enlloc que el vinculi a "Promociones Zeus, S.A.». 

Per tot l'exposat aquí, el nostre Grup votara en 
contra del vot particular presentat per Esquerra Na
cionalista. 

Moltes grades. 

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

creta un descans de quinze minuts. 

EL SR. PRESIDENT: 
Abans de donar la paraula al representant del 

Grup Socialista, Sr. Diputat, Sr. Josep Maria Lafuen
te, vol que es doni lectura a la Moció, que ara sí di s
posa d'ella aquesta Mesa ? 

EL SR. LAFUENTE LóPEZ: 
No, no importa, Sr. President. Moltes de gracies. 
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EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades. (Remors) 
Vol que es procedesqui a la lectura? 
Sra. Secretaria, vol procedir a la lectura del vot 

particular formulat pel Grup Parlamentari Socialista? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
«Voto particular que formula el Grupo Parlamen

tario Socialista a las conclusiones aprobadas por la 
Comisión de Investigación sobre las vinculaciones del 
Presidente de la Comunidad Autónoma con las empre
sas «Construcciones Torcal, Sociedad Limitada» y «Pro
mociones Zeus, Sociedad Anónima». 

Conclusiones. 
1.a D. Gabriel Cañellas Fons estaba realmente vin

culado a la entidad «Construcciones Torcal, Sociedad 
Limitada» en las fechas en las que ésta fue adjudica
taria de obras por parte del Consell de Govern de la 
Comunidad Autónoma. No existe indicio material ni 
prueba alguna de que en las fechas indicadas el Sr. 
Cañellas Fons se hubiera desprendido realmente de 
sus participaciones en «Construcciones Torcal, Socie
dad Limitada» ni de que hubiera cesado en su condi
ción de Gerente Administrador de la misma. 

La invocada transferencia de participaciones a D. 
Pedro Font Mateu con anterioridad a las contratas de 
«Construcciones Torcal, Sociedad Limitada» es, en el 
mejor de los casos, un negocio jurídico meramente si
mulado o ficticio sin correspondencia en la realidad. 

A) No se ha acreditado la realidad del pago del 
precio consignado en el documento de 8 dé julio de 
1983, en el que el vendedor dice tener percibido 
1.100.000 pesetas del comprador. Ni esta cantidad ni 
la de 1.000.000 de pesetas que, según declaraciones de 
los Sres. Font Mateu i Cañellas fue pagada antes del 
otorgamiento de la escritura pública de 31 de julio de 
1984, han dejado rastro documental alguno. No se ha 
podido aportar ni el más mínimo indicio de haberse 
producido el desplazamiento pecuniario por ninguno 
de los cauces . o modos habituales ni por ningunos 
otros (talón, . cheque, transferencia bancaria, etc.). 

Comprador y vendedor afirman haber efectuado la 
operación en efectivo metálico en ambas ocasiones y 
no recuerdan ni la procedencia del dinero ni su pos
terior destino. Afirman que no se extrajo de ninguna 
cuenta o depósito bancario y que una vez percibido 
no se ingresó en cuenta alguna. El vendedor afirma 
que destinó el precio percibido en metálico a pagar 
deudas que no recuerda y de las que no aporta reci
bo, pese a la importante cuantía que había destinado 
a esta finalidad. 

B) Concuerda plenamente con lo afirmado en el 
apartado precedente la inexistencia de pruebas de la 
capacidad económica de D. Pedro Font Mateu para 
hacer frente a las inversiones que dice efectuadas. 

El Sr. Font Mateu manifestó a la Comisión tener 
unos ingresos netos de alrededor de 83.000 pesetas 
mensuales por todos conceptos y no pudo dar expli
cación satisfactoria de la procedencia de los 2.600.000 
pesetas invertidos teóricamente de julio de 1983 a 
agosto de 1984 (2.100.000 pesetas) en la compra de las 
participaciones de D. Gabriel Cañellas y 500.000 pese
tas en la suscripción y desempleo de su participación 
en el capital de «Promociones Zeus, Sociedad Anóni
ma". 

No pudo invocar ni probar el Sr. Font la existen
cia de ahorros previos ni la existencia de otras fuen-

tes de abastecimiento financiero (préstamo bancario, 
familiar o amistoso) ni la existencia de un patrimo
nio que produjese rendimientos suficientes ni ingre
sos excepcionales de procedencia aleatoria (juego, 
apuestas o lotería). 

C) En la declaración efectuada por D. Gabriel 
Cañellas ellO de agosto de 1983 ante notario, en cWIÍ
plimiento del artículo 20 del Reglamento Provisional 
de esta Cámara, manifestó que entre sus ingresos a 10 
de junio del mismo año se encontraban los corres
pondientes a su participación en «Construcdones Tor
cal, Sociedad Limitada» y no hizo constar que, con 
posterioridad a esta fecha, se hubiera desprendido de 
tales participaciones ni hubiera cesado en sus funcio
nes de Administrador o Gerente. Silencio significativo 
si se tiene en cuenta el máximo interés que revestía 
para el Sr. Cañellas Fons hacer constar esta circuns
tancia habida cuenta que el 21 de julio se habían ad
judicado por el Gobierno que preside dos obras a 
«Construcciones Torcal, Sociedad Limitada». 

Esta omisión de toda referencia a haberse desvin
culado de «Construcciones Torcal, Sociedad Limitada» 
contrasta con el interés demostrado por señalar que 
en junio de 1983 había cesado en la Gerencia de IBI
FOR, Sociedad Anónima. Interés sin duda explicable 
si se tiene en cuenta que el 5 de julio había sido pre
sentada una Proposición de Ley relativa a la Declara
ción de Ses Salines de Eivissa y Formentera como 
Parque Natural y habida cuenta de los intereses de 
dicha sociedad en la zona afectada. 

Sin embargo, la declaración efectuada en la escri
tura notarial de 10 de agosto no se ajusta a la reali
dad y pese a manifestar en ella el Sr. Cañellas que en 
junio de 1983 cesó como Gerente de IBIFOR, Sociedad 
Anónima, lo cierto es que ostentó esta condición has
ta el mes de agosto de 1984, con una base de cotiza
ción de 73.500 pesetas, según resulta de los datos 
obran tes en los registros administrativos correspon
dientes, facilitados mensualmente por la propia em
presa. 

Carece de explicación racional que ellO de agosto 
de 1983 no se hiciera mención alguna a la desvincula
ción que se dice operada mediante documento de 8 
de julio del mismo año. 

El Sr. Cañellas Fons manifestó en la escritura 
del 10 de agosto de 1983 que al 10 de junio se conta
ba entre sus ingresos el sueldo de «Construcciones 
Torcal, Sociedad Limitada». Sin embargo esta afirma
ción ha pretendido desvincularse posteriormente por 
el Sr. Font Mateu, quien manifestó a la Comisión que 
el Sr. Cañellas sólo había percibido retribución de 
«Construcciones Torcal, Sociedad Limitada» de enero 
a mayo de 1983. 

El Sr. Cañellas Fans en su declaración del Im
puesto de la Renta correspondiente al ejercicio de 
1983 declaró haber percibido exactamente esta misma 
cantidad de 223.855 pesetas de "Construcciones Tor
cal, Sociedad Limitada». La declaración fue presenta
da el 11 de junio de 1984. 

Es evidente la contradicción entre lo manifestado 
por el Sr. Cañellas Fons en su declaración notarial de 
10 de agosto de 1983 y las posteriores declaraciones y 
documentos producidos sobre el momento de la des
vinculación de "Construcciones Torcal, Sociedad Limi
tada». 

E) 
lado a 

El Sr. Cañellas Fans estuvo realmente vincu
«Construcciones Torcal, Sociedad Limitada» 
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como socio y administrador de la misma porque así 
lo proclama el Registro Mercantil hasta la inscripción 
en el mismo de la escritura de 31 de julio de 1984. 
Al margen de la trascendencia estrictamente formal, 
la inscripción registral constituye una vinculación real 
y pública que nadie se encargó de destruir o neutra
lizar antes de la adjudicación de las obras. 

F) D. Gabriel Cañellas Fans figuró como Geren
te de «Construcciones Torcal, Sociedad Limitada» en 
las declaraciones mensuales que la empresa remitió a 
la Tesorería General de la Seguridad Social hasta el 
mes de junio de 1984. 

«Construcciones Torcal, Sociedad Limitada» en su 
«Resumen Anual de Percepciones y Retribuciones» co
rrespondiente al ejercicio de 1983, presentada ante la 

. Delegación de Hacienda de Baleares el 25 de abril de 
1984, declaró que en el año referido D. Gabriel Cañe
Has Fons había percibido 647.025 pesetas y se le ha
bían retenido 73.165 pesetas. Esta cantidad correspon
de a retribuciones de la total anualidad y está en fla
grante contradicción con la declaración del Impuesto 
sobre la Renta de D. Gabriel Cañellas efectuada el 11 
de junio de 1984, y con la certificación, ya aludida, 
emitida por la empresa el 31 de diciembre de 1984. 

Por otra parte, el Sr. Font Mateu manifestó ante 
la Comisión que «Construcciones Torcal, Sociedad Li
mitada» le había seguido ingresando en la Delegación 
de Hacienda retenciones correspondientes a D. Gabriel 
Cañellas Fons durante los primeros meses de 1984, 
pese que, según dijo, no se le pagaba sueldo. No ha 
podido la Comisión acceder a estos datos, pero cabe 
consignar la imposibilidad material de efectuar reten
ciones de Impuesto Rendimiento de PF sin la perti
nente hoja de nómina. De ello cabe inducir que si du
rante los primeros meses de 1984 se hicieron retencio
nes fue porque en este tiempo se siguió liquidando la 
nómina del Sr. Cañellas Fons. 

Resulta, por tanto, irrefutable que D. Gabriel Ca
ñellas Fons estuvo realmente vinculado como Gerente 
a «Construcciones Torcal, Sociedad Limitada» hasta ju
nio de 1984, pues así resulta de forma incontrovertible 
de toda la documentación que acredita plenamente la 
relación con esta empresa: el alta en la Seguridad So
cial, el pago efectivo de las cotizaciones pertinentes, el 
abono de una nómina y las retenciones del IRPF. 

G) Guardan coherencia plena con esta vincula
ción real las actas de los libros de «Construcciones 
Torcal, Sociedad Limitada» en la que no se hace refe
rencia alguna a la pérdida de la condición de socio ni 
al cese como Administrador. 

Es igualmente relevante que, pese a autorizarlo los 
Estatutos de la Sociedad, no se otorgara escritura pú
blica de nombramiento de Administrados a favor del 
Sr. Font Mateu a efectos de su inscripción en el Re
gistro Mercantil. 

H) Finalmente, hay que hacer constar que todos 
·los documentos y declaraciones en los que constan 
datos que podrían reflejar una desvinculación real en 
mayo de 1983 son documentos producidos unilateral
'mente por los interesados con posterioridad a mayo 
de 1984 (la Declaración del Impuesto sobre la Renta 
'del Sr. CañeIlas Fons correspondiente al año 1983 fue 
presentada el 11 de junio de 1984). Estos documentos 
están, además, en contradicción con los documentos 
oficiales presentados el 25 de abril de 1984. 

2.a D. Gabriel CañeIlas Fons estaba formalmente 
vinculado a «Construcciones Torcal, Sociedad Limita-

da» en las fechas de adjudicación de las obras a dicha 
entidad. La venta efectiva de las participaciones a D. 
Pedro Font Mateu y la consiguiente pérdida de la con
dición de dueño de aquellas se produjo en la escritura 
de compraventa de fecha de 31 de julio de 1984 auto
rizada por el Notario D. Manuel López Leis. En el in
vocado documento privado de 8 de julio de 1983 no se 
formalizó ni perfeccionó venta de participaciones y el 
Sr. Cañellas Fons no perdió en tal fecha su condición 
de socio ni de Administrador de «Construcciones Tor
cal, Sociedad Limitada». 

A) E~ artículo 20 de la Ley de Sociedades de 
Responsabilidad Limitada establece que «la transmi
sión de participaciones sociales se formalizará en es
critura pública que se inscribirá en el Registro Mer
canti¡". 

Esta rigurosa exigencia se pretende haberla cum
plimentado mediante el documento privado de 8 de 
julio de 1983, intervenido por el Corredor de Comer
cio, D. Francisco Jover Balaguer. 

La competencia para autorizar el otorgamiento de 
escrituras públicas está atribuida exclusivamente a los 
Notarios y los Corredores de Comercio no pueden in
tervenir ninguna clase de contratos o documentos que 
vengan atribuidos por la ley a otros fedatarios. 

Sin duda por estas razones el Vice-Síndico, D. Ci
riaco Corral García ,manifestó a la Comisión qUe para 
autorizar documentos de esta naturaleza hubiera acon
sejado acudir a un Notario. 

Sin duda por las mismas razones el Corredor Sr. 
Jover en su comparecencia ante la Comisión calificó 
reiterada y extensamente la naturaleza del documen10 
que había intervenido. Y así dijo: 

«Yo no intervine un contrato de venta sino de 
promesa de venta». 

«Hay un pacto que obliga a la transmisión, trans
misión que no se hace y que se deja para un futuro». 

«Hay voluntad de transferir pero no transferencia». 
«Es un contrato de promesa de venta y voluntad 

de venden>. 
«Lo fundamental es la voluntad de vender y la vo

luntad de no hacer la transferencia». 
Estas manifestaciones evidencian que el Corredor 

de Comercio intervino el documento porque no era 
una venta ni una transferencia, pues de haberlo sido 
no podía autorizarlo. Resulta evidente que no se pro
dujo una venta o transferencia formal de las partici
paciones, pues el propio fedatario que lo intervino le 
niega este alcance y virtualidad. 

B) El artículo 95 del Regla mento ele Regis tro 
Mercantil establece que «los Jueces y Tribunales y las 
ofjcina públicas nO administraxán document o alguno 
r eferente a sociedade de las que se hallan compren
didas en el articulo 86 (entre ellas las de Responsabi
lidad Limitada) sin que conste su inscripción en el 
Registro Mercantil. 

Si se tiene en cuenta que el citado artículo 86 del 
Reglamento de Registro Mercantil señala que constarán 
obligatoriamente «todos los actos y contratos que mo
difiquen el contenido de los documento inscritos, re
sulta incuestionable que la Administración Pública no 
podía admitir un documento privado no inscrito me
diante el que se pretendía modificar la escritura cons
titucional de «Construcciones Torcal, Sociedad Limi
tada». 

A tenor del artículo 95 del Reglamento de Registro 
Mercantil la desvinculación de una Sociedad de Res-

l 
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ponsabilidad Limitada no puede producirse ni acre
cütal'se mediante documento privado no mscrito y la 
pretensión en esle sentido debió haber sido rechazada 
por ser jLU"ídica y formalmente ,inefi az ant la Admi
nistración. 

3." «Construcciones Torcal, Sociedad Lim.i tada» lle" 
vó a cabo, con SU medios maledales y humanos las 
obras que se adjudicaron a "PromocioQ s Zeus, So
ciedad Anónima». Esta entidad fue creada por perso
nas con la que D. Gabriel Cañellas Fons mantenía 
relaciones familiares o empre ariaJes cen la finalidad 
exclusiva de orillar formalmente las incompatibi lidades 
que concurrían en «Construcciones Tm-caJ, Sociedad Li
mitada», pOl" la participación pública y direcla que en 
la misma ostentaba D. Gabriel añellas Fons. «Cons
trucciones Zeus, Sociedad Anónima» consliLuye UD sim
ple clcsdoblamienLo aparente de la personalidad social 
de (, Con Lrucciones Torcal, Sociedad Limitada» y D. Ga
briel Cai'ieLlas Fons por razón de su vinculación real y 
fOl·mal con esta última se hallab. directamente vincu
lad e interesado en la prime ra. 

A) « onsLruccioncs Zeu , Sociedad Anónima» se 
constituyó en escriLura pública de 26 de ago to d 1983 
Y fu ron socios fundadore de la misma D. Pedro Font 
Matell (50 OJo), apoderado y empleado de «Constrllc.cio
nes Torcal, Sociedad Limitada» y los consortes D. José 
Gal'cía Torrequebrada y D.R Margarita ROlger Salas 
(25 'l/o cada uno), familiare directos del Sr. Cañellas 
Fons y socio de «C n [ruccione Tal' a l., Sociedad Limi
tada)' el primel"o. 

La simple identidad de los OelOS fundadores evi
dencia la intima relación del Sr. CañeUas Fons con la 
entidad «Promociones Zeus, Sociedad Anónima)~ máxi· 
me si se recuerda que el Sr. Font Mateu había pasa
do a ser ademá , según el documente de 8 de julio de 
1983, titular del 50 % de «Construcciones Torcal, So
ciedad Limitada". 

B) «(Promociones Zeus, Sociedad Anónima» ha 
carecido en Lodo momento de medios materiales y 11U
manos. Esta circlffistancia consta de forma in-efutable 
en los correspondien tes l:egislr s administrativos y 
fue reconocida sin matizaciones ·por e l Sr. Font Mateu 
en su comparecencia ante la Comisión. 

C) UlS obras adjudicadas a «Promociones Zeus, 
Sociedad Anónima» fueron realizadas po «Construc
ciones Torcal, Sociedad Limitada" por la simple vía de 
hecho sin que mediase subcontratación ni solicitada 
ni autorizada ni posible y sin que media e formulis
mo alguno entre partes ni ante la Administración que 
ju tifique la realiZc."lción de las obras por empresa dis
tinta de la adjudi,cataria. Este hecho fue reconocido 
igualmente por el Sr. FOllt Mateu. 

D) ··Estas circuostaocias evidencian el fW1ciona· 
miento real de una sola empresa bajo dos nombres dis
tintos. Así lo reconoció el Sr. Font Mateu al afirmar 
textualmente que «la constitución de «Promociones 
Zeus, Sociedad Anónima» era para diversificar, para 
no tenerlo todo en el mismo sitio», «procuro diversi
ficar riesgos y beneficios y decido en cada momento 
cuál de las dos empresas me conviene más», para con
cluir diciendo que «si yo administro dos empresas y 
una tiene personal y otra no tiene, pues es lo mismo, 
en un momento determinado me interesa personal de 
una, 10 distraigo y lo llevo a la otra». 

. Sin entrar en las gravísimas irregularidades jun
dIcas que estas actuaciones comportan, la real idad de 
una única empresa contrasta con la afirmación del 

Presidente de la Comunidad Autónoma ante el Pleno 
de esta Cámara, el día 29 de noviembre de 1984, al 
decir que «toda vinculación está explícita en la escli
tura fundacional de «Promociones Zeus, Sociedad Anó
nima». Los hechos acreditan que entre «Promociones 
Zeus, Sociedad Anónima» y «Construcciones Torcal, 
Sociedad Limitada» no sólo existe vinculación sino con
fusión e identidad y que la vinculación de D. Gabriel 
Cañellas con "Construcciones Torcal, Sociedad Limita
da, Sociedad Limitada» la vinculaba y relacionaba for
zosamente con «Promociones Zeus, Sociedad Anóni
ma». 

4.a Se han evidenciado importantes üregularida
des y graves anomalías en la tramitación de los expe
dientes de adjudicación de las obras a «Construccio
nes Torcal, Sociedad Limitada» y a «Promociones 
Zeus, Sociedad Anónima» cuya significación, naturale
za y carácter encajan coherentemente con las tres con
clusiones precedentes al constatarse especialmente una 
generalizada falta de autenticidad administrativa en 
las fechas de tramitación. 

A) En contra de la afirmación del Presidente de 
la Comunidad Autónoma ante el Pleno del Parlamen
to de las Islas Baleares de que las obras de las Con
sellerias de Turismo, Transportes, Cultura y del Con
solat de Mar habían sido adjudicadas en cada caso a 
la oferta más económica, ha de concluirse que a cada 
una de estas adjudicaciones hubo una única propues
ta, la de «Construcciones Torcal, Sociedad Limitada» 
o de «Promociones Zeus, Sociedad Anónima», según 
los casos que no sUperara el presupues~o del proyec
to técnico y la consignación presupuestaria disponible 
certificada por la Intervención General de la Comuni
dad Autónoma, por lo que toda referencia a ofertas 
contrincantes en los acuerdos del' Gobierno de la Co
munidad Autónoma y en los expedientes carece de otro 
sentido que el de arropar la adjudicación directa in
teresada a las empresas citadas, dadas sus vinculacio
nes con el Presidente de la Comunidad Autónoma. El 
Secretario Técnico de la Presidencia de la Comunidad 
Autónoma, Sr. Matas, ha declarado en su comparecen
d.a ante la Comisión de Investigación que ninguna 
oferta superior al presupuesto del proyecto podía, en 
ningún caso, ser la adjudicataria. No se han produci
do, por tanto, las tres ofertas o consultas válidas exi
gidas en la normativa aplicable a la contratación di
recta. 

B) En contra de la afirmación del Vicepresiden
te del Gobierno de la Comunidad Autónoma en Su es
crito relativo a las contrataciones en las que habían 
participado las empresas «Construcciones Torcal, So
ciedad Limitada» y «Promociones Zeus, Sociedad Anó
nima" e incluido en el expediente de lp. Comisión de 
Investigación y que es idéntico al publicado en el Bo
letín Oficial del Parlamento de las Islas Baleares, nú
mero 25, de 17 de octubre de 1984, de que ,da selec
ción se ha hecho en base al pertinente informe de los 
Servicios Técnicos del Govern de la Comunidad Au
tónoma», en ninguno de los cuatro expedientes remi
tidos por el Gobierno al Parlamento exlste informe al
guno referido a la selección de las ofertas que acredite 
tal afirmación. 

C) No hay constancia de que ninguna oferta ha 
sido solicitada por escrito. Las ofertas presentadas no 
han sido registradas por lo que no existe autentifica
ción de su fecha de presentación. 

D) La escritura de constitución de «Construccio-
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nes Torcal, Sociedad Limitada)) y la de apoderamien
to a favor del Sr. Font Mateu que de bieron ser pre
sentadas en la oficina de contratación previamente a 
la fonnalizacion de los contratos, segun afIrmación 
elel Sr. Font Mateu y del Secretario Técnico de la Pre
sidencia, Sr. Matas, carecen de bastanteo y ele cual
quier otra diligencia o regis tro, a pesar de la notoria 
p resencia en las mismas del nombre de D. Gabriel Ca
ñellas Fans, Presidente de la Comunitat Autónoma. 

Dichas escrituras y la supuesta presencia del con
trato privado ante corredor de comercio, que se r e
fi er en a propiedad de obligaciones, condición de ad
ministrador, apoderamiento a un tercero, supuesta 
transmisión de dichas obligaciones y cese en las fun
ciones de administrador de la persona del Presidente 
de la Comunidad Autónoma, supera todos los trámites 
previos a una contratación sin dar lugar a un solo r e
gistro, un solo bastanteo, una sola diligencia, ni un 
solo informe o consulta escritos. 

Los poderes que la Sociedad "Cons trucciones Tor
cal, Sociedad Limitada» ,otorga en 1975 al Sr. Font 
Mateu y que son los únicos de que dispone en julio 
de 1983, no le facultan para contratar en nombre de 
la sociedad. 

De lo expuesto se deduce que debido a la vincula
ción del Presidente de la Comunidad Autónoma Sr. 
Cañellas Font con la empresa "Construcciones Torcal, 
Sociedad Limitada», se adjudicaron obras por parte 
del Gobierno de la Comunidad Autónoma y se suscri
bieron contratos por parte del propio Presidente elu
diendo los precept~vos y reguladores trámites admi
nistrativos que hubieran hecho imposibles dichas con
trataciones. 

E) La adjudicación a «Construcciones Torcal, So
ciedad Limitada» de las obras de reforma de la Con
selleria de Transportes en 1.780.490,- pts . incumple el 
informe del Interventor General que establece la cuan
tía máxima autorizable en 1.745.578,- pts . En el ex
pediente además de la fotocopia autorizada de la cer
tificación aparece otra fotocopia con las cifras citadas 
manipuladas a mano. Sólo el interés directo y perso
nal del Presidente de la Comunidad Autónoma en la 
contratación con "Construcciones Torcal, Sociedad Li
mitada» puede explicar tales irregularidades y mani
pulaciones de documentos. 

F) La oferta de "Construcciones Torcal, Sociedad 
Limitada» para la reforma de la Conselleria de Cultu
ra es de 15 de julio de 1983, siendo la fecha del pre
supuesto del proyecto suscrito por el Arquitecto de 
la Comunidad Autónoma de 18 de julio de 1983, y coin
cidentes las cifras de ambos documentos lo que hace 
obvia o bien la conclusión de que dicho proyecto adop
.tó como propia la cuantía de la oferta de "Construc
ciones Torcal, Sociedad Umitada» o bien que «Cons

. trucciones Torcal, Sociedad Limitada» conocía con an-
terioridad a su terminación y firma el presupuesto de 
las obras, indicando en ambos casos una clara conni
vencia entre el Gobierno de la Comunidad Autónoma 
y la empresa constructora vinculada al Presidente. 

G) Las obras de la reforma de la Conselleria de 
Turismo, cuyo plazo de ejecución previsto en el pro
yecto era de dos meses, de ser ciertas las actuaciones 

.reseñadas en el expediente administrativo se ejecuta
ron en tres días, el día 7 de junio de 1984 (jueves) 
«Promociones Zeus, Sociedad Anónima» deposita la 
preceptiva fianza y firma junto con el Presidente de 
la Comunidad Autónoma el contrato; el día 11 de ju-

nio de 1984 (lunes) el Ar quitecto de la Comunidad 
Autónoma certifica la total ejecución de las obras y 
el mismo día el Presidente de la Comunidad Autóno
ma firma la propuesta de pago. Tanto si las obras se 
iniciaron antes de su afianzamiento y contratación, 
como si se certificaron y cobraron antes de su real 
finalización sólo el interés específico elel Presidente de 
la Comunidad Autónoma en las actividades de la so
ciedad adjudicataria explican tan graves :momalías». 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sra. Secretaria. Per defensar aquest 

vot particular , té la paraula el Diputat Sr. Felix Pons 
I razazábal. 

Disposa, Sr. Pons, d'un temps de trenta minuts. 

EL SR. PONS IRAZAZABAL: 
Sres. i Srs. Diputats, Sr. President. En primer lloc, 

si m'ho permet valdría corregir una errada de trans
cripció que hi ha en el vot particular, relativa , no és 
sospitosa la correcció, a l'article 95, n'hi ha d'altres, 
pero aquesta és important, a l'ar ticle 95 del Regla
ment del Registre Mercantil, que el que diu és «los 
jueces y tribunales y las oficinas públicas no admiti
rán documento alguno referente a sociedades», etc .... 
i el vot particular díu «no administrarán». 

EL SR. PRESIDENT: 

EL SR. PONS IRAZAZABAL: 
Sres. i Srs. Diputats, quan el Grup Socialista va 

presentar la Moció per crear la Comissió que avui 
propasa les seves conclusions, va marcar amb tata pre
cisió els objectius i l'abast de la seva feina. Varem dir 
aleshores que el que s'havia d'establir era si hi havia 
hagut una desvincula ció' real i no estrictament formal 
del President de les empreses «Construcciones Torcal, 
S.L.» i «Promociones Zeus, S.A.». Varem dir que la 
desvinculació s'havia volgut acreditar amb un docu
ment que no era el tema central de la nostra propos
ta, sinó que era un element més que havia de ser ob
jecte d'examen i de valoració dins el conjunt de cir
cumst~mcies del caso Varem dir que volíem una 
Comissió per investigar fets, tots els fets i circumsam
cies que tenguessin influencia o relació amb un procés 
de vinculació o desvinculació real o encoberta, directa 
o indirecta. Varem dir que volíem una Comissió que 
fes un treball profund, no superficial, amb tanta fer
mesa com respecte, pero que arribas al fans de la 
qüestió. L'actuació del Grup Socialista ha estat cohe
rent amb els motius que impulsaren la creació de la 
Comissió, el Grup Socialista ha orientat la seva preo
cupació a la investigació, a la investígació de fets, de 
tots els fets que tenguessin relació directa o indirecta 
per arribar a coneixer la realitat i la veritat, i hem de 
dir que lamentablement no ha estat aquesta l'actitud 
de tots els Grups, la Comissíó ha trobat resistencies 
insalvables, producte del criteri decretat per la majo
ria per aprofundir vies d'investigació, perfectament 
raonables, i que haguessin pogut aportar informació 
valuosa per ratificar, contrastar o, per ventura, recti
ficar les dades que s'anaven reunint. Malgrat tots els 
inconvenients, la Comissió ha reunit material suficient 
per establir les conclusions que el Grup Socialista for
mula en el seu vot particular a les conclusions que 
presenta la majaría de la Comissió. Convé no oblidar 

• 
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que l'origen de la investigació es troba .l la Interpel
lació presentada pel lirup ~ocI.alista i a la qual es 
varen ter atIrmaClOns molt concretes sobre les vincu
laclOns del .PresIdent de la Comillutat amb dues em
preses i que les explicacions del .President no varen 
esser satIslactories per a la majoría; és a dir que per 
a la maJona la desvlllcUJació al'legada i afirmaCla em
faticament p 1 SI'. CañCllas no haVia quedat Clara. El 
Grup RegionaliSta, sense anar mes eutora i per exem
pie, expressa la seva preocupaclÓ pel fet que el Pre
sident tlguras com a Gerent de "Construcciones Tor
cal, S.L.» bns a julio! de 1984, si havia venut l'empre
sa el juay de l'any anterior. Les preocupacions de 
l'OpOSiCIÓ i, concreLament, les del Grup Socialista eren 
mes extenses i profundes, cap ni un deIs fets afirmats 
al debat de la lnterpeJ:lació no havia estat negal i e 
pretenia, tamnateix, que el President s'havia desvin
culat de \<Construcciones Torcal» amb un document 
datat día 8 de juliol de 1983, intervengut per un Cor
redor de Comer~. Després de la investlgació níngú no 
pot dir que els dubtes hagin desaparegut, en tot cas, 
les certeses adquirides van en la direcció de les intuí:' 
cions més negative j desfavorables. 

El fans de la qUe lió no és una formalital, sinó 
una realHal, el que interessa no és saber si hi ha una 
aparen<;a de cobertura formal, si06 si realmenL el Pre. 
sident Cañellas conse,rvava vinculacions reals amb les 
empreses adj uclicatill"ies de les obl·es. El que s'havia 
d'investigar era ' si el President 'havia desvinculat rea l
mel1'l, no si xislia un document, el documen! era un 
punt . de partida per comem;ar la investigació, ja sé 
que la majoría no ha compartit aques criterl ¡que 
ha. int ntat escudar-se darrera el c10cument de 8 de ju
liol de 1983 coro una realilaL deñnüiva i inqüestiona
bIe, a partir de la gual, tata investigació era superflua 
i impertinent. La fe pública, pero, com és ben sabut, 
no prova més que la realitat d'haver-se fet o firmat 
Lmes declaracions davant el fedatari; la fe pública no 
acredita la veracitat iu'U-Ínseca de les declaracio115 de 
les pares, per tant, el document de 8 de juliol de 1983 
dóna fe únlcamel1t que el Sr. Cañellas va dir que ve
nia o prometia vendl-e les seves parlicipacions, i que 
el Sr. FonL Mateu va dir que les omprava o prome
tia comprar-les. El document acredita que el Sr. Ca
ñellas a dü' que rebia 1.100.000,- pts., i que el Sr. 
Font Mateu va dir que el pagaya o J'J1avia pagat, el 
docWllcnt no acredita pero, que cap d'aquestes mani
festacions fos certa. I la investigació ha demostrat que 
les manifestacions de document no eren certes i que 
el preu no es va pagar. Hem afirmat que el preu no 
es va pagar, com tots els fels negatius, és de prova 
praclicament impo sjble , per qui fa I'afinnació nega
tiva, si diguéss,im. que uoa persona no ha eslat mal a 
Estat Units. haudem de provar on ha cstat durant 
cada una de les hores de la seva vida des del eu nai
xement, per no deL'{ar cap possibllitat de dubte sobre 
allo que b em clit, impossible, i deim qu·:! no s'ha pa
gal l preu d'una venda, hauríem de dur certificacions 
de tots els bancs, caixes i institucions fÍllanceres o de 
pagament de tot el món per cobrir fjos i tot la possi
bilttat que e l pagamcnt s 'hagués fet a una petita su
cursal de la Patagonia O a una Caixa d'Esta1vís de 
Nova Zelanda, i així i tot no ho haunem provat, els 
fets negatius desplacen la d trrega de la prova, si de:im 
que el preu de le participaciolls de «Construcciones 
Torca!» no es va pagar, són el comprador i el vene
dor qui s'ban de prcndre la pe tita molestia de deixar-

nos en ridícul, sense anar a la Patagónia ni a Nova 
Zelanda, amb un simple document, un petit paper 
d'un banc de les A vingudes o de qualsevol oficina de 
Mallorca. La simple declaració d'haver-se fet el paga
ment en metilHic i, sobretot, la insistencia que aquest 
meaülic no havia sortit previament de cap banc, ni va 
anar a parar a cap compte o diposit, tractant-se de la 
quantitat que es tracta, resulta senzillament absurda i 
increYble, i ningú no esta obligat a creure coses absur
des i contraries metafísicament a la realitat, ningú no 
pot creure que el comprador, Sr. Font, tengués guar
dat des d'un temps immemorial díos un calaix 
1.100.000,- pts. esperant que un día podria comprar 
la part del Sr. Cañellas a «Construcciones Torca!», i 
ningú no pot creure que el Sr. Cañellas dedicas aques
ta respectable quantitat, directament i sense passar 
per cap compte, a pagar deutes que ni tan soIs recor
da quins varen ser i deIs quals no guarda rebut. La 
Comissió ha donat oportunitat per demostrar que l'afir
mació que feim era temeraria i falsa, pero aquesta 
oportunitat s'ha intentat aprofitar per desafiar les re
gles de la logica amb una amnesia cronica deIs con
tractants, hi ha moments, ero creguin, en que dir «no 
me'n record» és com díctar la pitjor sentencia contra 
si mateix. Els fets negatius pero, tenen a vegades cer
tes formes d'aproximació provatoria, així la capacitat 
económica del comprador pot ajudar a saber si el pa
gament és verosímil, i aquest meto de ha donat un re
sultat moIt concret, el Sr. Font Mateu no ha pogut 
explicar d'on havia obtengut 2.100.000,- pts., no del 
seu so u, no ho sap, només sap que ha pagat, com ha 
pagat? Aixó ha estat demanar massa. LOgicament, si 
el comprador no té ingressos, ni acredita haver acudit 
a una operació de credit, ni allega haver venut altres 
béns per obtenir liquidesa, ni insinua un cap de sort 
a la lotería o a les travesses, és cert i segur que aquest 
preu no s'ha pagat. Sres. i Sr5._ Diputats, si el preu 
no es paga, no hi ha transferenCia, hi ha simulació o 
ficció de transferencia, pero transferencia, no. Si el 
preu no es paga, malgrat les declaracions que afirmen 
haver-lo pagat i rebut, és evident que el docmnent no 
es correspon amb la realitat i que, per clavall de la 
seva aparem;:a, no hi ha venda, i el titular de les par
ticipacions no deixa de ser titular, perqu~ en realitat 
el document no s'ha fet per transferir, sinó per apa
rentar o fer creure que es transfereix. Per tot aixo, el 
Sr. Cañellas, digui el que digui el document, no havia 
transferit les seves participacions i seguia tenint inte
ressos reals a "Construcciones Torca],> com a titular 
del 50 % de les participacions que només havia simu
lat vendre o prometre que vendria. 

Aquesta vinculació real pero, no descansa única
ment en el fet de no haver-se pagat el preu que diu 
el document de 8 de juliol de 1983, la vincula ció real 
amb "Construcciones Torcal» té aItres manifestacions 
més positives i contundents: 

A) El President de la Comunitat Autonoma va 
ser Gerent d'aquesta empresa i va estar donat d'alta 
a la Seguretat Social, com a tal, fins el mes de juny 
de 1984. L'empresa va cotitzar oportunament fins 
aquesta data. 

B) El President de la Comunitat Autónoma va 
estar a la nómina de «Construcciones Torcal» com a 
mÍnim fins el desembre de 1983. L'empresa va decla
rar a Hisenda que l'any 1983, tot l'any 1983, de gener 
a desembre, el Sr. Cañellas havia cobrat com a Gerent 
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i se li havien fet les retencions fjscals corresponents 
.que havien estat ingressacles a Hisenda. 

C) El Sr. Font Mateu va afegir qu:: durant els 
primers mesos de 1984, «Construcciones Torca]" ha
vla seguit fent retencions i ingressant-les per compte 

: elel Sr. Gabriel Cañellas, pero que aquest no cobrava 
.sou. 

Sobre aquest particular, només tres consieleracions. 
Primera, a la sessió plenaria ele la InterpeHació, el Sr. 

. President va elir que més beneits cren els de «Cons
trucciones Torcal" si havien seguit cotizant a la Segu
,retat Social. Esperam que avui no repetesqui l'argu
ment per justificar que l'empresa, a més ele pagar la 
; Seguretat Social, liquidas nómina i fes rctencions fis
. cáJs i ho eleclaras oficialment, i esperam que no eligui 
"que més beneits eren els senyors d'IBIFOR, quan vos-
te diu que havia deixat ele ser Gerent el juny de 1983 

:i resulta que varen seguir cotizant a la Seguretat So
cial, i voste figura com a Gerent d'IBIFOR tlns el 
mes cl'agost de 1984, és a elir, catorze mesos més enlla. 
Es coneixen casos el'elnpreses que no declaren tot el 
seu personal, no es coneixen casos cl'empreses que cle

,clarin personal que no tenen i, sobretot, no es coneix 
.cap empresa que pagui a empleats que no té, no vol-
dríem, Sr. Presielent, que la teoria de la beneituria 

,wliversal fos l'argument suprem per nega l,- les eviden
,cies. Segona, les eleclaracions a la Seguretat Social i 
,a Hisenda evidencien una vinculació real amb l'empre
sa fins ben entrat l'any 1984 o, com a mínim, fins el 
!desembre de 1983; em sembla molt greu que aquestes 
,daeles proporcionades lliurament i voluntariament a 
J'Aelministració quan no s'havia ni intuit el significat 
;que podien arribar a tenir, s'hagin negat després. El 
Sr. Cañellas a la seva declaració com a Diputat, cla
vant notari de dia 10 d'agost de 1983, afirma que el 
juny d'aquell any comptava entre els seus ingressos el 
,sou de "Construcciones Torcal», el juny, a dia 10 de 
juny, curiosament quan el juny ele 1984, presenta la 
,seva declaració de l'Impost de Renda, afirma que no
més ha cobrat de "Construcciones Torcal» de gener a 
maig de 1983, insistesc, cleclaració presentada el juny 
ele 1984, i quan l'empresa que havia declarat a Hisen
da el mes d'abril i a la Segurelat Social que el Sr. 
Cañellas era empleat i el pagaya durant tot l'any 1983, 
fa una certificació el mes cle desembre de 1984, rectl
'fica totes les declaracions oficial s i fa coincidir la cer
tificació privada amb la declaracíó del Sí. Cañellas a 
la seva declaració ele Renda. Tercera, tota aquesta 
manca ele seriositat, per no dir una altra cosa que se
gurament seria més exacta, no pot amagar la circums
tancia real i irrefutable, quan es varen adjudicar les 
obres a "Construcciones Torcal», el Sr. Gabriel Cañe
llas era Gerent d'aquesta societat, així ho proclamen 
totes les proves i tots els clocuments, exepte les de
claracions unilaterals fetes per vos tes, a partir de juny 
de 1984, i aquesta no és una vinculació fictícia o ima
ginaria, sinó real i provada per tots els mitjans que 
serveixen, normalment, per provar aquestes coses. 

Poc puc afegir a l'apartat del nostre vot particu
'lar que fa referencia a la inídone'itat i a la insuficien
cia del document de día 8 de juliol de 1983, per pro
duir ni tan soIs la desvinculació formal del President. 
La firma d'un document d'aquestes característíques no 
;servia per transferir les participacions, per que es va 
firmar un document privat i no una escnptura nota
rial? per que? per Que s'havia d'ajomar el pagament 
'del preu? No és creible, el preu es pot ajomar a una 

escriptura notarial, com ho OlOmost1'a ia que finalment 
van::l1 nnlla1' vu" LeS am jI elL: JUliol LlL: 1 ;)64, sense 11<\

ver pagaL la LOlalltal etCl pn::u; per,ú, aOdn:; de segUIr 
endava11L vOlClna apurar una I'elH:,\.lO. Lo, 111011 po~slDle 
que es digw que no L:1'a lacIl trooar un comprador 
per a una paruupauo 1111portant de «L.onstl'uccwl1es 
l'orcal», i alXO es ver; es posslble que es Cllgui que 
nl1lgu 110 esta obligaL a LrObm' un comprauor que 
pugul clur-se bé amo un a1lre SOCl el'una SOCletat li
nllLaua petna, <11,';'0 es raonable; es posslOle que es <1i
gui que ningú no podia oblIgar el Presluent a mal
venare, conll'a el seu gust, les parllClpaclOns el'una eIn
presa que havia crear i suraL, es ben ct:n, mngú no 
poma lffiposar aquesLa eXIgenCIa ni aquesL sacnllci, i 
ningú no l'imposa. A allo que es poclla obligar al Pre
siclent era que mentre no llagué s venut ele ver i en 
forma les seves partlcipacions, si les volia vendre, la 
seva empresa no optas a acLjudicació el'obres de la Co
munitat Autónoma, 1'0b1.igaclO no era de vendre, l'obli
gació era de no contracrar, especialment, quan aques
ta empresa mai, abans de l'arribada del Sr. Cañellas 
a la .Presielencia, havia tet obres pel Consell General 
Interinsular, mai. Per que s'havia de comene;:ar aques
ta linia, precisament en aquell moment? Vostes no se 
n'adonen de la gravetat acusatoria que té, per si sOla, 
aquesta circumslancia, aquesta impaciencia per arribar 
al pressupost, aquesta frissor perque una empresa ar
ribi a contractar quan no havia contractat mai i jus
tament, quan un dels seus socis arriba él la PresideIl
cia i ha el'inlervenir a l'adjudicació ele les obres a les 
quals s'opta. L'obligació era de no contractar, i l'obli
gació era ele no crear l'aparen{(a d'haver venut per jus
tificar,l'absurd el'infracció el'aquella obligació. 

. Tornem al fiI del elocument. Per que no es va fir
mar una escriptura notarial? Quines presses o circums
tacies especials obligaren a vorejar el camí, logic i obli
gat per la Hei, i él forc;:ar la intervenció elel Correelor 
de Comen; a un clocumenl com el de elia 8 de juliol 
de 1983? Al marge d'especulacions i de respostes, una 
vegada més anomales i absurdes, hi ha unes realitats 
contundents, és una rcalilat que la llei eliu que les 
participacions de socie tals de responsabilitat limitada 
s'han de transferir en escrjptura pública que s'ha (['ins
criure al Registre Mercantil, és una reabtat que eJs 
únics fedataris amb competencia per auloritzar escrip
tures públiques són els notaris, és una realitat que els 
Correclors de Comere;: no podcn autorltzar els docu
ments que contenguin operacions que es tiguin reserva
des en caracter exclusiu a aItres feelataris, article 86 
del seu Reglament, de 1959; és una realitat, per tant, 
que un Correelor Mercantil no podia intervenir una 
transferencia ele participacions ele societat -limitada 
perque s'ha de fer, que no és un contracte mercantil, 
sinó un elocument privat, si eliu entre parts, de socie
tat limitaela perque s'ha de fer en escriptura pública, 
i l'escriptura pública és un document re3ervat a la fe 
pública notarial. És una realitat, per tant, que el Cor
redor de Comere;: no va autoritzar una transferencia 
de participacions, afirmar que hi va haver transferEm
cia és afirmar que el Corredor de Comen; va desbor
dar el camp de les seves competencies i va incórrer 
en iHegalitat flagrant, per ai~b, el Sr. Corral, Síndic 
Vice-president va dir a la Comissió que per a un docu
ment d'aquestes característiques hagués aconsellat anar 
a un notari, i per aixb, el Corredor de Comen; que va 
intervenir el document va dir rotundament, per justifi
car la intervenció, que no era transferencia, com s'ha 
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lJ egi t en el vot particular, reproduint les seves paraules 
tcxw als, perque, a més, la fe pública només es pro
ducix quau el fe Latari intervé en [ rmél legal i aame
u·e que e l document era una Lrans[er.cncia) seria tanL 
com recom~ixer la iHcgaliLaL .i, per Lant, la impossibili
tat l'atribulr-Ii fe pública. 1 pelO aixo, si no era un do-
umenL de Lnulsferencla n 111 va hav r desvinculació 

fonn 1 ni j uri Ika, el document de 8 de j uliol de 1983 
no és lU1 document inscrivi b l.e al Registre Mercanti l, 
aixo vol dir q ue aquest do ulUent era insuficlent per 
acreditar davant J'AdminisL ·aeió una mocli¡:¡cació d'ac
tes i cÜ"cum tancíes que conslaven jnscrits, no parlam 
ele cose inLrascenden,ts, el Sr. Cañeltas, segons el Re
gistre Mercantil, era, el mcs de juli 1 de J 983 i h ha 
stat flns el s Lembre de 1984. soci i aclminisu·allor de 

"Construcciones Torcal», es aulenticament monslruós 
que 1 Pr sidcl1l de la omunilal Aut nom3 filmas per
sonalment el contracLes (¡'obres amb «Construcciones 
Torcal», amb L1Da empresa d la qual ell, en el momcnt 
en que firmava en nom del Gov ' m de la Comunitat 
Autol1oma, ra so i d'un 50 % ¡ administrador, sc
gons pro lamava pubUcamcnl e l Regí ' Ire Mercantil, i 
1116 - n onstruós que firmas amb un représentanl de la 
societat, de pocl -¡- 111é · que dl!bLOSO~. El que és més 
grcu i sigmnca!iu no és, tul i < mb a¡.·o, que la sepa
l'ació del carr e d 'acll1lini lradol" 110 s'inscriv! a l Re
gistre Meren! Lil, e l que és absolLl lamenl insolil és qu 
J Sr. Caiiellas es as . m a administradcr, sensc que 

la societal en lÍligués conci 'cmenl, la rel1úncia es fa a 
lun dOCLln1Cnl privat i 11 hi ha cap J.L1n!~ de la 0-

ietal, cap acta, cap do 11111 nl del qual e decluebd 
que la oei tat a onci~er aquest [t la renÍ1ncia va 
er tan atípica que no ols no es va illscriure, sinó que 

va quedar pdlcticament secre ta. L'A Iministració, ·en o
res i senyOl" , no es pot p ntl t I · aque les mOl1 ll1.!o i
tats la Il ei I.es prohibeix ct1ergicamem j radlcalment, 
no és només el odi P ·nal que prohibcix a les autod
lats i funcional·¡ intere · ar-se en els assumptes j nego
cis en el qual hagin d'in lervenir p y l'aó del seu cár
rec> l'articie 95 del Reglameu 1 del Regi.stre Mercantil 
prohlbeix taxativamen I < 1-s oficines públiq u adme! re 
c10clmlenls que moclifiquin e ts acLes inscrÍl's a l Registre 
si no cOJisLa la ev;'l inscr¡pció, aixo signil'ica que da
vant l'Admini tl'ació només s pOL a redilar la transfe
rencia e1'uncs parLicipacions d'un soci tat limitada amb 
una escriptura notarial inscriLa i, com veurem després, 
.diu exactamenL el ma1-eix el Reglam_cnt ele Contracles 
cle l'Estat. Aixo significa que }'Administració no consi
dera suncient per salvaguardar ls inleresso púbUc 
que a Ilo que proclama púbJicament el Regi tre Mer
canti l es desvirlul" amb un el cumenl privat, i no die 
j que és privat, h diu I'A essol"ia Jw'ídica 11 1 Dic
tamen ql e voste. Sr. Prcsiden t, va lleg.ir en el PIe 
d'aque ta Cambra. en un do um nt privaL no inscrit 
ni inscriviblc, si.gnifica !'ot aixo que la fil·ma del docu
m.ent de 8 de juliQl de 1983 é una lemptativa dese s
pe.rada i absurda d'arribar a port nmig ele la tem
pesta, per pero una rula ja impos ib te. Sr. P resident, 
permeli que Ji dlgui , la firma d'aquest documenl, pel 
moment, la forma i tes ci.rcum. lancie , va ser una in
sensatesa. agues! é 1 mé suau deIs qualificatius q ue 
rnerei-x. i voste ap que m'ha cl'aO'rair qu jo em limi
ti a dir que aquel! dia varen eleixar tots el seny a ca 
seva. 

A la sessió plenaria ele la Interpel1ació, varem dir 
que "Promociones Zeus, S.A.» era una empresa fantas
ma i que no havia fet cap obra mai i que totes les 

obres que se li havien adjudicat pel Govem i pe! Par
lament les havia fet «Construcciones Torcal». Avui, 
aquestes afirmacions ten n Lotal i absoluta conf.irma
ció, totes les obre te ha retes «Cons trucciones 1'or
cah, «Promo iOlles Zeu » no té ni ila tengut mai cap 
empleal i les obl-es que se li han adj udi at no les ha 
r t, ara té cxplicació aquella mis teriosa i oliraculosa 
circumstilllcia d'llaver facturat obres a «Promociones 
ZCLlS» , abans de constituir-se i tO L. «Proll1.Ociones Zeus» 
és una simple modalital d'a tuació de ({ onstrucciones 
Torcal», en el pIe de dia 15 de novembre el Grup So-

ialista demanava, per que es va constituir una socie~ 
tal que no és ~és que un nom? per que els socis de 
«Construcciones 10rcal» onstilueixell una. segona so
cietat anlb el mateix objecte social? quina necessitat 
tenien els titulars d'una modesta empresa constructora 
de constituir W1a especie de filial sense contingut real 
dedicada aparentment a la mateixa activitat construc
tora? Demanavem. una resposta logica i cre"ible. no la 
varern tenir 11avo1"s, no ¡'lla dOllada la Comissi6, per
que les explicaciol S elel Sr. Font Mateu són qualsevol 
cosa abans que lo_giques i el' lbles. Segons el Sr. Font 
es va constiluir «Promo iones Z LIS" P r cüvcrsificar 
riscs i beneficis, s'ha de reconcixer que es tracta d'una 
idea molt mono tona de la cliversitat, si una empresa 
de construcció crea una filial per dedicar-la a pastisse
ria, la div r ilat s evidenl, si una empresa de 011$

Lrucció crea una fi li<.u per dedicar-la a la COl1 trucció. 
pero a un altre mercal, polser e clivers;fiqui qualque 
' o a, pc¡-() si una emj))" sa d on LI"Ucció crea tina 0-
lial per el d icar-Ja a fer le mateixcs obres que fa l'em
p¡-e a mure, amb el mal ixos LrebalLadors, amb els 
malcixos cJients i a la mateixa pla~a, s'ha ele reconei
xer que la diversi tat no existei-x ni a la imaginació, 
senzillament. no es d iversifica res. TOL aix no són 
més qu afirmacions insoSlenibles per e ludir reconei
X-I" allo que és cviclent, "Promocion s Zeus" no ha fel 
més bres que les de la omllDita~ Aulonoma j el Par
lanlent, absolutament cap més. «Promociones Z u » no 
\la néix r p r diversilicar l·es, sinó pel' fer lcs obres 
que no podia fer (,ConsLruccione Torcal», i aquesta és 
una prova mé de le vinculaclons reals que el Presi
el nt tenja amb aquesta socielat, pcrque i reaJmenl 
'hagu 's desvinculat. de "Construcciones Torcal», quina 

necessital bi havin de crear •• Promociones Zeus»? 1 s i 
tates les obres de "Promociones Zeus» les ha tet "Cons
trucciones Torcal», sí "Promociones Zeus» no és més 
que un nom que cobreix l'actuació real pero dissimu
lada de "Construcciones Torcal», els socis d'aquesta no 

. _ poden negar la seva relació i vinculació directíssimes 

. amb "Promociones Zeus», els socis de "Constnlcciones 
Torcal» actuaven des de l'ombra, eUlparais en el nom
tapadora cle "Promociones Zeus», i, si el Sr. Cañellas 
era soci i administrador-gerent de "Construcciones 
Torcal», la seva relació i vinculació amb "Promociones 
Zeus» és tan innegable i real com la deIs escriptors 
amb el seu pseuc1onims. 

FinalmenL, el vot particular del Grup Socialista 
palcsa totes Les irregularitats aclminÍstratíves concomí
tan ts i cohCl'ents amb les vinculacions i amb la situa
ció, realmenL in olita que I'adjudicació de les obres va 
significar. ELs expedlenls 110 esLan foliats, é a dir no 
hi ha un ordre que assegu ri la regularitat de la t1'a
milució. e ls clocuments no han estat regi lrats, é a 
dir no hi ha constancia de les dates a les quals els 
documents s'han incorporats als expeclíents, el Presi
dent i el Vice-President han afirmat que l'adjudicació 
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de les obres s'havia fet d'acord amb els informes tec-
.nics, no existeixen informes tecnics ni de cap altra 
casta en els expedients, el President va afirmar que 
les obres s'havien adjudicat a les ernpreses que presen
laven la millor oferta, avui, després d'haver examinat 
els expedients, sabem que aixo no és cert, que les obres 
es varen adjudicar a "Construcciones Torcal» i a "Pro
mociones Zeus» perque eren practicament les úniques 
ofertes, efectivament hem descobert que les ofertes de 
les altres empreses no eren valides perque eren supe
riors a l'import del projecte, i aixo impedia l'adjudi
cació, en qualsevol cas, segons l'article 118 del Regla
ment de Contractes de l'Estat. Aixi resulta que una 
vegada més l'incomprensible esdevé norma, quan es 
consulta a les empreses sobre unes obres que ja ten en 
pressupost i que no poden ser adjudicades per import 
que el superi, les empreses consultades ofereixen un 
preu que garanteix matematicament que l'obra no els 
podra ser adjudicada, aquesta és la coartada per po
der adjudicar les obres a l'única empresa que com
pleix els requisits, "Torcal» o "Zeus» que han sabut 
rebaixar el necessari el pressupost, mentre les altres 
es feien el «zarakiri» amb ofertes inviables. L'article 
25 del Reglament de Contractes de l'Estat estableix 
que la personalitat de les empreses davant l'Adminis
tració s'acreditara amb escriptura de constitució o de 
modificació inscrita en el Registre Mercantil, en el 
nostre cas s'havia prodtÜt una teórica modificació de 
l'escriptura de constitució i no es va acreditar en for
ma. No hi ha informe de l'Assessoria Jurídica ni bas
tanteig del poder del Sr. Font Mateu per firmar els 
contractes, assistim a una seqüencia absolutament in
solita. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vagi acabant, vagi acabant. 

EL SR. PONS IRAZAZABAL: 
Sí, Sr. President, li demanaria uns minuts per aca

bar. 

EL SR. PRESIDENT: 
Un minuto 

EL SR. PONS IRAZAZABAL: 
Un rninut, li puc dir per en davant , perque no hi 

hagi ... , que no em bastara. 
A) «Construcciones Torcal» es presenta com a 

contratista. 
B) Hem de suposar que, com a mínim, abans de 

firmar els contractes va presentar les escriptures de 
constitució i d'apoderament a favor del Sr. Font. 

C) D'aquestes escriptures resulta que el Sr. Ca
ñellas és soci i administrador de l'empresa. 

D) De l'escriptura de poder resulta que el Sr. 
Font possiblement no podia firmar en nom de «Cons
trucciones Torcal». 

E) Malgrat tot aixo es firmen els contractes. El 
President contracta amb una empresa de la qual pú
blicament és soci i administrador. Ningú no reclama 
la constancia obligada d'haver-se inscrit al Registre la 
pressumpta modificació de l'escriptura fundacional. No 
hi ha informe de l'Assessoria ni bastanteig del poder. 
SoIs catorze mesos després, el setembre de 1984, apa
reix un informe de l'Assessoria Jurídica que, per cert, 
no té el més mínim interes d'informar sobre els as
pectes i els interessos públics de la contractació admi
nistrativa. 

Comprendran que les manipulacions després deIs 
expedients, l'existencia d'ofertes de "Construcciones 
Torcal» de data anterior al pressupost i les vertigino
ses actuacions són gotes d'aigua dins aquest ocea de 
desproposits. 

1 acab, Sr. President, de bon de ver. He de reco
neixer que la defensa del vot particular del Grup So
cialista era molt difícil, perque era impossible afegrr 
res al seu contengut que resumís uns fets als quals 
les meves paraules corrien el risc de restar contun
dencia i claredat. El President Cañellas tenia interes
sos a les societats adjudicataries de les obres i estava 
vinculat amb elles, perque no havia transferit les se
ves participacions, perque ho proclamava el R~gistre 
Mercantil i perque ho proclamaven els documents em
presarials, lliurament presentats als Registres Admi
nistratius. Aquí el punt de la qüestió no és la grave
tat de la conducta del President per ha ver contractat 
obres amb unes empreses a les quals hi tenia interes
sos, lamentablement, per voluntat única i exclusiva del 
Sr. Cañellas, el problema ha anat despla~ant-se cap a 
un terreny molt més espinós, la vida política esta 
plena d'exemples, ... 

BL SR. PRESIDENT: 
Per favor, Sr. Pons,oo. 

EL ·SR. PONS lRAZAZABAL: 
... alguns ben espectaculars i no gens llunyans a la 

historia de personatges que no han estat víctimes de 
les seves irregularitats, sinó de la seva tenacitat per 
negar-les i amagar-les, li puc assegurar que l'opinió pú
blica valora més la sinceritat que la innocencia. 

Em dóua un minut, Sr. President? 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies per la seva intervenció. 

EL SR. PONS lRAZAZABAL: 
Em dóna un minut per acabar? 

EL SR. PRESIDENT: 
Acabi, donada la transcendencia del tema 

EL SR. PONS lRAZAZABAL: 
És possible que posats a jutjar si la irregularitat 

era important políticament, la majoria haguéssim po
sat un criteri de valor discutible, pero si el que es 
vol discutir no és la gravetat o la importancia de la 
irregularitat, sinó l'existencia mateixa deIs fets que la 
integren, la irregularitat, aixo és jugar a 10t o a res. 
1 com que cree que ningú no pot dir que el resultat 
de la investigació és res, hem de dir que el resultat 
és tot. Avui es pot configurar una majoria que negui 
l'evidencia, es pot decidir per majoria que la Seu no 
existeix o que el Castell de Bellver és de base qua
drangular, pero no estam davant problemes de criteri, 
una majoria que negui l'evidencia es posa de part de 
l'absurd i, en política, aquest és un camp minat, els 
fets, simple confirmació ampliada de la InterpeHació 
desmentida rotundament, la versió que ha volgut sos
tenir el Sr. President, aquesta situació exigeix que en 
tregui les oportunes eonseqüencies i adopti les deci
sions pertinents. A parer nostre, Sr. President, aquests 
fets damunt la taula, vos te ha de dimitir, si no ho fa, 
possiblement el Grup Socialista haura de posar a 
aquesta Cambra davant les seves responsabilitats,i ar-
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ribara un moment que no desHjam per evitar inneces
saries brandades institucionals de manifestar-se clara
ment i definitivament sobre el concepte i la idea que 
es té de les formes de governar. 

Moltes gracies, Sr. President, per la seva amabi-
litat. 

EL SR. PRESIDENT: 
Molles gr cies, Sr. Pons. 
El Diputat Sr. oilel Girart té la paraula. Pel seu 

coneixem ·nL lí vaig a dir que he donal s is minuts mé 
d'intervenci6 per tc'ulL, YO. 'Le Lambé pot disposar d 'ells. 
De moment té lrenta minuts per fer la seva xposició. 

EL SR. GILET GIRART: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. És ne

ce sHri iniciar aques L L rtl en contra deIs vots p rÜ
culars del nlp Social isLa feut una breu pero clara r -
[erencia al dcsenvolupament ele la Comís 16. aques ta 
r fercncia ha de contenir do ' a pect s que s'adeqüen 
a la realilal, en primer \loe, la inlencionali tat del Crup 
Socialista dins la omis 10 1, n segoD Iloc, la finali
tal ¡'eal creada pel Grup ocial.ista c!Ul'anL la Comiss ió. 

Referint-nos a la iIH ncionali tat, s'11a anal eviden
ciant durant el tran curs de les reuniol1s de la omis
si6 qu la ertadera tasca del Grup Socialista no ha 
eSlal a.lt1"G\ que la d'al largar, durant el major lemp 
po.' ible, e l fllncioaamcnt de la Comissió, produint O 

in ten tar produir tul desgustament personal d~1 Sr. Ca
ñellas, i aixo s'a11.omena, senzi llament, oposici6 des
tructiva, s'ha pretés allal'gar el muxi.m la durada de la 
Comí 's ió, oblielanl que s'esLava utilil'zuot la f igura, in -
litució presidencial des de I'alac cap a la persona per 
un benefici exclllsivament partid.ista, i és tot un sÍmp
toma d'aixo la manca de tractament legal donat al 
M It Honorable Presid nt Sr. Cañellas, per part del 
Grup Socialista, en cap moment, a diferencia elel Grup 
Esquerra Nacionalista-PSM, nO se Ji Iia donat ni e li 
dóna el tractament que li correspon om a President 
del Govern, a l Sr. Cañellas, com li diuea. 1 és que sub
concienl:men l I'atac essent personal. .. una de:moslració 
palpable, diMana i temeraria, Atacant sense prove el 
Sr. CañeUa s'ha pecat en el propi desenrotllament in -
titucional, la in stituci6 autonomica, la figura elel Pre
sident del Govem, i tot aixo s'ha fet passant, fins i 
tOl, pero damunt deIs respectes personals, les premisses 
jurícliques i les funcions professionals. El Grup Socia
lista, dins la Comissió, seguint les seves consignes 00 

ha eliminat cap actuació dios o fora d'aquesra Comis-
ió que facititas tanl la dw'ada temporal com aqueixa 

oposició destructiva, i aixo ho hem de dir, les crispa
cions perseguides varen tenir un punt d/hit inidal, 
pero tanmateix. la trampa e va girar coptra el Grup 
Socialista arribant a extrems tant divertits com fou 
l'actuació vigilant d'un deIs seus membres, el qual da
Vant la sortida d'un parIamentari d'un aItre Grup, ana 
per anar als servicis o per soHicitar un Codi de Co
me~, s'aix.ecava rapidarnent a fi de seguir i fiscalitzar 
els seus moviments o les seves possibles conversacions. 
~s a dir que la Comissió ha gaudit, fins i tot, d'un 
Inspector «Gadget» i també d'un «cicerone» o el «Tu
chenco» informador i filtrador de notícies, secretes na
turalment. 
. .1 en segon lloc, la finalitat creada pel Grup So

clahsta durant el funcionament de la Comissió. Durant 
els mesos anteriors a la creació de la Comissió Inves
tigadora es va fer córrer rumor que el Grup Socia-

lista gaudia de la possessió d'un document signat pel 
Molt Honorable President, com a Gerent de «Construc
ciones Torcal» amb post rioritat al 8 de juliol de 1983, 
i aquest rumor tenia coro a finaJitat l'acovardament, 
en primer lloc, j la intoxicació informativa, en segon 
lloc. Taumaleix ni una cosa ni l'altra es va aconseguir, 
els Grups varem acceptar dins aquesta Cambra la crea
ció de la Comissió sense cap por, perqu~ sabíem que 
aquest documenl no existía ni existeix, tampoc no s'ha 
caigut dins la trampa esLesa pel Grup Socialista de 
defensar la instituci6 presid ncial amb atacs paraHels 
cap a aItres institucions regides pel partit Socialista, 
ni s'ha utilitzat la política de l'acovardament, de la 
intoxicació informativa, ni de la recerca per fer peri
llar actuacions pe¡·sonals. En altres termes, s'ha parti-

ipal en el desenvolllpamem de la omissió, soHici-
lanl prove I documents, compareixeoces considerades 
necessaries per acLarir els fels 'eJaLius a l'objecte de 
la Moció. No hi ha hagut cap obstruccionisme per cap 
Grup Parlamentari, s'han acceptat favorablement i vo
tat favorablement les aportacions documentals que fos
sin necessaries i les compareixences que fossin bene
ficiases, les coses superflues, les innecessaries, natu
ralment que s'han rebutjat, crec que igualment s'ha 
fet amb tot quan únicament pretenía una perllongació 
de la durada de la Comissió, i prova d'aquest no-obs
truccionisme es troba a la documentació aportada i 
també a la mateixa duració de les compareixences, du
rant quasi dues hores han estat a disposició deIs mem
bres de la Comissió, cadqscun deIs cinc compareíxents, 
deis quals dues hores més del 80 % ha es tat ocupat 
per respostes a preguntes del Grup Socialista, pregun
tes reiteratives des de tres o quatre costats, amb la 
intenció d'aconseguir la contradicció a partir de la re
petició i el cansament, havent-se donat el cas que un 
Diputat d'un altre Grup Parlamentarj ha hagut de de
manar excuses a un compareixent pel torrent de pre
guntes que se Ji estaven formularit, algunes de les quals 
atemptaven la seva professionalitat, segons propia con
fessió del compareixent. 1 és que, a fi de comptes, 
com reconeix el mateix Grup Socialista en el seu es
crit de defensa deIs vots particulars, desvirtuada pels 
fets i pels documents que estan en hipotesi, ha hagut 
d'accedir a una tergiversació de l'objecte de la Moció, 
desviant-lo cap a aspectes circumstancials i aliens a 
la mateixa. Aquesta és la finalitat creada durant el 
transcurs del funcionament de la Comissió, impossibi
litada la demostració d'existencia de vinculacions com 
es reflecteix en .els vots particulars, han encaminat les 
seves pass es cap a l'exposíció de defectes a les con
tractacions i d'irregularitat de cIar caracter adminis
tratiu que no són responsabilitat directa de la Presi
dencia del Govem, per a partir d'aquestes irregulari
tats o defectes es poguessin establir pressumpcions de 
connivencia, absolutament negades i rebutjades pels 
responsables directes. 

Anant al tema que ens ocupa, el vot particular del 
Grup Socialista i les seves concIusions, la seva redac
ció permet un examen global, ja que, a fi de comptes, 
tot voIta sobre un punt: el document de 8 de juliol 
de 1983 intervengut pel Sr. Jover. Perdó. La hipótesi 
socialista és la segiient: Primer, el President CañelIas 
és titular del 50 % de les participacions de «Torcal, 
S.L» fins el dia 31 de juliol de 1984. Segon, per evi
tar incompatibilitats crea "Promociones Zeus» dia 26 
d'agost de 1983, com una simple pantalla. Tercer, d'aquí 
sorgeix la tesi final, el President Cañellas esta vincu-
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lat a "Construcciones Torcal, S.L.» i, en consequencia, 
també ho esta a "Promociones Zeus, S.A,,,. Perque tot 
aixo anterior sigui cert, resulta absolutament necessa
ri que el 26 d'agost de 1983, data de CODStitució de 
"Promociones Zeus», el President Cañcllas tengués 
qualque relació jurídica amb "Construcciones Torcal, 
S.L.», i per aixo hauria de qualificar-se el document 
de 8 de juliol de 1983, com a nul o sense cap efecte. 
I d'aquÍ ve tata l'atenció cap a l'esmentat document, 
existencia, contengut i fo~a vinculat ja que si aquest 
document existeix, és autentic, és real jurídicament, la 
hipotesi cau des del mateix fonament i no hi ha lloc 
a l'esmentada conclusió, i és el mateix Grup Socialis
ta qui més ajuda, amb l'escrit de presentació deIs vots· 
particulars, a ratificar l'existencia, la validesa i la rea
litat jurídica del document de 8 de juliol de 1983, des
truint amb aixo les seves mateixes aHeg3cions. Pero, 
vegem quin es són aquestes aHegacions. La invocada, la 
tan invocada transferencia de participacions aPere 
Font és, diuen, en el millor deis casos, un negoci ju
lidic solament simulat o fictici, sense cap correspon
dencia en la realitat, i aixo degut a la manca d'acredi
tació de pagament del preu, inexistencia de proves de 
la capacitat economica del Sr. Font, fan referencia a 
la declaració de béns del President de 10 d'agost de 
1983, en el Registre Mercantil, a les Iiquidacions de la 
Seguretat Social de "Construcciones Torcal, S.L.», en 
el llibre d'actes d'aquesta empresa i a la producció de 
documents unilateralment per part deIs interessats 
amb posterioritat a maig de 1984. Tot aixo, sense l'afe
gitó de cap norma positiva que avali jurídicament 
aquesta afirmació inicial o final de negoci jurídic si
mulat, i per que aquesta absencia? MoIt s enzill , per
que com més endavant el Grup Socialista manifesta, 
existeixen normes jurídiques que autentifiquen la va
lidesa del document de 8 de juliol de 1983 d'una for- . 
ma absoluta, i els Srs. Diputats Socialistes ha saben, 
encara que es torben a reconeixer-ho. En primer lloc, 
el Sr. Font no ha de provar res, el Sr. Font va reco
neixer que havia adquirit el 50 % de les participacions 
de «Torcal, S.L.», d'on va treure o no va treure la 
part del preu és una cosa absolutament personal i cir
cumstancial, el Sr. Font va acudir a la compareixen~a 
per la seva propia voluntat, i es venia a aixo comp
tant amb el respecte a la seva intimitat economica i 
'persona1, no estava davant un Tribunal d'Honor, pro
hibit per la Constitució Espanyola, encara que hi ha
'via ocasions en que ho pareixia. Al document de 8 de 
juliol de 1983 amb la intervenció del Corredor de Co
men;: Sr. Jover es llegeix que el Sr. Font dóna i que 
el Sr. Cañel1as va rebre 1.100.000,- pts., d'on sortiren 
i cap on anaren, són preguntes que no són de rebut i, 
a part d'aixo, íntranscendents per a la validesa del con
tracte, i vostes mateixos, a aixo ho han arribat a ava
luar, com també és intranscendent la inscripció o no 
en el Registre Mercantil a efectes de tercer i de la 
data del document, l'article 93 del Codi de Comer<;, 
l'articIe 1.216 del Codi Civil i 1.218 del mateix Codi, 
aquestes són les normes positives realment traseen-
. dents i vinculants a fi d'acIarir el tema objecte de la 
Moció, els altres punts són vuits i nous i cartes que 
no lliguen. L'article 93 del Codi de Comen;:, quan as
senyala que els Corredors de Comen;: s6n í exerceixen 
funcions de notari en el seu lloc ' i en Contractes o 

·Actes Mercantils, I'attícIe 1.216 del Codí Civil quan 
~ qualifica com a document públic intervengut per no
tari o empleat públic competent i l'articJe 1.218 del 

Codi Civil quan estableix que «los documentos públi
cos hacen prueba aún contra tercero, derecho que mo
tiva su otorgamiento de la fecha, y de la techa de éste»; 
dit amb altres paraules, el document privat de 8 ele 
juliol de 1983, en virlut del qual, es conv¿ la transmis
sió del 50 % de «Torcal, S.L.», mitjam;:ant la interven
ció del Sr. Jover, esdevé document públic en data fe
faent, signatures i contenguts, i és així i cap pressump
ció. argumentació o hipótesi podra variar-ho, malgrat 
que VOSlCS, senyors socialistes així ho desitgin, ja que la 
realitat és com és, no com vos tes destijarien que fas, 
tanmateix, és just dir-ho, que vostes mateixos duts pel 
sue subconscient jurídic vénen a coincidir amb 10ts els 
punts anteriors en el seu escrit, al contengut del qual 
ens estam referint, el deIs vots particulars i és que, 
en ocasions, les consignes esdevenen impossib!es de 
dur a terme, procedeixin d'alla on procedeixin; per al
tre costat existeix la declaració de béns del Molt Ho
norable President Cañellas de 10 d'agost de 1983, a la 
qua! es relacionen els béns i propietats que eren de la 
seva titularitat el dia 10 de juny del 83, data de la 
seva presa de possessió com a President d'aquesta 
Comunitat Autónoma, assenyalant expressament que, 
en aquesta data, era titular deIs béns i deIs ingressos 
relacionats fins la seva Declaració de Renda de 1982, 
exepció feta d'unes accions de les quals s'havia desfet 
mitjan~ant venda abans del 1D de juny de 1983, difí~ 
cilment, ido, podia dir que el dia 10 de juny de 1983 
havia cessat com a Gerent i soci de «Torcal, S.L.» quan 
la transmissió i renúncia no es produiria fins dia 8 
de juliol del mateix any, 83. D'aquí igualment que a 
les seves declaracions i a les del Sr. Foni no s'adduls
sin ingressos durant el 83 de percepcions, sinó fins el 
maig d'aquest mateix any, més la liquidació feta el 
mes de juny com es reflecteix a la Declaració de Ren
da i Patrimoni d.el mateix any 83, del Molt Honorable 
President Cañellas. I aixo és així de simple i de sen
zill, malgrat que "Torcal, S.L.» pel seu compte í sota 
la seva exclusiva responsabilitat, com va reconeixer el 
Sr. Font, continuas cotizant d'una forma ímprocedent 
a la Seguretat Social. Eludir que tots els documents 
que podien reflectir una desvinculació real el maig de 
1983 són documents produ'its unilateralment pels in te
ressats amb posterioritat a maig de 1984, és senzilla
ment i perillosament negar la professionalitat i 1'ho
nestitat no tan soIs del President o del Sr. Font, sinó 
de tot un Corredor de Comen;: coHegiat, el qual decla
ra a les seves rhanifestacions que en el seu despatx i 
davant ell es va redactar i es va signar el document 
de compra-venda de 8 de juliol de 1983. I he utilitzat 
el terme perillós perque s'esta aHudint a fets molt de
licats, immersos dins un aItre codi que no és el Civil 
ni el Comen;:, amb molta lleugeresa, malgrat que vos
tes, senyors socialistes, a ¡'hora de quaiificar actua
Cions alienes no s'aturen a les expressions, acudint, 
fins i tot, a «auditorías de infarto» que pretenen re
servar-se ' per a períodes electorals . quan haurien de tra
bar-se davant els jutjats de guardiá. 

EIs vots particulars primer, segon i tercer, Srs. 
Diputats del Grup Socialista, són, en part, certs, pero 
inaplicables en el caso Amb una afirmació, empero, es
tam totalment d'acord, els punts grotescs, els punts in
sostenibles són els que pretenen treure conclusions 
del no-res, vostes neguen la validesa del document de 
venda de 8 de juliol del 83, quan vostes mateixos han 
reconegut la sevá absoluta validesa, fins i tot durant 
el désetirotllament de la Comissi6, si haguessin escol-
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tat, no sentit, escoltal les gravacions haurien pres bo.oa 
nota de les segUents paraules textuals, el Sr. J ovel· «el 
vendedor no podrá transf rir la propiedad a nadie que 
no sea el comprador, desde ese momento el vendedor 
no disfruta de ningún beneficio por las participacio
nes», i un Dipulat So ialista l'inLerromp i diu, «com
pletamente de acuerdo con lo que acaba de expresar». 
Com de la mateixa manera, el mateix Diputat diu, 
quan la comparaixen~a del Sr. Font, «el Sr. Cañelas 
le vendió -sus participaciones, razones por las cuales le 
vendía las participaciones», i ocorria en aquells mo
ments que aquest Diputat tenia en el seu SUbCOllS
cient, conegul i aplicat, l'article 1.450 del Codi Civil, 
segons el q ual la compra-venda es confecciona des del 
moment que existcix, acreditada, la voluntal de vendre 
a un i la de comprar a l'alt ·e, convinguL l'objecle del 
contracte i el preu, maJgral que ni l'un ni l'allre s'ha
gin entregal, per l aixo el Sr. Corral menciona «as
pecto consensual, comprador y vendedor se hallan de 
acuerdo valiendo cualquier for ma», com igualment s'ex
pressa l'efectivitat d'un document davant un tercer, 
com també manifesta que el document és complet, 
lmeat, sense necessitat de cap adllament pe l- a la se va 
vaJidesa, com el Sr. Jover man.i.fesla, e l compromís de 
venda cxisleix, i si el venedor pretén venclrc'l a un 
tercer, lesionaria el dret del comprador, refl ecteix n 
sÍntesi la voluntat que entre clls han venut. 1 arribat 
en aquest pUJll haudem ele dir, trobant-nos j, a la fi 
d'aquest Lorn en cunlra, qu tal v gada ·'ha comes ¡ 
lapsus de cornen9<lr pel principi, quan hauríern el'ha
ver-ho feL pel final. m~iem fa un moment que la tesi 
del Grup SociaU la era que el Sr. President Cañellas 
es trobava vinculat a "Torca[,>, ilavors, per aixo lambé 
tenia a veure amb «Zeus», i tot aixo perque no va 
vendre les seves participacions, i el Sr. Font, per tant 
no era soci ele "Torcal», en no existir aquesta venda, 
cODstituint-se, posteriorment, «Promociones ZeLlS)', com 
a mampara de «Torcal», propielat del Presjdent Ca
ñella , amb la meitat de les eves participacions. Tan
mateix ara, en el punt tercer, resulta que el G1Up So
cialista ha de Jligar tota aquesta hipotesi anterior i per 
aixo ho fa, 'i se li fa necessari un punt de lligam i 
d'uruó, j expre sa aquest punt i eAlJreSSanl aquest punt 
cOluet l'equivocació de dir la veritat, lIegim el paragraf 
A) del punt tercer del seu escrit ele formalilzació deIs 
vots particulars: "(,Con truCciO¡les Zeus, S.A.» se consti
tuyó en escritura pública del 26 de agosto de 1983 y fue
ran socios fundadora de la misma D. Pedro Font Mateu 
(50 %), a.poderado y empleado le «Construcciones Tor
cal, S.L.» y los COnSOI"tes D. Jo·é (larda Torrequebrada 
y D.n Margal"ita Rotger alas (25 % cada lino) fam ilia
res d)reclo del Sr. Cañellas y socio de «Construcciones 
Torcal, S.L», el primero. La simp le id.entidad de los 
socios fundadores evidencia la intima 1· :ación del Sr
Cañellas Fons con la entidad «Promociones Zeus», máxi
m.e s i se recuerda que el Sr. Font Mateu había pasado 
a ser además, según el documento de 8 de julio de 
1983, titL1lar d I 50 O/Q de "Construcciones Torcal. S .L.»". 
1 si, Sr . Diputats Socíalistes de la Comissió, estam 
d'acord, el Sr. Font, segon el document de 8 de juliol 
de 1983, havia pas at a ser so i en un 50 % de "Cons
trucciones Torcal, S.L.» perque se Ji havia venut per 
part del Sr. Presidenr Cafiellas aquest mateix día, i aixo 
és així, i vo tes diuen la veritat per una vegada, diuen 
la veritat; amb altres paraules, durant més de dos 
mesos hem estat embullant traca, per al final coincidir 
amb tot guant, des d'un principi, s'ha dit dins aquesta 

Cambra i a qualsevol altre lloc on hagin volgut escol
tar i sentir que el Molt Honorable President Cañellas, 
el 8 de juliol de 1983, va vendre al Sr. Font les seves 
participacions de "Construcciones Torcal, ~.L.» i es des
Higa, es desvincula de l'esmentada entitat, tant com a 
soci, tant com a Gercnt, i desvjnculant-se amb anterio
ritat a qualsevol contractació d'obra no lenia necessi
tat de rear cap enlitat mercantil que li seJ"Vís de mam
para, sigui (,Promociones Zeus» o sigui una altra. Les 
seves tesis, Srs. Diputats Socia li s tes, han tombat pels 
seus matejxos fonaments, hem estat discuLint hores a 
causa de la seva caparrudesa, a causa de la seva cegue
ra partidista, a causa de ser uns simples consignataris 
d'un amlador que resideix dios una -ciutat que no Lé 
costa i, a la fi, arribam a la mateixa conc!usió, lamen
table, pero certa, aque la afinnació seva si que és im
portant ,sí que és transcendent, tota la resta, fíos i 
toe, inclos el punt quart, afegit per excés, esla corn
pletament fora de lLoc i ni mereix res.posta, i no la me
reix perque vostes han perdut la credibilital mitjans:ant 
les seve mateixes actuacions i paraules i tal11bé escrits. 
És a di.r, que ven'ÍJ1l en síntesi a coincidir amb la vali
desa del Dictamen emes i votat dins la Comissió amb 
les concIusions ineloses, que no existeixen vinculacions 
entre el Molt Honorable President Cañellas i les empre
ses «Construcciones TorcaL> i "Promociones Zeus», en 
haver cessat com a Gerent i en haver venut 'les seve 
participacions el SI". añellas al Sr. Font, el 8 de juliol 
del 83, i referint-nos a "Pr m ciones Zeus» , no va figu
rar ni quan e va constiluir, ni amb posterioritat com 
a accionista, administrador o gerent. 

Srs. Diputats elel Grup oClalista, lal vegada, ql1an 
en aquesta Cambra es va votar favorabl ment la con s
titució de la Comissió Investigadora. prenínt exemples 
d'altres Comissions fodmees , qua.lque Diputat d'un al
tre Grup no Socialisla bauría hagut d'expressar, en
flocar aquesls lermes «quiero, queremos que se lleven 
las inv stigaciones hasta el final y puedo decir que no 
seré yo, nosotr s, quien salga sa lpicado. Sr. González, 
Presidente del Gobierno Central». 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Gilet de la seva intervenció. 

(Rumors). 
Disposa, Sr. Pons, d'un temps (Pausa). Disposa, 

Sr. Pons, d'un temps de cinc minuts, procuri ajustar
se a aquest temps._ 

EL SR. PONS IRAZAZABAL: 
Sí, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Perque en

tenc que la intervenció del Sr. Gilet que en una part 
ha estat com a President d'aquesta Comissió per in
tentar explicar alguns aspectes del seu funcionament, 
a mi no em correspon entrClr-hi, i només per replicar 
a alguns punts m. lt concret . 

Ha comen~aL o te la seva intervenció dienl que 
toL el plarrtejament del Grup Sociali ta volla sobre el 
document de 8 de julio! de 1983, !lO, Sr. GUel, és e l 
seu pJantejam.ent el que volta únicall1ent i exclusiva
ment sobre aquesl document, 110 varem dir quan v~
rem presentar la Moció i crec haver-ho delxat dar a 
la me·va intervenció. Diu vost~ que Les persones invo
lucrades, interessades a un contracte important clin 
el conjunt del problema que estam tractant, no han 
de provar res, que aque t é un as:pecte personal i 
que estan emparats i protegits per la conCiclencialitat 
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i el secret, la intimitat, etc ... . és ben cert, Sr. Gilet, 
que aquests són aspectes personaIs, pero que passen a 
ser públics i que tenen interes públic en el moment 
en que aquests contractes entren en fricció amb e1s 
interessos públics i aquí, estam discutint la vinculació 
d'unes persones o d'una persona amb unes empreses 
que han entrat a l'esfera de l'actuació pública i, per 
tant, és important arribar fin s al final. i les dades que 
afecten la vinculació o desvinculació, els pagaments o 
no pagaments deixen de tenir un interes exclusiva
ment particular, és el contribuent, és el ciutada, és 
l'elector qui té dret a saber si les coses s'han fet bé o 

.DO s 'han fet bé, j ells bavien d'baver tengut el maxim 
interes a proyar, preci ament. que aixo s'havia fet bé. 
. Dins aquesla es tra tegia global de donar la im¡; 0 1'

tancia max.i.ma al document de clia 8 de juliol. ha dH 
,voste que certs aspec tes eren intranscendents a efee-
tes de la clata, aquesta és la seva obsessió, la data 
d'aquest document. no la nostra, hem tengut prou pru
.dencia per parlar d'altres aspectes d'aquest document, 
de la data són vostes que estan interessats a erigir-la 
com element únic d'aquest problema. Vostes ho des
patxen tot, com he dit a la meya intervenció, amb 
aquest document. nosaltres el que vbIem saber és si 
hi bavia vinculacions reals, és real o no esser Gerent 

.d'una societat, és real o no que aquesta societat pagui 
Seguretat Social. retengui imposts. liquidi nomina, aixo 
és real o és fantasia? Si és real, hi ha una vinculació 
real. Nosaltres no posam en joc l'honorabilitat del Cor
.redor de Comer«, en absolut, nosaItres deim que el 
Corredor de Comer<;: va intervenir el document preci
sament perque el podia intervenir, i eH mateix es va 
cuidar de dir, i per favor quan llegesqui les seves pa
raules. les llegesqui bé, «para mí es un contrato de 
promesa de venta, de voluntad de vender y que a par
tir de este momento si se quisieran volver a vender 
estas participaciones a un tercero ·incurriría el vende
dor en un delito, en una estafa cara al comprado!"», 
pero les podria vendre, «es una voluntad de venta» 
(Rumors). ido, si no no hí hauria possibilitat d'esta
fa, si no no hi hauria possibilitat d'estafa, «en un de
lito, en una es tafa cara al comprador», si no les po
gués vendre, )'est aia seria impos.!iible, senyors. «es una 
voluntad de venta que en es te momento se hace, pero 
que no se p erfecciona)), al margc d 'altre manifesta
cíons literals que s'han llegit en els nostres vots par
ticulars. Són vostes que estan endeutats a dir que el 
Corredor va intervenir un document de transferencia 
de participacions de societat de responsabilitat limita
da que, com a tal. no podia firmar. I, Sr. Giret, jo no 
vull convertir aquest debat en una brega o en un de
bat jurídic, pero la fe pública, com he dit, té les se
ves limitacions, no fa molt el Tribunal Suprem ha dic
tat una sentencia dient que era inexistent un prestec 
de 400.000.000 pessetes garantit en hipoteca i fonnalit
zat en escripttIl;a pública, perque es va acreditar que 
no hi bavia hagut desp)a~ament pecuniari, el fet que 
hi hagi una firma notarial només prova, quant a les 
manifestacions que en e1I es contenen, qu.e han estat 
,efectivament fetes davant el notari, pero no la vexitat 
intrínseca d'aquestes manifestacions, i una de les for
mes més rapides d'arribar a la conclusió de la simu
~ació, coro voste sap tant bé com jo, perque és un bon 
advocat, és precisament no poder acreditar el paga
ment del preu i fer la transferencia a persones a les 
quals existeixen vincles d'amistat, de parentiu, d'inte
ressos o laborals. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Pons. El Sr . Gilet té la parau

la. Disposa, Sr. Gilet, de cinc rninuts. 

EL SR. GILET GlRART: 
Gracies, Sr. President. No cree que els gasti. Sres. 

i Srs. Diputats. Jo li he de dir, Sr. Pons, que de cap 
de les maneres puc entendre a que s'esta referint quan 
vos tes no ataquen la formulació i la realització d'aquest 
document, ja que diuen, a la pagina 7, que són docu
ments, «son documentos producidos unilateralmente 
los que podían reflejar una desvinculación real por 
los interesados, con posterioridad a mayo de 1984», 
aixo, sota la meva interpretació literal, representa, sen
zillament, que s'est.a produint un fet que esta en con
tra de l'actuació professional del Sr. J over, i aixo, Sr. 
Pons, jo crec que, jo particulannent, no m'atrevesc a 
fer-ho. 

Jo he parlat que el Sr. Font havia intervengut 
aquí i havia comparegut, i he dit que no tenia cap 
necessitat de dir d'on havia tret o d'on no havia tret 
els doblers. i que aquesta compareixenya era volunta
ria, es podia haver negat, si va acudir aquí va ser per 
donar explicacions, explicacions dins el seu raonament 
logic. hi havia un docwnen públic jntervengut per 
Corredor de COl]ler~ que deia que eIl bavia entregat · 
1.100.000 pessetes, i que el Molt Honorable President 
Cañellas havia rebut 1.100.000 pessetes, i si he dit que 
no tengué res a veure, que no tenia per que contestar 
és perl:.¡ue, sota la meva opinió era intranscendent; 
aquí tenim un artide, del Codi Civil, el ] ASO que diu 
que la compra-venda es realitza malgrat no s'bagi fet 
ni transferencies de la cosa ni del prell ni de la quan
lilat a pagar. 1 aix és així. Voste em parla que hi 
havia una actuació o figurava com a Gerenl dins uns 
documents de «Torcal, S.L.", i jo li dic i vostes m'ho 
han manifestat, aquí dins mateix i no m'ho ha reba
tut, que vostes mateixos reconeixen que dia 8 de ju
liol del 83, el Sr. Font es va convertir en propietarí 
d'un 50 % de les accions de «Torcal, S.L.», i si vostes 
relacionen «Torcal» amb «Promociones Zeus», en rela
ció al President Cañellas, i el President Cañellas va 
vendre les seves accions de «Torcal», participacions de 
«Torcal» dia 8 de juliol del 83, «Promociones Zeus» 
no té cap reIació, en absolut, ni «Torcab> tampoc no 
té cap relació ni vinculació amb el President Cañellas, 
perque va fer donació, entrega, venda de les seves par
ticipacions. Naturalment que el Corredor de Comen;: 
va dir que cometria una estafa, va dir que cometria 
una estafa perque vendria una cosa que no era seva, 
aquí ve el delicte, vendre un fet, una cosa, una pro
pietat, uns béns que ja no són seus, per aixo comet 
un delicte d'estafa, Sr. Pons. Aixo és la meva inter
pretació. Voste ha fet una referencia al Tribunal Su
prem, d'acord, perfectament, el Tribunal Suprem, ma
xim organ jurisdiccional sobre els negocis jurídics, 
quant a la simulació o no simulaci6 de contractes, pero 
és que, ero perdonin senyor DiplItats del Grup So
cialista, vostes estan ocupant el Iloc. en aquest mo
ment, del Tribtmal Suprem, vos tes es tan aplicant unes 
pressumptes proves i estan, al mateix temps, jutjant, 
i el Tribunal Suprern esta molt per damunt a efectes 
jurisdiccionals. a efectes jurídics d'aquesta Sala, 
d'aquesta Cambra que a mi em mereix tots els respec
tes des del punt dé vista politic-parlamentari, pero DO 

• 
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em mencioni, no em compari aquesta Comissió Inves
tigadora amb el Tribunal Supremo 

Res més i moltíssimes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Gilet. 
Entram dins el torn de fixació de posicions. Grups 

Polítics que vulguin intervenir? Esquerra Nacionalista, 
Grup Regionalista i Grup Popular. Esquerra Naciona
lista té la paraula. 

(Rumors) 
Disposa, Sr. Pons, d'un temps de deu minuts. 

EL SR. PONS PONS (DAMIA): 
Gracies, Sr. President. 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. La darrera 

aHusió del Sr. Gilet referent als aspectes, diríem, deIs 
Tribunals i Comissió d'Investigació em dóna ocasió a 
reconsidel'al', p r viamenl, que són les Comissions Es
pecials d 'l nvest igació, cosa que en cap moment no s'ba 
de perdre de visla. No neixen, aquestes Comission 
Espe ials el'lnvestiga i6, no pOden néixer' mai cOro al
guna cerla ·a.mpanya informati a, ens ha volgut fer 
reure, d'una vohmta l inquisito ¡al i fiscalitzadora , ,en 

el cas de les Illes Balears, d'una certa esquerra mo
guda per un impresentable ressentiment, motivat per 
la frustració d'haver perdut les eleccions autonómi
que s de maig de 1983, aixo no és així. Contrariament, 
aquestes Comission n ixen de la Constituci6 Espanyo
la, són establertes en el nostrf,! Estatut d'Autonomia j 
són recollides, com no podi'ia esser d'altre manera, pel 
Reglament d'aquest Pal-1ament. 1 convé recordar que 
sempre l'objecte de les Comis ions d 'l nve Ligació no 
podran ser mai elemetlts de revenja, inc;lruments en 
els serveis de miserables in leressos de ressentimeol 
polític, perque l'article 76.1 de la Constitució ens diu 
que hauran de ser preceptivament sobre materies d'in
teres públic, aixo es recuH a l'article 24.3 del nostre 
Estatut i s'estableix a l'article 50.1, apartat 1 del nos
tre Reglament; per aixó, les Comissions d'Investigació 
i aquesta Comissió d'Investigació de la qual avui es
tam · ultimant els resultats, són un element constitucio
nalment, estatutariament i reglamentariament, perfec
tament legítim i, a més a més, jo diría que són una 
p~a fonamental en defensa de la claredat i transpa
rencia que ha de presidir, en tot moment, d funcio
nament institucional d'una societat democratica, com 
és, i volem que sigui la societat deIs pobles de les 
Illes Balears. Les Comissions d'Investigació, en gene
ral, i les d'avui en concret mai no poden establir con
clusions vinculants pels Tribunals, certament, aixo ho 
diu l'esmentat article de la Constitució, pero aquesta 
constatació no és més que reconeixer que dins ·un sis
tema democratic hi ha una clara divisió de poders que 
no es poden intervenir, interferir, executiu, legislatiu i 
judicial. Pero també hem de proclamar que el fet que 
les Comissions d'Investigació no siguin elements de ti
pus judicial, no fa, i no ens ho creguéssim mai, que 
les seves conclusions no siguin, siguin purament ele
ments sense cap valor, són, ben al contrari, un ele
ment fonamental de la dinamica parlamentaria, i 50-

bretot, com és ara el cas, quan l'objecte deIs seus 
treballs és el President de la Comunitat Autónoma. 

Hem analitzat amb esment i temps les conclusions 
del Grup Socialista en relació a les vinculacions del 
Molt Honorable Sr. President Cañellas amb les em
preses «Torcal» i «Zeus», hem estudiat a fons la seva 

argumentació, hem escoltat l'exposició del Sr. Félix 
Pons, que creim brillant i prou contundent, i amb el 
mateix respecte hem escoltat l'argumentació o contra
argumentació del Sr. Gilet que ja no ens ha conven
<,;:ut tant, per no dir gens. Pero, escoltades exposició i 
replica, li assegur que les hem escoltades sense pre
judici, a veure si sorben elements nous que ens per
metessin reconsiderar la nostra visió de tot aquest 
problema, hem constatat que l'exposició del Sr. Félix 
Pon s, Portaveu del Grup Socialista, si no és tota la ve
ritat, si no és la veritat pura i objectiva, en tot cas, 
creim que és molt més veritat que l'exposició pobre i 
poc convincent del Sr. Gilet, i li as segur que no tenim 
cap prejudici a favor ni en contra, tendra aquest punt 
de vista del Grup Socialista el nostre suport, no per
que siguem d'esquerres, no perque ens diguem també 
socialistes, sinó senzillament perque ha aportat un 
allau d'elements, de dades, d'argulnentacions, cosa 
que la part contraria, en absolut, ha pogut fer. 1 vull 
dir que tot aquest afer de «Torcal» i «Zeus» i les vin
culacions del Molt Honorable Sr. President amb aques
tes empreses ha mogut cap al dubte no tan soIs deIs 
elements d'esquerres, que hi podrien tenir un argu
ment polític en desacreditar un Govern de dretes, sinó 
que convé recordar que un home tan poc sospitós de 
connivencia socialista i esquerrana com és el Sr. Pre
sident de la CAEB, Sr. Francesc Albertí, va fer una 
cridada a l'ordre, predsament dins aquest clima ge
nerat per tot aquest afer de «Torcal» i «Zeus» adver
tint que l'exercici deIs carrecs públics no consistia en 
agrenar cap a la propia butxaca. Nosaltres, Sres. i Srs. 
Diputats, sempre hem manifestat que la nostra Auto
nomia és una criatura fragil i ara ho constatam més 
que mai, aquesta Autonomia la varem obtenir per una 
circumstancia historica excepcional de transició d'una 
dictadura cap a una democracia que va dur com a 
conseqüencia el desmuntatge, relatiu desmuntatge d'un 
estat centralista cap a un estat d'autonomies, pero 
aquesta Autonomía no ha sorgit d'una lluita popular 
dins aquest país i, per tant, és una criatura fragil i 
molt poc arrelada, per aixo hem insistit reiteradament 
davant aquesta Cambra que aquesta primera etapa 
autonómica hauría de ser presidida, des del Govern i 
des de l'oposició, pel seny i la responsabilitat, era es
sencial dur endavant una tasca Govern i Oposició per 
fer veure als pobles de les Illes Balears que l'Autogo
vern Insular era una alternativa prou més positiva que 
el passat centralisme. En definitiva, havíem de treba
llar per guanyar-nos el cor i la voluntat deIs nostres 
ciutadans i fer-los tenir una visió positiva de l'Auto
nomia, peró aixo tristament no ha estat així, gairebé 
dos anys després de les eleccions autonomiques som 
avui aquí presents, no per discutir un programa de 
Govern ni per jutjar una actuació de Govern, sinó per 
aclarir un penós afer d'interes públic centrat sobre el 
Molt Honorable President de la Comunitat Autonoma, 
vinculat, com creim que prova de forma contundent 
I'exposició escoltada del Grup Socialista, a les empre
ses «Torcal» i «Zeus» beneficiades d'una forma que 
consideram irregular a l'assignació d'obres, de part de 
la Comunitat Autonoma. 

Vet aquí que el primer Govern de les Illes Balears, 
creat, dirigit i coordinat pel MoIt Honorable Sr. Pre
sident Cañellas, ha sofert un gravíssim descredit amb 
tot l'afer de les vinculacions del President amb les em
preses «Torcal» i "Zeus». Aixo després d'aItres afers 
penosos com subvencions dubtoses o no tan dubtoses 
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a farra tgeres, a olivars i contractacions arbitraries de 
personal, etc. Hem de reconeixer, Sres. i Srs. Diputats, 
que els ciutadans de les Illes Balears potser tenguin 
prou raó si comencen a veure l 'Autonomia Insular, no 
com una eina positiva de resoldre problemes, sinó 
com un camp, unes Institucions que permeten benefi
ciar els guanyadors de les eleccions de torno I nosal
tres consideram que, en absolut, el Parlament que 
dóna suport a aquest Govern, es pot fer responsable 
de donar al nostre país la imatge que un Executiu pu
gui practicar cap tipus d'aprofitament institucional 
des de la situació de poder. Creim que els fets expo
sats, d'una manera molt raonada i detallada pel Grup 
Socialista, són d'una gravetat notoria i evident, i amb 
aixo jo estic d'acord amb el Portaveu, Sr. Felix Pons, 
que la contumacia, l'obstinació, l'encaparrutament de 
negar les evidencies són un element que encara agreu
ja més aquesta qüestió. Si els fets són com voste, Sr. 
Felix Pons, els ha exposats, amb l'elocuenCia parla
mentaria que el caracteritza, entenc que el Grup So
cialista que dóna suport a aquestes argurnentacions 
ha d'assumir la responsabilitat que se'n deriva. I la 
responsabilitat no és altra que presentar, sense més 
dilacions, una Moció de Censura, un Executiu, la fi
gura del qual, el President, el President que esta da
vant d'eH no pot continuar funcionant si els fets són 
els que voste ha exposat detalladament aquí. Per tant, 
deixem anar de més dilacions, de subterfugis, de re
butjaments de Govern' que no e:stiguin clins el camp 
reglamentari i enfrontem els fets, presentem una Mo
ció de Censura i intentem que aquest Executiu, que 
evidentment no governa bé, que aquest President esta 
implicat amb tota una serie de fets que impossibiliten 
la seva continu'itat, aixo evidentment s'ha de corregir 
via Moció de Censura que és el que preveu l'Estatut 
i preveu el Reglament. I li demanaria que també, com 
a contrapartida del que ha exposat el Grup Socialis
ta, al President, que o bé desvirtua d'una vegada i en
cara no l'hem sentit aquestes acusacions o la seva di
missió, entenem, que és obligada. Seria molt trist que 
el primer Govern de les Illes Balears passas a la his
,toria, no per la seva eficacia, que és poc dubtosa, sinó 
per haver deixat darrera eH una tasca de molt poc 
govern i, en definitiva, només hagués estat capa<;, de 
cara al futur, d'encunyar una frase, un l'efrany popu
lar, que quan un ciutada de les nostres illes es trobi 
'davant una corrupteHa mal feta, feta d'una forma in
fantil i gairebé impresentable hagi de dir, en el futur, 
«aixo és un «Torcal». 

Moltes gracies. 
(Rumors) 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Pons. Té la paraula, el Sr. Josep Ma

ria Lafuente. 
Disposa, Sr. Diputat, d'un temps de deu minuts. 

.EL SR. LAFUENTE LóPEZ: 
Gracies, Sr. President. Senyories. En primer lloc, 

jo voldría insistir en el punt de vista que vaig posar 
de manifest quan parlavem del vot particular del Grup 
Regionalista, recordant al Grup Socialista que, en de
terminat moment, varen fer una InterpeHació, una In

. terpeHació que parlava de determinades irregularitats 
administratives, de posició govemamental en les con-

,-tractacions administratives i de vinculacions del Pre
'sident amb determinades empreses, d'aquesta Inter-

peHació, que crec recordar que era eX<lctament així, 
amb aquests tres pLU1tS que acab de elir, es va escle· 
venir una Moció, una Moció que parlava de dues qües
tions, reprovar l'activitat del Govenl, en G<:asió de el e
terminacles contractacions, i presentar una Comissió, 
o proposar una Comissió Investigadora per discutir 
les possibles vinculacions del President amb dues em
preses, «Torcal» i «Zeus». 1 d'aquestes clues posicions, 
només es va aprovar la segona, per tant, tot el que si
gui conl;ractacions, irregularitats administratives" re
provació del Govern, quant a les contractacions fetes 
amb delenninades empreses que, segons sembla, chns 
la Comissió varen ser amb totes, que es varen come
tre irregularitats administratives evidents, no és un 
problema que hem de discutir en aquest momento En 
aquest moment, i és per aixo que he volgut que que
das perfectament patent que s'ha de discutir és exclu
sivament el que representen vinculacions del President 
amb dues empreses. Per tant, deIs quatre punts del 
vot particular del Grup Socialista jo em referiré ex
clusivament als dos primers que parlen d'una forma 
directa i personal del President, les seves vinculacions 
possibles amb «Zeus» i amb «Torcal», a la resta, és 
a dir, si hi havia Registres d'Entrada, si s'havien fet 
les corresponents postures davant la informació admi
nistrativa, si s'havien donat les documentacions adme
ses o no pels caps de negociat o pels caps de secció 
o per les persones que havien d'admetre la documen
tació corresponent, no és un problema de Presidencia 
ni és un problema de vinculacions, sera un problema 
d'altres possibles InterpeHacions, sera un problema 
d'aItres possibles activitats parlamentaries, pero que 
en aquest moment no hi hem d'entrar, pcrque no po
dem sortir del que vinculacions del President amb 
«Zeus» i «Torcal» éso 

Dit aixo, que volia dir-ho perque és un preambul 
que cree que és necessari per fixar la postura deI 
Grup Parlamentari que represent, entraré d'una ma
nera directa a parlar del que el Grup Socialista pre
tén de vinculacions. El Sr. Pons ha dit, i ha dit bé, 
que les manifestacions de caracter negatiu són difícils 
de provar i que, per tant, provar que una determina
da persona no ha fet una cosa és molt difícil i dar, 
d'aixo ja dedueix que si un senyor diu que no sap on 
tenia els doblers, que no els tenia, aixo és una po si
ció, per ventura, un poc massa, massa simplista, per 
tant no és una posició de rebut, jurídicament parlant, 
perque clar les vinculacions també són posicions posi
tives, i si ell diu que, si qualsevol diu no hi ha vin
culacions, és difícil provar les vinculacions, la situa
ció torna per passiva. En definitiva, el que jo he tro
bat dins les manifestacions versades en aquests dos 
punts del Grup Socialista és, per una banda, un excés 
d'adjectius, perque, ja ho vaig dir a Comissió, ja vaig 
dir a Comissió, les vinculacions són vinculacions, es 
provenvinculacions, pero vinculacions sospitoses, vin
culacions que intuim que existeixen, vinculacions qu'e 
podien ser indirectes, és a dir, que li donaro una quan
titat d'adjectius a la paraula vinculacions que ja re
presenta que les hem de tenyir de qualque cosa, per
que les vinculacions tenguin possibilitats creibles, és 
el mateix, i ja ho vaig dir a Comissió, que el que passa 
amb les dertlOcracies, que quan dónes determinats ad
jectius a les democracies i dius, «sÍ, pero és organica» 
o «sí, pero és corporativa» o «sÍ, pero és popular», 
aixo ja dóna una sensacÍó que el substantiu no té el 
rigor i la seriositat necessaria per donar un pes espe-
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cífic concret, no són vinculacions inhÜdes, ni són vin
culacions sospitades, ni són vinculacions deeluldes, ni 
són vinculacions d'intllicions negative • perque tot aixo, 
en definitiva, no arriben a una conclusió definitiva de 
dir, són vinculacions. Es a dir, per determinades situa
cions arriben a la conc1usió que hi ha vinculacions, 
oblida el que beneficia una determinada persona i 
fan un incís especial en el qual en principi dóna la 
sensació que la perjudica, i d'aquí treu unes conclu
sions final s eleductives, inductives, de sospites o de 
pressumpcions, dient, «ergo» hi ha vincu1acions. Aixo, 
des d'un punt de vista de vinculacions r~als, pero de 
vinculacions jurídiques o formals, en parlaré despreso 
Les vinculacions reals, propiament dites, es basen en 
eleterminades actuacions del Govern, deIs funcionaris 
del Govern, de l'empresa «Torcal» que, per ventura, 
donen una impressió, vinculacions presumibles, de vin
culacions, pero hi ha altres documents que desvirtuen 
aquestes impressions, aquestes sospites, aquestes de
duccions, aquestes intuicions que ha dit el Sr. Pons, 
illtulcÍons negatives de vinculacions. Nosaltres no po
dem jutjar ni podem treure conclusions sobre intlli
cions, sospites, deduccions, induecions o situacions ad
jectives el'un substantiu que són vinculacÍons. 

Bé, nosaltres tenim un document essencial que, ho 
hem de dir perque ho és, essencial, que almanco de
mostra una voluntat de vendre d'un senyor, del Pre
sident Cañellas; i tenim una data ferma, una data cer
ta, jo agraese al Sr. Pons que no hagi posat en entre
dit la data, ha reconegut que el dia X del mes de 
juliol de 1983, dos senyors varen compareixer davant 
un fedatari mercantil, després si aquest fedatari mer
cantil podia o havia d'admetre aquesta interveneió 
que de fet es va fer, i es va fer el dia X, que no me 'n 
record quin dia era de juliol de l'any 83, aixo no ho 
ha desmentit el Sr. Pons i no ho pot de~mentir, evi
dentment, perque no ho pot desmentir, l'article 1.218 
del Codi Civil ho diu ben clarament. Amb aixo li don 
les gracies, és suficientment llest per adonar-se'n que 
per aquest camí no podria arribar a cap lloc, no po
dria arribar a cap lloc, no hi ha dubte, per tant, que 
un dia X hora H varen coinpareixer dos senyors i com 
a manco varen manifestar la seva voluntat de vendre, 
un, i de comprar, l'altre, aixo esta claro Bé, ja tenim 
alguna cosa interessant, alguna cosa interessant que és 
un fet coneret, no intutm res, no deduim res, no sos
pitam res, un document es va firmar, un document un 
dia X, hora H es va firmar, i dues persones varen dir, 
jo compr i jo vénc, aixo és irrefutable i no indllit ni 
intu'it. D'aquí hem de partir, hem de partir d'aquesta 
base, aixo és fonamental, hem fet un esforí; extraor
dinari, persones que desgraciadament no tenien uns ca
neixements jurídics suficients, no el Sr. Pons, de dir 
si era promesa de venda o era venda, és exactament 
igual, és exactament igual, és una venda c1aríssima, 
perque hi ha una voluntat de vendre, hi ha un preu 
concretat, hi ha una cosa determinada i, a més, tant 
l'article 1.450 del Codi Civil com l'articIe 1.451 són 
exactament igual s a aquests efectes, hi ha sentencies 
del Tribunal Suprem a rompre que diran exactament 
que quan hi ha una voluntat de vendre, un preu de
terminat i una cosa determinada, s'hagi pagat el preu 
o no s'hagi pagat, la compra-venda esta perfeccionada, 
tenc aquí quantitat de sentencies del Tribunal Suprem, 
faig gracia a les senyories de dir-les, perque en defi
nitiva el Sr. Pons les coneix i no és necessari que jo 
insisteixi, i ciar, logicament el Tribunal Suprem, q'ue 

eH ha dit, era una de les institucions més importants 
dins el nostre Estat de dret, que el que diu eH en de
finitiva, exepte el que pugui esser anti-constitucional, 
és definitiu i és ferm, aixo és ver, i el Tribunal Su
prem en quantitat enorme de sentencies diu, primer 
que el que diguin les parts dins el document, no vol 
dir res, el document és el que és, la naturales a jurí
dica del document és la que és, jo pue dir que estic 
firmant un contracte d'arrendament i estar firmant un 
contracte de venda, jo puc anar a ca'l metge i dir, 
«escolti metge em pot donar una medecina pel fetge, 
perque em trob malament», i el metge em diu «no, de 
tetge res, tu, nano, de fetge res, tu tens una apendici
tis com una catedral» i per tant, allo és una apendici
tis eom una catedral, malgrat jo digui «senyor, aixó 
és un fetge que tenc una hepatitis», no senyor, i aIXO 
esta clar. El Tribunal Suprem ho diu cinquanta mil 
vegades, és a dir, els contractes són el que són i no 
el que les parts diuen que són, aixo de promesa de 
venda, com hagués pogut dir arrendament, com ba
gués pogut dir el que volgués, aixo, en definitiva, no 
vol dir res. Faig incís en aquest contracte perque pa
reix que és l'únic que tenim per aferrar-nos i cert i 
concret, és l'úníc, tota la resta són intulcions. Bé, ens 
diuen després, continuam amb el raonament, segon 
punt, i diuen, bé sí, per ventura, a una data concreta, 
per ventura hi ha una intervenció d'un fedatari, que 
no ho podia fer perque estava vulnerant l'article 20 de 
la Llei de Societats Limitades, bé, aixo, em permetra 
Sr. Pons, que jo cregui que ho ha dit perque ho ha 
de dir, o per disciplina de partit o per defensar una 
determinada postura perque, en definitiva, 'possibilitats 
que eH mateix s'ho pugui creure, no n'hi ha, i no n'hi 
ha perque, bé, jo puc recordar ara, de fa poe, l'any 83 
es va dictar una sentencia del Tribunal Suprem, a la 
qual jo vaig intervenir amb uns fariners d'una socie
tat limitada de Ciudad Real, que varen tenir unes con
nexions amb uns mallorquins, jo vaig haver d'interve
nir, es va posar un plet exactament un cas exactament 
similar, eh? un document, en aquest cas era privat, de 
transferencies de partícipacions socials, i d'aquesta sí 
que tenc interes que sapiga la Cambra el que va dir 
el Tribunal Suprem perque és molt recent i. a més, 
és un assumpte de participacions de societat limitada, 
per tant diu que, precisament, un docllment privat 
sense intervenir per ningú, quan només un document 
que la data és ferma, la data que és el que m'interes
sa en aquest moment, «la falta de imperatividad de la 
norma (l'artide 20) que por el contrario tiene un mero 
carácter dispositivo y subsidiario», i aixo és la senttm
cia de 29 de gener de 1983, que esta en el número 3.9.8 
de l'Arauzadi, i com aquesta n'hi ha cinquanta perque, 
en definitiva, l'articIe 20 de la Llei de Societats Limi
tades és merament dispositiu, i ell ho sap' i ho saben 
tots els que són juristes, 'per tant, que no em diguin 
que no es podia fer perque aixo requería escriptura 
pública i inscripció en el Registre Mercantil, no és ver, 
no és ver, i eH ho sap, perque l'article, per exemple, 
1.280 del Codi Civil i 1.279 del Codi Civil diu que mal
grat la llei exigeixi una escriptura pública el que vol 
dir és que les parts es podran compeHir a firmar els 
documents públics necessaris per inscriure-ho pública
ment, pero aixo no vol dir que el eontracte no existei
xi, el contracte existeix i s'ha de fer, després les parts 
es poden compeHir a firmar l'escriptura pública cor
responent, alXO no invalida el contracte, en absoluto 
Jo el que he dit. .. 
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EL SR. PRESIDENT: 
Vagi concretant. Vagi concretant. 

EL SR. LAFUENTE LÓPEZ: 
Sí, senyor, acab tot d'una. Jo el que voldria, per 

acabar, dir al Sr. Pons i al Grup Socialista que, per 
favor, que jo comprenc el seu punt de vista, han de 
defensar una postura, hi ha punts que són importants 

' i són dignes de meditació, no és que hagin dit coses 
totalment rebutjables, en absolut, el que passa és que 
no són suficients perque en la nostra mentalitat, en la 
nostra consciencia siguin suficients per donar un su
port, primera. I segona, que jo voldria que si donen 
una idea, jurídicament valida, la donin completament, 

: jo estic d'acord que el Sr. Pons esta en el seu dret i 
' aquestes manifestac:ions del vot particular també, de 
) dir de les Ileis el que els convengui i tenir esma quant 
' a la resta, i dir «bé, jo arrib fins aquí, la meva capa-
citat d'escriure o de llegir o de dictar arriba fin s aquÍ», 
perque clar, el que no es pot dir és que logicament si 
lleven zeros d'una determinada afirmació la figura ja 
no és una realitat o almanco és una realitat tendencia
sament dita, perque si, clar, si ens diu que l'article 95 
o 96, perdó, 95, efectivament, tenia jo raó, del Registre 

'Mercantil diu que les oficines públiques no podran ad
,inetre el document referent a societats compreses a 
Tarticle 86, i l'article 86 parla de determinats actes i 
diu, «octavo», que és el que ells, el Grup Socialista 
s'afica dins el seu vot particular, «todos .Jos actos con
tractos y acuerdos sociales que modifiquen el conteni
do de los documentos inscritos», i aquí calla, aqui ve 
l'esma, perque continua dient "e influyan sobre la li
'bre disposición del capital», és a dir que tot el que 
sigui «contenido modificado» deIs documents inscrits, 
'sempre que influesquin a la lliure disposició del ca
pital, sí que les Administracions Públiques els hauran 
de rebutjar. (Rumors) Ja va ocórrer una aItra vegada, 
ja sé que aquí hi ha un senyor que somriu, ja va 
ocórrer alguna cosa semblant, jo valdria que, alman
,co, quan diguessin i quan donassin cites oficials de 
normes les diguessin amb profunditat i amb totalitat. 
(Rumors). 

Gracies, Sr. President. 
Nosaltres rebutjam, perque no estam plenament 

conven((uts que és el que és necessari estar en aquest 
assumpte que la posició del Grup Socialista, la intuI
ció, la suposició i les intuIcions hagin arribat a una 
realitat ferma que desvirtuI les proves fefaents que 
'tenim. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades, Sr. Diputat. Sí, Sr. Pons. 

EL SR. PONS IRAZAZABAL: 
Entenc que el tom del Sr. Lafuente ha estat con

sumit, en una gran part, no per fixar la posició, sinó 
per entrar en debat idiolectic amb la intervenció del 
Grup Socialista. 
¡ 

EL SR. PRESIDENT: 
O no ho enten així aquesta Presidencia? 

EL SR. PONS lRAZAZABAL: 
Ah, que vol dir, Sr. President? ' 1 s'ha estat refe

rint als arguments utilitzats aquí, no en el vot parti
cular. 

EL SR. PRESIDENT: 
Voste ha tengut oportunitat de convencer-lo, eH 

l'ha escoltat i l'ha replicat en certs punts i ha fixat la 
seva posició. Té la paraula el Sr. Gabriel Godino. 

EL SR. GODINO BUSQUETS: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. El Grup Parla

mentari Popular considera important i convenient que 
la Comissió d'Investigació creada per unanimitat a la 
sessió plenaria de dia 29 de novembre de 1984, sobre 
les possibles vinculacions del MoIt Honorable Gabriel 
Cañellas, amb les empreses "ConstruccIOnes Torcal, 
S.L.» i «Promociones Zeus, S.A.» hagi conclos la feina 
que se li va encomanar, 1 deim que és important i 
convenient perque estava en joc l'honorabilitat d'una 
persona que l'articJe 18 de la Constitució Espanyola 
garanteix plenament. Resulta evident que després d'ha
ver estudiat la mateixa documentació i escoltat les 
mateixes persones arribam a concJusions distintes. Uns 
manifesten que Gabriel CañeIlas estava realment i for
malment vinculat a «Promociones Zeus, S.A.» i a «Cons
trucciones Torcal, S.L.», és aquest vot particular que 
estam tractant, i altres, entre els quals estam nosal
tres, que afirmam categoricament que a parlir de día 
8 de juliol de 1983 no exis tien aquestes vinculacions. 
Pero les conc1usions són e l resultat d'un procés que 
aque ta Cambra j el l10stre poble també té el dret de 
coneixer, heni' pogut comprovar que documents solH
citats per la Comissió, amb caracte r tota~ment secret , 
]'endema estaven publicats a la prem a, hem constatat 
que preguntes i respostes que es feien en Comissió 
eren reprodui"des quasi literalment en els mitjans de 
comunicació, i amb aixo no estic acusant els periodis
tes que, com a bons professionals, donavcn a coneixer 
a 'l'opinió pública les noUdes que quaJcú els pas ava, 
sinó que estic apuotant a aquells que tenien l 'obliga
ció de gua rdar ecre t, com d i posa l'a r ticle 63 del Re
g lament, m'estic r ferin t a aqueJ ls que han manipulat 
la fjna litat de la Comis ió ¡han emprat la Insti tució 
Parlamen taria cercant una rendabili tat poHUca imme
d ia La sense importar-los le eonseqücncie que es po
gues s in derivar de les seves desafor lunades actua
cions, estic conven<;ut que em qued curt si qualific de 
kafkia el desenvolupament de la Comissió, des d'un 
membre, com ha di! el Sr. Gilet, amb complexe d'ins
pector Gadget fins els que creien ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Vagi fixant la seva posició. 

EL SR. GODINO BUSQUETS: 
... viure a una altra epoca, perque semblava que 

Torquemada i la Santa Inquisició havien sortit de les 
catacumbes. 

A la vista de quant s'ha exposat avui aquí, del que 
hem sentit, del que hem Ilegit (Rumors). 

EL SR. PRESIDENT: 
Silenci, per favor. 

EL SR. GODINO BUSQUETS: 
... senyors Socialistes ... A la vista de quant s'ha ex

posat avui aquí. a la vjsta de quant s 'l1a exposat avui 
aquí, del que hem sentit, del qu e hem lIegit, podem 
creure rea'lment que aquest vo t particular s'ha fet per 
nillJorar el funcionament de la nostra Comunitat Au
tonoma? No, Sres. i Srs. Diputats, aquest vot particu-
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lar pretén aconduir un home senos, fener, honest en 
aquest Parlament a base el'intrigues, malevolencies i 
ambicions frustrades d'unes persones que pretenien 
aconseguir amb venjances partidistes i a través d'una 
Comissíó d 'Investigació el que no pogueren amb el vot 
popular, pero aques t gran l)oble nostre, amb molt de 
s ny, va caHocal' cada llna de les opcions polítiques 
aqtú representad s al Iloc que creja que havien d' -
tar, el socialistes a l'oposició j nosaltres en el Govern. 
J desitjam, tIe bon de ver, que COllLll11.ü .,ixi per llloll 
de temps i pel bé de la nostra terra. 

Sr. President del Govern, Molt Honorable Gabriel 
Cañellas, des d'aquesta tribuna li comunic que el vot 
del Grup Parlamenta i Popular sera negatiu al vot par
ticular presenta l pcl Grup Parlamentari Socialista, per
que les pro ves presentad es a la Comissió i a aquest 
Parlrunenl no eleixen lJ c a dubtes, pero perque tam
bé surti a llum l'actuació deis que estam a la política 
per uns prin ipís, per uns valors i amb un talant de 
respecte escrupolosíssim a les per one , eles d ·1 mo
ment que doncm la pos ibiliLnt que lriomfi l. f ita 
l'escrúpols, I'ambició p l'sonal i la lergiversació de la 

v rital, ¡'imperi el'En Tiberi comen!;a i el de la Iljber-
tat acaba. 

Moltes gracies, Srs. Diputats. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Godino. El Molt Honorable Pre

sident de la Comunitat, Sr. Gabriel Cañellas Fons, té 
la paraula. 

(Rumors). 
Disposa, Sr. President, per acord d'aquesta Presi

dencia, escoltada la Junta de Portaveus, excepcional
ment, només d'un temps de trenta minuts. 

EL SR. CAÑELLAS FONS: 
Procuraré que no m'hagi de cridar l'atenció, 

Sr. President. 
Ben a posta, Sres. i Srs. Diputats, he esperat el 

darrer torn, el darrer minut i fíns i tot he du.btat si era 
o no era convenient que jo sortis, pero no vull que el 
Sr. Pons se'n vagi d'aquÍ sense que, almanco, ti donln 
l'oportunitat de poder tornar sortir en aquesta Cam
bra a debatre tot alIo que vulgui. 

Pens que tenia raó, el Sr. Lafuente, quan parlava 
de sobrats articles, pens, empero, que se n'ha deixat 
dos que són e)s que utilitza normalment el Partit So
cialista quan ti convé que siguin uns o els altres els 
aravorits. Si hl ha pos ibilitats d'atacar per la via le
gal , s'aferren a la v,ia legal, i si la via legal no va bé, 
aleshores immediatament surt la vinculació formal o 
la real o qualsevol d'altre estil que els permeti :mar 
pe! seu camí. I surt perque aquí s'ha parlat i s'ha vo
rejat la qüestió legal i s'acudeix a la formal, i aquesta 
qüestió formal es basa després simplement i exc1usi
vament amb paraules tan malsonants com coartades, 
com que no s'acredita la veracitat, com que se simu
len les transferencies i totes aquestes altres situacions 
hi pugui haver. Des d'aquesta mateixa tribuna i abans 
de crear la Comissió d'lnvestigació ja els vaig adver
tir que les concIusions d'aquesta no reflectirien més 
que alIo que jo els acabava d'exposar i no han afegit 
ni un tant aixÍ, ni un tant aixÍ, i de la Comissió d'ln
vestigació no ha sortit ni una prova més que voste no 
utilitzas ja en aquelI moment, aquell dia, quan la Mo
ció, ni una. Les meves vinculacions no tenien res a 
investigar, estaven cIares, no tenc vinculacions amb 

«Promociones Zeus, S .A.» i no les he tengudes mal, I 
que "Construcciones Torcal» queda desvinculada de la 
meva persona dia 8 de juliol del 83, crec que hi ha 
hagut qui ha cuidat prou d'acIarir-ho. Pero avui assis
tim a un darrer acte, previ a un epíleg, pero és un 
acte d'una tragicomedia jurídica bufa, amb la qual el 
Grup Socialista ha interpretat el paper principal, ca
rejat en tot moment pel conjugant de torn, posats afer 
el paper de Bolletí Oficial. 1 dic tragicomedia jurídica 
bufa, tal vega da, per una reminiscencia de quan jo es
tudiava dret, perque després de dos mesos, amb una 
pila de fols més o manco importants que és el siste
ma que sol tenir qualsevol quan no té raó, és a dir, 
amb molts de fols, el mateix que es podria dir, exac
tament, amb un sol paragraf, amb més o amb manco 
~ols, dic, estam exactament al mateix punt de partida, 
I mentrestant hem estat assistint a aquest espectacIe, 
un espectacIe realment trag ic, perqu·~ s'han sotm·~s a 
interessos, i ja só que hi ha hagut qui diu que no .. , ., . . . ' 
pero es alXI, a mteressos partIdlstes, honres i fames 
i no estic parlant de la meva que soIs per la meya n~ 
sortiria a aquesta tribuna, honres i fames d'altres in
teressats i de les seves famílies que no tenien res a 
veu~e amb el joc político Fames i honres de gent pro
fesslOnalment i comercialment dedicada a una labor 
dubtes sobre l'honorabilitat de fedataris públics qu~ 
han hagut d'enfrontar-se amb preguntes com «i voste 
no deix~ racons en blanc per poder fer trampes?»; 
honres 1 dubtes de funcionaris de prestigi, de tots 
aquells que se'ls hi han posat per davant, que té més? 
Hem, a.cudit a un e~p~ctacle comic, perque de rigorosa 
comedIa, extemporanJa i de mal gust l'ha catalogat 
encertadam~nt el poble i supos que amb aixo, com 
amb tot, hl hara divisió d'opinions, igual que en els 
torers: vost~s opinaran que no i nosaltres opinarem 
que SI,. pero el temps ho dira. Aquell poble que ens 
va elegIr a tots, molt més inteHigent, per sort, d'alIo 
que creuen alguns, i el qual assisteix entre irritat i 
empeguelt, entre ironic i esclatat de riure, la major part 
de les vegades, en aquest cspectacIe del doble bot mor
tal en el buit, del més difícil cada vegada, d'aquest rí
dícul d'un Grup Polític que, em perdonin, jo pens s'ha 
afic~t a. fer de venjador de via es treta i sé que li han 
sortIt mlssers defensors que diuen que no és així, res no 
em complauria més. Pero he dit que també era un es
pectacIe jurídic, i que em perdonin els entesos, pero 
que em perdonin, sobretot, aquells que m'ensenyaren 
a respectar el terme jurídic, que em perdonin a res
p~ctar-~o . si el fa~g servir en aquest lloc tan poe opor
tu .. J~ndlc ~e,rque pretenen actuar en nom de la justa 
llel, I per aIXO em boten de l'una a l'altra distorsionen 
els sentits com ha quedat ben cIar, aco~oden precep
tes a proves no formals, sinó merament subjectives, 
acomoden preceptes a declaracions fraccionades, úni
cament a la part que convé i treuen frases de con
text, i tot aixo ho fan per venir i fer-ho venir bé a 
conclusions preconcebudes. Pero sobretot és un espec
tacle buf, perque una actuació aixÍ es converteix en 
~n es:arni de la juridicitat, en una buria de la lega
IItat, I sobretot en un intent balder de convertir aixo 
en un tribunal, en un jutjat de guardia o en un tri
bunal, com deia el meu company de Grup, de la San
ta Inquisiciá política. 1 tot aixo per no aconseguir ]J3S 

més que el descredit d'aquest sistema parlamentari in
cipient, i consti que tom fer menció expressa, igno
rancia expressa de la persona del President del Govem 
i del Govern, parl del sistema parlamentari, i tot per 
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conducta, per la conducta deIs seu s protagonistes. No 
hi ha pitjor sord que aquell que no hi vol sentir, ni 
beneit més qualificat que aquel! a quí no interessa 
comprenclre, i vostes, senyors socialisles, sobretot, se
nyors socialistes que han participat a la Comissió, no 
hi volgueren sentir ni els interessava comprendre. Pero, 
com el Sr. Gilet els ha deixat expres, fins i tot al més 
habil enganador i fins 1 tot al mentider més astut el 
traiciona, qualque vegada, la seva propia formació, i 
no debades quatre d::: vostes, almanco, tenien una for
mació jurídica i després d'onze pagines del seu vot 
particular que fan servir vostes per justificar, entre 
cometes, a la seva manera i segons els convé que el 
document firmat pel Sr. Font i per mi mateix dia 8 
de juliol del 83 davant el corredor de comere; que 
qua n l'inscriu al seu Registre, perque no estam par
lant d'actuacions personals del corredor, quan 1'ins
criu al seu Registre dóna fe del contingut, de la data. 
i de les firmes, no és suficient per donar validesa a 
una transmissió, com si la cosa més important per a 
la 11ei fossin les formes i no la constatació de les vo
luntats¡, per a 11avors, immediatament, dins aquesta 
mateixa pagina onze, vostes ratifiquen la titularitat de 
les accions de Torcal pel Sr. Font en el document es
menat, i no el citaré textualment perque ja ho ha fet 
el Sr. Gilet, pero sense dubte els diu ben clar que «ha
bía pasado a ser, además, según el documento de 8 
de julio,titular», en que quedam? o som o no somo Si 
estassim a un 11enguatge molt vulgar els dirien «vaja 
patinada», És suficient, crec jo, aixo per no continuar 
amb el vot particular, que a partir d'aquí tota l'argu
mentació ja no té sentit i el paragraf no mereix més 
que publicar-se íntegre en el seu Bolletí Oficial. És 
una gran conc1usió, és 1'única que podien esperar, la 
que jo realment ja els havia avan~at, així, d'aquesta 
forma, les seves conc1usions i les nos tres no diferei
xen, absolutament, en res, són exactament les matei
xes de la Comissió. Pero jo pens, contrariament al que 
aquí s'ha dit, que qualque vegada hem de ser cIars i 
que oporttmitats com aquestes no en tenim cada dia. 
No tenia cap importancia si hi havia o no vinculacions, 
era el manco important, tenia sí un efccte, tenia sí 
una bandera, tenia sí una forma de convertir-lo en 
qualque cosa, pero no era l'important, el Sr. Pons ho 
ha dit, hi havia qualque cosa més darrera tot aixo, 
no té cap importancia que ara els documents justifi
quin massa bé una actuació de tot un Govern, com 
s'ha dit molt bé aquí, el que interessava era «el acoso 
y el derribo», el que interessava era aixo, poder derna
nar la dimissió d'un Govern, el que interessava era, 
tal vegada, tenir la justificació per poder presentar 
aquesta, tan ansiada, Moció de Censura, ja la tenen, 
ara ja no tenen excusa per no presentar-la, el que in
teressava, tal vegada, i em posaré igual que vostes, tal 
vegada, a mi no em queda més remei que pensar-ha, 
era adre<;ar per la via del descredit, d'aquestes xerra
'des malintencionades, de la filtració premeditada, bo
'tant per damunt de qualsevol norma de conducta i, so
bretot, botant per damunt de qualsevol reglament; in
teressava la distorsió política i aIlargar aquest moment 
de la revenja i de qualque manera encara recrear-s'hi, 

' ai~í durava més temps, tal vegada la paraula revenja 
no sigui la més adequada i, per tant, si no els agrada, 
jo no som com vostes, jo la retiraré amb molt de gust, 
pero no en conee una aItra que s'hi ajusti amb tanta 
claredat, revenja per un triornf electoral d'unes op
'cions polítiques que sí saberen connectar amb el sen-

timent molt majoritari del poble el'aquestes illes que, 
en tot moment sap elegir aBó que li convé, el tríomt 
d'unes opcions polítiques que saberen contactar amb 
la voluntat d'un poble que amb seny fuig de certes 
maneres de canvis improvisats, que sap d'honradcsa, 
d'humilitat, d'honor, ele feina productiva pero silen
ciosa, d'íHusions compartides, d'esperances, ele pau 
sense esglais, així és el nostre poble, i així esperam 
que qualque dia puguin ser els Grups Polítics d'aques
ta Cambra; de la revenja, i torn a insistir en el tema, 
tal vegada per la propia incapacitat del grup, del seu 
Grup, que qualcú des d'aquí mateix qualificava i fins 
i tot avui l'han repetit de sucursalista, per la seva 
propia incapacitat de convertir-se en una alternativa, 
encara que sapiga ben cert que no passara mai de ser 
una alternativa, perque el seu Grup en cap de les oca
sions importants ha sabut plantejar exactament aques
ta alternativa, ni ho va fer a la Sessió d'Investigació en 
que els seus canon s de la crítica s 'apuntaren, en aque
lla ocasió, cap uns blancs equivocats i que, com quasi 
sempre, també, no varen saber, tan soIs, ni mir2r el 
temps, ni a les discussions del Pressupost del 83 i 
del 84, aquí on es podia demostrar realment la viabi
litat d'una opció que volia ser alternativa, ni d::cvant 
la Qüestió de Confiane;a, aquí on tornaren equivocar 
blancs, armes i fins i tot, quasi feren ?l ridícul, ni 
davant els Pressuposts del 85 que tampoc no va sortir 
una alternativa; mai no han estat vostes més que om
bra. de vostes mateixos, mai no han estat alternativa 
i mai no han presentat un projecte polític perque no 
n'hi ha, perque no en tenen, perque no en saben i per
que, a més, no són capa<.;os de fer-Io, 

Pero hem dit que havíem de ser clars, qualque 
vegada, jo crec que ja ho hem estat bastant, i encara 
hi ha més coses. Darrera de qualsevol actuació, darre
ra de qualsevol conducta hi ha un nexe conductor, hi 
ha una línia de conducta que uneix, lliga, comporta i 
conforma la manera de ser i d'actuar d'un Partit Po
lític, i en aquest cas, en el cas d'aquí, d'un Partit 
Polític estufat, tan soIs, per triomfs de defora, de ni
veH nacional, des d'on esta cada dia més cIar que en
senyen i apliquen el principi de l'assaIt al poder per 
la por, qui gosa oposar-se en aquest poder suprern se 
Ji ha d'aplicar la dictadura de la por, en frase que ja 
s'esta fent famosa per tot el territori nacional, jo He
gia l'altre dia que dins la crispació, el. .. utilitza !'ame
na<;a com a advertencia per paraIitzar, s'amena~a als 
jutges, als capeIlans, als catedratics, als empresaris, 
als banquers, als CoHegis Professionals, a qualque Fe
datari Públic, a les academies, als funcionaris, ,,'ame
na<;a als polítics i, fins i tot diuen, jo no ho sé, que a 
qualque diari que no se sotmet a la seva voluntat. 
Són les espines del tall de la bella rosa rotja que ha 
perdut els peíals esplendorosos, ah!, pero si qua!cú els 
guanya de més a unes eleccions autonomiques, l'escan
dol es desfermara contra qui hagi guanyat, i ja tenim 
escandol i ja tenim I'acusació, l'acusació que s'esta 
estenent que qui s'oposa al vostre poder esta perdut 
perque a partir d'aquell moment se'l vigila, se l'escol
ta i se'l controla o se'l posa a qualque llista i, fins i 
tot, n'hi ha que se senten vigilats de si compren o no 
compren avui un pis, de quina forma, de quina mane
ra, d'on han tret els diners i aItres molts de casos de 
gent que fins i tot estan en aquesta mateixa Cambra 
asseguts. Possiblement queden dos anys, ds atacs con
tinuaran, és normal, després d'aquest en vendran d'al
tres, és normal, pero els acompanyin de qualqu~ cosa 
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roés, entre assalt i assalL, hi posin qualque mica de 
labor política positiva, entre assalt i assalt hi posin 
qualque cosa que ens puguem asseure junts a estu
diar, no facem d'aquest Parlament, únicament i exclu
sivament, un Uoe on tirar-nos a la cara a110 que és el 
més negatiu, el manco positiu, el més dificulfós de 
qualsevol Assemblea com aquesta; pero, senyors, jo no 
em quedaría tranquiJ si no vos digués que hi ha una 
cosa que ningú, que ningú d'aquest pobLe que vos va 
elegir no ens podra pel·donar, i dic ens, heu, hem, no ha 
sé, pero 'ha e bucat la credibiliíat d'aquest Pariament 
perque basant-se en un Reglament es crea una Comls
si6 d'Investigaci6, aque l Reglament emparava amb el 
silenci i el seeret les actuacions, el President d'aquest 
Padament, en virtut d'aquest article, va demana : co)
laboraci6 c1'interessats, de professionals, de fuol:iona
ris . de parliculars, i d'en~a del primer dia, des del 
primer mom m, secrel, discreeci6, cOnfidencia i col'la
boració voluntaria varen ser violats per comunicncions 
incompletes, per filtracions intencionadament equivo
cades, fins i tot, han hagut d'assistir a una discussió 
aquI Oll s'exigia la publicació d vint fols on, ba ant-Se 
que el Pie s'havia admes que era absolul::unent rúbli , 
el PIe, s'aprofitava un vol particulax de vint fols per 
treUl-e, públicament, lot eL que a les omissiol1.<; ha
vien dit seny r que havien vengut aqui a coH~.bor".r 
emparats el) un Reglament. TOl, confidencia i e Haba
ració va ser vi lat, qui ha de confiar una a llra '/egada, 
qui ha de die les proximes vegades, que els din:'m a 
aquells que ens e!egil·en, que e)s podem dir 'lua n al
gun deis r presentants elecles del poble fan cas omíS 
de la Llei i de la propi.a estimaci6, amb quin drel en . 
posam la Ilei a la boca si nosallres mat ixos que I'lta
víem de salvaguardar ens la altam? S'ba tI" ¡cionar In 
Institució Parlamentaria. 

Sr. President, Srs. Diputats, entram a l'epíleg de 
les votacions, i que la Mesa d'aquest ParIament me
diti seriosament si seria convenient d'obrir una altra 
Comissi6 d'Investigació, així tendríem ocasió d'entre
tenir-n·os sobre el comportament de les Senyories. 

Gracies. 
(Aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades. 
Prec al públic s'abstengui de fer qualsevol tipus 

de manifestació. 
Moltes grades, Honorable Sr. President de la seva 

intervenció. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Consideram que s'obri una qüestió incidental. 

EL SR. PRESIDENT: 
La qüestió incidental esta oberta. Té la paraula el 

Sr. Felix Pons. 
Jo voldria recordar al Sr. Felix Pons i al Sr. Ca

ñellas que per acord pres, les intervencions s6n, ara, 
de cinc minuts, la replica i la contrareplica. 

EL SR. PONS lRAZAZÁBAL: 
Sí. Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Logicament, 

perdó, si el President em permet,... uns papers 

EL SR. PRESIDENT: 
... els cronometres, voste miri els cronometres. 

EL SR. PONS lRAZAZABAL: 
Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Molt bé, té la paraula, té la paraula. 

EL SR. PON S lRAZAZÁBAL: 
Sí. Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. LOgicament, 

logicament no cabia esperar, ni tan soIs exigir que en 
aquest PIe qualsevol intervenció del Sr. President, Molt 
Honorable President, que ningú no cregui que aquesta 
omissi6 té cap sentit especial, DÍ molest, ni pejoratiu, 
que jo sapiga en el Parlament, en el Congl-és deIs Di
putats no diuen ExceHenüssim Sr. President del Go
Yero, que jo sapiga, ningú no podia esperar ni exigir 
que qualsevol intervenció del President de la Comuni
tat Autonoma, en aquest PIe, fos una inlervenció reJa
xada i serena, i no es preocupi que no seré jo qui 1i 
faré acusació d'haver pujat en aquesta tribuna amb 
una tensió que no era convenient, pero la comprenc. 
Jo només tenc cinc minuts per contestar a una mter
venció que ha desbordat, logicament, el sentit de la 
primera intervenció meya que havia estat estrictament 
limitada a defensar el vot particular, per tant, ni puc 
ara, ni tendria temps per fer-ho, entrar a obri.r aquí 
un gran debat sobre les maldats incomptabks i iITe
meiables del Socialisme, intrínseques i irreformables, 
i les bondats i exceHencies eternes del Grup Popular 
i d'Alian-<;a Popular que fan que compti, per endavant, 
amb una confianc;:a perdurable del poble d'aquestes 
illes, no entraré en aguest debat ni a acusacioñs gra
tu"ites de venjadors de via estreta, de sucursalistcs, 
d'ombres de nosaltres mateixos, d'estufats ni d.e res 
de tot aixo. 

Jo el que lament, i ho lament de bon de ver, és 
que aquesta situació anímica no permeti una paraula 
centrada realment en el problema, he tornat arrera a 
cercar eIs papers perque a la intervendó primera que 
he tengut, en defensa del vot particular, per escursar 
he hagut d'ometre algunes frases que ara sí tenc in
teres a llegir, deia, i ho recordara, que li puc assegu
rar que l'opinió pública valora més la sinceritat que 
la innocencia, i afegia, i aquí ja no he pogut entrar, 
que quan es va coneixer l'incomprensible disbarat que 
voste havia comes, de contractar des de la Presidencia 
amb Torcal i amb Zeus, hi havia alguns camins polí
ticament raonables per sortir del pas, es podia inten
tar restar importancia a la infracció, presentar-la com 
d'escassa quantia, es podia admetre la responsabilitat 
i soHicitar la indulgencia i benevolencia, estava voste 
en el coment;ament del mandat, era difícil obtenir-Ia, 
pero hi havia camins, encara més difícils. Es podia ha
ver intentat pn;sentar l'actuació d'aquestes empreses 
des del prisma de l'eficacia i la coordinació per ra6 
del seu coneixement, etc .. '., etc .... pero res d'aixo es 
va intentar, el camí va ser tornar l'acusació contra els 
que havien denunciat la irregularitat, no hi havia vin
culacions, tots érem uns malpensats i uns mentiders, 
i aquesta logicament era una aposta massa forta. 

Voste diu que no hem afegit res al que es va dir 
a la InterpeHació? A la InterpeHaci6 varem afirmar, 
la Moció va ser purament i simplement per presen
tar la Comissió d'Investigació, aIla no varem dir res, 
varem dir que voIíem investigar realment, no varem 
adduir, no varem reobrir el debat a la Moció, voste 
ho va intentar, pero no es va reobrir el debato A la 
InterpeHació, varem afirmar moltes coses, la Comissi6 
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d'Investigació ha servit per demostrar que totes i cada 
una d'aquelles afirmacions i, a més, eren certes, que 
tots els fets, com a tals fets, que varem dur a la In
terpeHació, eren certs i n'hi ha prou. 1 aquest és el 
problema, voste diu que és drama tic, jo li assegur 
que és dramátic, que no entengui que als ulls del po
ble no pot un President d'una Comunitat Autónoma 
contractar obres amb una empresa, l'endema d'arribar, 

: com aquell que diu, en aquesta Presidencia, amb una 
empresa de la qual es desvincula, deim que es desvin
cula, vostes s'han aferrat a aixó de «según dice», «se

,gún dicen» vostes, lógicament, a lUla empresa de la 
qual, segons diu s'ha desvinculat ahir, amb lUla frissor 
:terrible per arribar a aquestes obres, aixo voste no ho 

,;vol admetre, pero aixo és impresentable, totalment 
llupresentable, i la geñt no ho entén, si, arnés hi ate
gim que voste resulta que per beneituria de moItes 

: circumstancies seguia essent Gerent de "Construccio
nes 'Torcal», seguia cotizant «Construcciones Torcal» a 
la Seguretat Social, seguia liquidant nomina i retenint 
imposts, i voste diu que tot aixo són circumstancies 

,absolutament inexplicables i fortultes, aquí la carrega 
,d<;:: la prova, Sr. Cañellas, no ens correspon a nosal
tres, li correspon a voste, i aquestes són vinculacions 
ir~rus" .. 

EL SR. PRESIDENT: 
,Vagi, vagi concretant. 

EL , SR. PONS lRAZAZABAL: 
Sí, irnmediatament. No pot ser, no pot ser que una 

persona vinculada, públicament, amb els documents 
que estan en el mateix expedient, a una societat de 
responsabilitat limitada, perque no s'ha inscrit en el 

,Registre, com obliguen les nOITIles, la seva desvincula-
-ció, no podía entendre's desvinculat d'aquesta socie
,tat, voste firmi un contracte, quatre, dos contractes 
:amb «Construcciones Torcal» idos amb «Construccio
nes Zeus», voste firmi aquests contractes, amb una so
cietat amb la qual estava vinculat d'aquesta manera, 
aquí hem repetit, massa vegades, que aixo és jugar 
amb foc, hem d'acabar dient que vostes tenen unes afic
cions piromanes realment incorregibles, aquest és el 

·bessó de la qüestió. Jo comprenc que sigui molest, 
difícil, abordar tot aixo, pero aquest és d tema que 
s'havia d'abordar i no realment un exabrupte sobre les 
perversitats del Socialisme. 

Moltes grades. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades, Sr. Pons. 
Sr. President, YO] intervenir? 
El Sr. Sebastia Serra? Tancara aquesta qüestió in

fidental, Sr. President, si ho estima pertinent. Dispo
,sa de cinc minuts. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
El nostre Grup Parlamentari vol fixar i moH con

cretament la posició, en aquest debat, i no amb filo
,sofies d'actuació política, sinó amb concredons reals 
i absolutes, en aquesta qüestió incidental. 
, De tot d'una creiem que per una actuació d'inno
oencia, de falta de coneixements de certs sectors 
9,'aquest Govern a l'Administració s'havia qctuat d'una 
:rpanera irregular, pero que alIo logic era admetre-ho, 
rectificar" Ho varem dir i creiem que aLXO seria el 
camí, fa més d'un any que no hi ha hagut manera 

d'admetre les coses ni rectificar, si bé dins tota la Co
missió d'Investigació, i avui mateix, hi ha molts d'ele
ments que han firmat els mateixos Grups Parlamen
taris de la majoría que veuen que hi ha irregularitats. 
Per a nosaltres, hem hagut de presentar lUl vot par
ticular i, arnés, estalonam el del Grup Parlamentari 
Socialista, perque no s'ha desmentit, no s'ha pogut 
comprovar el contrari d'una serie d'hipótesis que volem 
recalcar i puntualitzar, perque en aquest debat s'ha 
~bul1at molt de fil, í el fil que s'ha embullat ja a 
qualque moment ens feía dubtar que és el que estavem 
discutint realment, Per tant, en primer lloc, hem de dir 
que aquí no s'ha contestat a lUlat serie de qüestions, 
rellevancia externa, efectes a ~ercers i, per tant, vine u
lació real del Sr. Cañellas amb Torcal fins a partir de 
dia 1 d'agost del 84, no s'ha pogut contestar, a cap 
moment, a la rellevancia externa, és a dir, davant em
presaris, ,davant trebalIadors, davant tota l'opinió pú
blica de qui era Torcal, Societat Lin1itada. Segona 
qüestió, no s'ha pogut donar cap tipus d'explicació a 
les vinculadons familiars directes, i recordem que 
aquest mateix Parlament va aprovar una Moció, i el 
Govern va fer un Decret, posteriorment de no donar 
subvencions a familiars directes, a Zeus hi ha dos fa
miliars directes, a Torcal hi ha un familiar directe del 
President, i són els mateixos, No s'ha pogut contestar 
a cap moment les greus irregularitats administratives 
i polítiques que, insistim, que són Oficina de Contracta
ció, avisar a empreses concretes perque vagin a l'adju
dicació d'obres, no s'ha contestat, en absolut, al pro
blema de la sub-contractació suposada de Torcal a Zeus, 
Zeus no té treballadors, Zeus ha fet obres, qui ha co
brat? qui és que les ha fetes? qui ha autoritzat la sub
contractació? Hem de dir també que hi ha greus 
problemes i, volem repetir-ho, quant a Inspecció Fiscal, 
quant a l'article 20 de la Llei de Societats de Respon
sabilitat Limitada, dins la Comissió d'Investigació qual
cú va dir «bé, anar al Corredor de Comer<; és molt habi
tua!», pero nosaltres sempre hem dit i ho varem dir, 
sera habitual en el carrer, pero el President de la Co
munitat Autónoma no ha de fer una cosa que el mateix 
Sr. Corral va admetre que no era usual, i el Sr. Jover, 
també. Per tant, no pot ser l'incompliment de la Llei 
20 de Societats de Responsabilitat Limitada per part 
d'un President de la nostra Comunitat Autonoma, Al 
mateix temps, pensam que hi ha problemes gravíssims 
d'ofertes, hi ha irregularitats, les ofertes són sempre 
més altes, per tant, aixo ens indueix a pensar que hi ha 
una irregularitat concreta. Informes tecnics, on són? 
Funcionament del Registre, no existeix cap tipus de 
registre i els mateixos funcionaris de la Comunitat 
Autónoma que han vengut, el Sr. Matas va admetre que 
hi havia moltes deficiencies, Irregularitats a expedients 
que aquí no s'han contestat, Transports, Turísme, Cul
tura, Actuació de l'Arquitecte de la Comunitat Autono
ma que, per cert, la majoría va negar que vengués a 
la Comissió d'Investigació, com és possible que aquest 
Arquitecte hagi fet el que ha fet? Com és possible que 
no se li hagi obert un expedient o que el CoHegi d' Ar
quitectes no hagi estat avisat de l'actuació irregular? 
Senyors del Govern, Srs. Diputats, ens demanam, com 
és possible que no s'hagi rectificat, com és possible que 
no s'hagin admés les irregularitats fa més d'un any i, 
evidentment, tot aixo ens fa dubtar i ens fa afirmar que 
han estat els interessos particulars seus eIs que han 
guiat I'actuació del Govern a l'hora de la contractació 
directa d'obres. 
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Per a Esquerra Nacionalista, amb tata claredat, 
amb tota sinceritat, hem de dir que tot debat que ser
veixi per embullar i que no sigui per admetre i da,rui
car les coses i rectificar-les. és un debat, senzillament, 
buit i senzillament que prelén embullar l'opinió pú
blica. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Serra. El Sr. President de la 

Comunitat té la paraula. Disposa, Sr. Cañellas ... 

EL SR. CAÑELLAS FONS: 
Sr. S erra, simplement una qüestió, no digui que no 

hem fet res, o sigui, a partir del mes d'agost de l'any 
84 va sortir un Decret, precisament, regulant tot el sis
tema de contractacions, perque tot aquest problema que 
vost n impula aquí, avui. de vinculacions. s inó de 
pl'oblemcs de tipus administratiu no puguin ser re· 
produ'its una altra vegada en aquesta Cambra afortu
nadament, j al mateix temps puguin temr una jnstruc
ció a tothom respecte de com s'ha de funcionar, per 
tant, no em digui que no hem fet res, perque realment 
sí hem fet i sí s'ha regulat i sí esta disposat i sí hi ha 
una norma de conducta a la qual aplicar i saber exac
lamen l amb q'LIC en basam. 

Sr. Pons, s implement donar-ti 1 'enhorabona. ja li 
he dil que SOr tia perque voste tengué l 'oporlunitat de 
repetir alió que no volia, ele donar tanta d 'importancia 
a una Gerencia dins una Segure lat Social i, en canvi, 
posar-se per muntera un document público 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. President. I entram en el debat 

del vot particular presentat pel Grup Popular. 

EL SR. GODINO BUSQUETS: 
Sí, Sr. President. COrn que el Grup Parlamentari 

Popular ha pogut comprovar que els arguments deIs 
Grups d'opinió esquclTana ja s'han acabat, ha conside-

rat convenient retirar aquest vot popular i, al mateix 
temps, manifestar que consideram que han quedat cIa
rificats tots els punts que s'han discutit avui aquí. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades. 
1 pa sam. senyors Dipulals, a les votacions. Pri

mer, passarem a la vOlació del vol particular presentat 
pel Grup EsquelTa Nacionalista. 

Per tant, les Sres. j Srs. Diputats que votin a favor 
del vot del Grup Esquerra Nacionalista, es volen posar 
drets, per favor? 

Secretaria, pot comptar? 25. Poden seure, per fa
vor, moltes gl-acies. 

Les Sres. i Srs. Diputats que vatin en contra es 
volen posar clrets, per favor? 29. Poden seure. 

Les Sres. i Srs. Diputats, que s'abstenen- No n'hi ha. 
Per tant, queda rebutjat aquest voto 
1 passam a la votació del vot particular del Grup 

Parlamentari Socialista. Per tant, les Sres. i Srs. Dipu
tats que votin a favar. es volen p05ar drets, per favor? 
25. Poden seure i moltes gracies. 

Les Sres. i Srs. Diputats que votín en contra, es 
valen posar drets per favor? 29. Poden seure. Moltes 
gracies. No hi ha abstencions. 

Queda rebutjat aquest voto 
Aquesta Presidencia (Pausa) 
I pasam, finalment, a la vatació del Dictamen de 

la Comissió. Per tant, les Sres. i Srs. Diputats que 
acceptin el Dictamen de la Comissió d'Investigació, és 
volen posar drets, per favor? 29. Poden seure, moltes 
gracies. 

Les Sres. i Srs. Díputats que vatin en contra es 
valen posar drets, per favor? 25. Na hi ha abstencians. 
MoItes gracjes. 

Queda aprovat el Di lamen de la Comissió. 1 record 
aIs Srs. Diputats que si volen que les conclusions es 
publiquin ho han de fer sab_er a aquesta Presidencia. 

Moltes gracies de le seves intervencions ibones 
tardes. 
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