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EL SR PRESIDENT: 

Sres. i Srs. Diputats, bones tardes a tots. Comen<;a la 
sessió 

I.1) Pregunta RCE núm. 2904/94, de I'Hble. Sra. Joana 
Maria Barceló i Martí, del Crup Parlamentari SOCIALIS
T A, relativa a aparcaments i balnearis als espais naturals 
d'especial interes de l'illa de Menorca. 

El primer punt de l'orelre del dia conespon a preguntes, 
la primera és la 2904 de la diputada Sra. Joana Maria Barce
ló i Martí, del Grup Pa¡-]amentari SOCIALISTA, relativa als 
aparcaments i balnearis als espais naturals d 'especial interes 
de l'iUa de Menorca. Té la paraula la diputada Sra. Barceló. 

LA SRA BARCELÓ 1 MARTÍ: 

Gracies, Sr. President. Voldríem demanar al conseller 
d'Obres Públiques si preveuen els plans especia[s d 'orc1enació 
deis espais naturals de I'illa ele Menorca aparcaments i balne
aris a les zones naturals eI'especial intereso Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnkies, Sra. Barceló. Té [a paraula el conseller Sr. 
Reus, per respondre. 

EL SR. CONSELLER O'OBRES PÚBLIQUES 
ORDENACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus 
Beltran): 

Sr. President, Sra. Diputada. El Pla especial de Me
norca que contel11 pla i consagra la Llei d 'espais naturals 
no podra reflectir altra qtiestió distinta que un concepte 
determinat quant a un centre d'acollida d'interes públic 
perque voste ha de recordar que la Ilei ens limita res
pecte d'usos a elements en declaració d'utilitat pública. 
En aquest sentit es pondera que, per intentar fer compa
tible el que és preservació i gaudi d'un medi ambient 
controlat, sigui possib le crear, de forma pública, uns 
centres d 'acollida o uns centres, si voste ho vol dir així, 
de difusió de ( ... ) paisatgístic que pugui també donar 
servei i cOlltingut a unes demandes socials basiques. 
Gracies. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Gnkies, Sr. Reus. Vol tornar afer ús de la paraula, Sra. 
Barceló? Té la paraula. 

LA SRA BARCELÓ 1 MARTÍ: 

Gnkies, Sr. President. A mi m'agradaria que el conseller 
concretés les res postes que els diputats li demanen, concre
tament li demana, es preveuen zones d'aparcaments i balnea
ris, i a partir d'aquí m'agradaria després poder fer les argu
mentacions. Ara ens trobam que ... , valdria la pena que se ce
nyís a les respostes que se li demanen . Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Barceló. Vol tornar afer ús de la paraula. 
Sr. Reus? Té la paraula. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES I ORDE
NACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus i Beltran): 

El concepte aparcaments i balnearis no el veig taxat a cap 
lIei ni a cap norma jurídica. Li contest que hi haura uns 
espais recreatius i uns espais de serveis, sempre encaminats 
a donar cobertura a sei'vei públic, a utilitat pública. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

1.2) Pregunta RGE núm. 3154/94, de I'Hble. Sr. Diputat 
Pere Sampol i Mas, d.el Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a projectes d'embassament de les Fonts Ufanes i el 
Torrent d'Almadra. 

Passam a la segona pregunta, que és la 3154, del diputat 
Sr. Pere Sampol i Mas, del Grup PSM i EEM, relativa als 
projectes d 'embassament de les Fonts Ufanes i el Torrent 
d'Aumedra. Té la paraula el diputat Sr. Sampol i Mas. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies , Sr. President. Deu fer uns deu o quinze dies, 
unes dues setmanes, el conseller d'Obres Públiques va fer 
unes declaracions als mitjans de comunicació, en el sentit que 
estaven prevists uns embassaments per captar les aigües a les 
Fonts Ufanes, al terme de Campanet, i al Torrent d'Aume
dra. del mateíx terme. E ns podria informar en quin a situació 
es troben aquests projectes? Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
I j 

Gracies, Sr. Sampol. Té la paraula el conseller Sr. Reu~~-

_ ~L ___ SR._ CONSEt:tER D E' TDRfSME1Joaii- FlácfDer--· i 
Riutort): 

Sr. President. Sr. Diputat, amb molt de gust. Des de 
l'any 68 i 70 hi ha estudis per intentar aprofitar un 
cabdal d'aigua que en el cas de les Ufanes pot ser en 
anys molt humits de 15 hectometres i en anys secs, 
d'1,5; i en el tema d'Aumedra pot estar en un entorn de 
8 hectometres en anys humits, i de 3 en anys secs; li dic 
que des de fa quasi 25 anys hi ha estudis per intentar 
aprofitar un excedent que realment no crea incidencia 
ni a l'entorn ni quant a consums. És un tema tecnica
ment molt difícil, pero li vull dir que, evidentment, és 
una obra que, amb el temps, s'haura d'intentar desenvo
lupar, sempre amb respecte maxim al que són afeccions 
i sobretot al que pugui ser I'impacte ambiental a zones 
humides. Vull que estígui tranquil en el sentit que si 
alguna cosa s'arriba a fer, es fara sempre respectant 
aquests parametres. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

E L SR. SAMPOL 1 MAS: 

Sí, gracies, Sr. President. Seria convenient que quan 
es fan ... , bé-1 deduesc de la seva intervenció que el que 
hi ha és~ exactament el que ha.sortit centenars de vega
des ja als mitjans de comunicació, sembla que no hi ha 
res nou; de totes maneres, jo crec que per tranqu¡¡'¡itzar 
els habitants de la comarca i les persones que tenim un 
poc d'inquietud per al manteniment de I'espai humit 
més important de Mallorca. que és s'Albufera, crec que 
s'hauria de tenir molt en compte que aquests dos tor
rents , precisament, alimenten els aqüífers de la zona 
d'Inca-Sa Pobla-Muro, i sobretot s'Albufera, i entenc 
que abans de fer unes declaracions d'aquest tipus, que 
provoquen una alarma, principalment dins el sector 
d 'agricultors d 'aquella comarca, s'haurien d 'haver fet els 
estudis previs sobre la possible incidencia negativa en 
aquests aqüífers. Gra.cies . 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sampo\. Vol tornar afer ús de la parau
la, Sr. Reus? Té la paraula. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 
ORDENACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus 
Beltran) : 

/ Sr. President, Srs. Diputat, jo vaig fer declaracions 
molt ciares, molt simples, vaig quedar sorpres quan a 
continuació x tecnics -entre cometes- varen fer rapida
ment unes versions que jo no havia dit. Voste ha d 'en
tendre que hi ha hagut anys que les Ufanes han rajat 70 
hectometres d 'aigua en quinze dies. vull recordar que el 
consum de Palma capital i Calvia esta en 45, hi ha ha
gut anys humits . extraordinaris, on les Ufanes n'han tret 
70. c\'aquests 70 pensam que seria realment factible 
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aprofitar-ne 15 sense incidencies, el que són zones de des
carrega. En una paraula, no farem res que no estigui molt 
avaluat i molt informat. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

1.3) Pregunta RGE núm. 2905/94, de l'Hble. Sra. Joana 
Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALIS
T A, relativa a propostes del Partit Popular als plans especi
als d'ordenació de les Anei a Filla de Menorca per garantir 
l'accessibilitat gratu"ita a les platges de l'illa. 

Passam a la tercera pregunta, que és la 2905, de la dipu
tada Sra. Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamenta
ri SOCIALlST A, relativa a les propostes del Partit Popular 
als plans especials d 'ordenació de les ANEI a l'illa de Me
norca per tal de garantir I'accessibilitat gratui'ta a les platges 
de I'illa. Té la paraula la Sra. Barceló. 

LA SRA. BARCELÓ 1 MARTÍ: 

Gracies, Sr. President. Ha presentat el Partít Popular o 
alguna institució en que governi el Partit Popular a l' illa de 
Menorca cap tipus d 'esména 'O al'legació o proposta als plans 
especials d'ordenació deIs espais naturals d'especial interes, 
aprovats inicialment per tal de garantir I'accessibilitat gratui'
ta a les platges de I'illa? 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Barceló. Té la paraula el conseller Sr. Reus. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLlQUES IORDE
NACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus i Beltran): 

Sr. President. Sra. Diputada, amb molt de gust. Sí, I'aju
ntament de Ciutadella a l'al'legació 566/93, va fer referencia 
a la necessitat d'incloure x serveis de platges a zones de platja 
delmunicipi de Ciutadella. Igualment, l'ajuntament d'Alaior 
a I'al·legació 491/93 es va pronunciar respecte de la modifi
cació deIs plans especials per incloure balnearis. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. Vol tornar afer ús de la paraula, 
Sra. Barceló') Té la paraula. 

LA SRA. BARCELÓ 1 MARTÍ: 

Gracies, Sr. President. Així ja ha tenim cIar, és a dir que 
les propostes perque els accessos siguin públics í gratui'ts a 
l'illa de Menorca, es fa a partir deIs xantatge deIs propietaris 
privats d'aquestes platges a canvi que se'ls doní permís per 
muntar balnearis. Eren clares les declaracions deIs alcaldes 
elel Gru p Popula 1', són molt cIares. Aq uestes instal'lacíons 
permetran negociar all1b els propietaris el Iliure accés a 
aquests camins particulars, a canvi, els propietarís podran 

obtenir l'explotació deIs quioscs. Si a<;o és accés lliure 
i gratui"t a les platges, a canvi del xantatge d'explotaci
ons que fins i tot membres del seu grup esta n en expec
tatives de tenir-les, els donam l'enhorabona, vertadera
ment no creiem que fos aquest el camÍ de donar permi
sos contra la Llei d'espais naturals, la manera de fer 
públic i efectiu el dret que tenim els ciutadans d'anar a 
les platges gratu'itament. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Barceló. Vol tornar afer ús de la pa
raula, Sr. Reus? Té la paraula. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 
ORDENACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus 
Beltran): 

Sr. President, Sra. Diputada. Trob que ha fet una 
viada, perque ha dit tantes coses que no entenc que ... Ja 
li he explicat en el punt primer que amb molta dificultat 
sera possible a espais naturals de Menorca i altres ban
des, fer alguna cosa distinta que no sigui un servei d'ús 
públic, és a dir, no acab de veure el que voste em diu, 
ara, no obstant aixo, la seva informació tal vegada és 
més completa que la meya, tal vegada. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

1.4) Pregunta RGE núm. 3155/94, de I'Hble. Sr. 
Diputat Pe re Sampol i Mas, del Grup Parlamentari 
PSM i EEM, relativa a diposit d'urani de l'aeroport de 
Palma. 

Passam a la quarta pregunta, que és la 3155, del 
diputat Sr. Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari 
PSM i EEM, relativa a l diposit d'urani de l'aeroport de 
Palma. Té la paraula el diputat Sr. Sampo!. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies , Sr. President. Bé, és evident que el Govern 
coneix que hi ha hagut uns diposits d'urani a I'aeroport 
de Palma perque ha sortit als mitjans de comunicació, 
per tant la primera part de la pregunta és obvia, el que 
voldrÍem saber és sí ha fet alguna actuació a l respecte. 
Gracies. 

EL SR. PRESTDENT: 

Gracies, Sr. Sampol. Té la paraula el conseller Sr. 
Tri ay. 

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

.. 
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Sí, gracies, Sr. President. Sr. Sampol, dir-li que efectiva
ment des que varem ten ir coneixement, el gener del 93, 
d'aquest tema, s'han fet les actuacions pertinents, hi ha hagut 
les adscripcions que practicament la darrera va ser el setem
bre d'enguany, i Aena en aquests moments ens ha comunicat 
ja el protocol i 'enviara ja els primer die de novembre, 
aquest urani als Estats Units, fin a I hora d'ara, les inspecci
ons que s'han fel són conecles quant que eLs bidons en que 
hi ha I'urani, són perfecta m nt sota control, ¡aquestes notÍ
cies que han aparegut a la premsa són totalment infundades. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. Vol tornar afer ús de la paraula el 
diputat? No. 

1.5) Pregunta RGE núm. 2906/94, de I'Hble. Sra. ,Toana 
Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALIS
TA, relativa a si estableixen els plans especials d'ordenació 
de les Anei a I'illa de Menorca les mesures necessaries per 
garantir l'accés gratu'it a les platges de Menorca. 

Passam a la cinquena pregunta que és la 2906 de la dipu
tada Sra. Joana Maria Barceló i MartÍ, del Grup Parlamenta
ri SOCIALISTA, relativa a si estableixen els plans especials 
d'ordenació de les Anei de I'illa de Menorca les mesures 
necessaries per garantir I'accés gratu"it a les platges de Me
norca. Té la paraula la Sra. Barceló. 

LA SRA. BARCELÓ 1 MARTÍ: 

Gracies, Sr. President. Insistim en el tema, estableixen els 
plans especial que s'aprovaran, perque encara no estan apro
vats, al marge que en aquest parlament s'hagi dit que totes 
els plans especials deis espais naturals de les Illes estiguin 
aprovats, solament hi estan el de Menorca inicialment, havien 
de sortir a 1 'aprovació definitiva el mes de mar<; , encara no 
la tenim, pero els demanam si preveuen mesures especÍfi
ques per tenir accessos públics i gratuits a les platges. Graci
es. 

E L SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Barceló . Té la paraula el conseller Sr. Reus. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES I ORDE
NACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus i Beltran): 

Repetim tot el temps la mateixa qüestió. Li vull recordar 
que la servitud cl'accés a platges és competencia estatal, i 
s'ha ele moure vía conveni, via expropiació, d'acord amb 
I 'ordenació urbanística o territorial que fa I 'administració 
competent, en aquest cas, sent Anei, evidentment I'adminis
tració balear. El Govern balear dins els plans especials de
termina zones d'accés rodat o únicament a efectes de via
nants . determina espais d'ús públic quant a zones d'esplai o 
d 'aparcament. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. Vol tornar fer ús de la paraula 
la Sra. Barceló? Té la paraula. 

LA SRA. BARCELÓ 1 MARTÍ: 

Gracies, Sr. President. No entraré en la competencia, 
és un tema que ja veurem aquí, quedara demostrat que 
és el conseller d'Obres Públiques qui té la competencia 
els espais naturals de fer i de dibuixar aquests accessos 
públics, i aixÍ ho assenyalava un membre del seu grup 
que seu molt a prop seu. Els plans especials de les arees 
naturals contemplaran els accessos a platges com és el 
tema general viario On és a<;o? Mentides, no hi éso 

1 una altra: També ha estat desqualificant amb la 
seva actuació el que diu qUÍ comanda en el Partit Popu
lar a Menorca, qui assenyala que és prioritari evitar la 
construcció o demarcacÍó de zones d'aparcament dins 
les arees naturals. A<;o és el que opinen alguns del seu 
partit a Menorca, pero evidentment aquÍ han guanyat 
els interessos particulars de molts pocs propietaris, que 
fins que no han tingut permÍs per fer restaurants de 150 
metres a les platges verges no han callat ; i a partir d'a
quí els accessos se1'an \liures. Nosaltres evidentment 
demanavel11 una alt1'a cosa, i pensavem que el que deien 
membres del Partit Popular del sistema general viari, i 
que no es farien aparcaments, era cert. Ja veim que des
qualifica el president del Conse\l Insular de Menorca i 
algun altre conse\ler respecte de les declaracions que han 
anat fent durant aquest estiu per calma la gent deIs 
pobles. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Barceló. Vol tornar fer ús de la paraula 
el Sr. Reus? Té la paraula. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 
ORDENACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus 
Beltran): 

Sr. President, Sra. Diputada. A veure si ho deixam un 
poquet claro El Govern balear dins el Pla especial deixa
ra delímitades zones d'accés, en un cas rodat i en uns 
casos a efectes de vianants. Mai no deixara prevists 
balnearis en el seu concepte o aparcaments en el seu 
concepte. Pe1' alt1'a banda , COlll li dic . el Govern balear 
té una competencia avui en dia en discussió, perque el 
Govern central, del Partit Socialista, ens acaba d'impug
nar el Decret sobre ordenació del litoral, ens qüestiona 
la competencia. El Govern balear ha de definir unes 
zones determinades, i l'Estat central ha d 'actuar expro
piant o concertant vials . Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies , Sr. Consell er. 
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1.6) Pregunta RGE núm. 2907/94, de I'Hble. Sra. Joana 
Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIA
LISTA, relativa a mesures adoptad es en els plans especials 
d'ordenació de les Anei a l'illa de Menorca per garantir 
l'accés gratult a les platges de Menorca. 

Passam a la sisena i darrera pregunta, que és la 2907, 
també de la diputada Sra. Joana Maria Barceló i Martí, del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a les mesures 
adoptad es en els plans especials d 'ordenació de les Anei a 
l'illa de l!1enorca per garantir J'accés gratult a les platges de 
Menorca. Té la paraula la diputada Sra. Barceló. 

LA SRA. BARCELÓ 1 MARTÍ: 

Gnkies, Sr. President. Demanavem ... , ja veim que en els 
plans especials quan surtin a exposició pública, quan s'arribin 
a aprovar definitivament algun dia, ja veim que no trobarem 
cap tipus de mesura específica que estableixi i doni garanties 
als ciutadans de I'illa de Menorca d'accedir gratultament a 
les platges sense cap tipus de xantatge, pero en tot cas insis
tim: Ha previst alguna mesura') Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Barceló. Té la paraula el conseller Sr. Réus. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 1 ORDE
NACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus i Beltran): 

Sr. President, Sra. Diputada , em sap greu perdre el temps 
d 'aquesta manera. Repetesc el mateix des de les quatre 
mitja. He contestat al mateix tres vegades. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. Vol tornar fer ús de la paraula la 
Sra. Barceló? 

LA SRA. BARCELÓ 1 MARTÍ: 

Gracies, Sr. President. Jo he fet aquestes preguntes potser 
d'una manera insistent, perque durant aquest estiu tots els 
membres del Partit Popular han donat la seva opinió lligada 
als interessos concrets del moment i de les pressions, i per 
tant ens han dit ac;o, que no ens preocupéssim ele res, que no 
hi hauria zones de serveis; o ens han dit que no ens preocu
péssim de res, que hi hauria un sistema general viari públic 
amb els plans especials; altres ens han dit que tot s'acIarira 
amb balnearis, i a partir d 'aquí ac;o sera forc;a de negociació 
amb els propietaris, i evidentment nosaltres volíem acIarir, 
perque el Govern no treu a aprovació els plans especials, 
volíem aclarir qui diu la veritat. 1 ha quedat cIar, qui diu la 
veritat, que tant just els balnearis serveixen com excusa de 
negociació, i que el Govern no pensa fer res en absolut per
que els camins siguin públics . Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Grades, Sra. Barceló. Vol tornar fer ús de la paraula 
el Sr. Reus? 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 1 
ORDENACIO DEL TERRITORI (Bartomeu Reus i 
Beltran): 

Sr. President, Sra. Diputada, perdoni que li digui 
aixo, pero estudíl els temes un poquet millar. És molt 
distint un concepte d 'utilitat pública i interes general. 
La llei és molt cIara: es podra fer a aquests espais a\lo 
que la Ilei di u, que és molt poco Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conse\ler. 

Il.1) InterpeI-lació RGE núm. 2300/94, presentada 
pel Grup Parlamentari MIXT, relativa a política en 
relació amb el sector Beter. 

Passam al sega n punt, que corres pon a la Inter
pel'lac ió número 2300, presentada pel Grup Parlamenta
ri MIXT, relativa a política en relacíó amb el sector 
lleter. Té la paraula en nom del grup interpel'lant el 
diputat Sr. Pascual i Amorós. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. El Conse
ller d'Agricultura i Pesca en la seva compareixenc;a de 
16 de mar~ d'enguany deia, ens explicava, que I'em presa 
Semilla s'havia de tornar fer amb la majoria d'accions 
d'Agama; i deia que basicament les raons de I'esmentada 
intervenció han estat per una part la de salvaguardar la 
continultat de l'empresa, i especialment d'una part -i 
aquí vul1 incidir jo-, especialment d'una part significati
va de les petites explotacions lleteres de Mallorca, etce
tera. 

També en aquesta mateixa compareixen<;a va dir dins 
aquesta mateixa línia "nosaltres efectivament cercam, 
sempre permanentment hem cercat que sigui la iniciati
va privada, la societat civil, que és la que ha de fer 
aquestes coses, que sigui la que assumeixi la indústria de 
la transformacio de llet". Per tant el Govern es va fer 
amb la majaría de les acciol1s d'Agama a través de l'am
presa Semilla, perque en aq uel1 moment deia que no hi 
havia en el sector privat un substitut per a Agama; i ha 
díu a altres punts de la seva compareixenc;a: "Hi ha 
qualque planta que pugui absorbir els 30 milions de 
litres que s'han d 'absorbir a Mallorca?" , pregunta que va 
fer durant aquesta compareixenc;a. 

Per cert, va dir que es necessitaven invertir 600 míli
ons a curt termini, i la primera pregunta que jo he de 
fer al Govern -supos que em contestara el consel ler- és 
a veure quants n'ha aportat el Govern dins rany 1994; 
en concreto Semilla o e l Govern que ha aportat a Agama 
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dins I'any 1994? DeIs 584 milions d'ampliació de capital, 
quants n'ha aportat el Govern? U~a altra pregunta és quants 
n'hi havia aportat anteriorment. Es cert aixo que l'any 1991 
s'hi havien aportat uns 700 milions de pessetes, com es va dir 
en el seu moment? 

Pero aixo és el que ha estat fim- ara, i aquí van aquestes 
preguntes. En el projecte de presst..posts que ha entrat 
aquests dies aquí, en el Parlament per al J 995, es preveu que 
Semilla aportara 105.190.000 pessetes a Apma, deIs quals, 
si no he interpretat malament, 61.090.000 són subvencions. 
1 aixo comptant que en aquest pressupost de lS 05 no hi ha 
el projecte de fabrica nova, que diu que no s'inclou en el 
pressupost expressament, i per tant aquí l 'altra pregunta és: 
que aportara el Govern si es fa aquesta fabrica nova? En el 
pressupost del 1995 només figuren 86 milions de pessetes 
d'inversió per substituir les maquines envasadores de break, 
res més_ 

E n resum, Sr. Conseller, fins ara que ha posat el Govern 
a Agama, i que pensa posar en el futur? Jo li prec una con
testa a aquestes preguntes, i li dic aixo perque el sector pri
vat, els ramaders ele la FAGB, els d'altres empreses com L1et 
Mallorquina, que ara faré referencia a ella , estan realment en 
una situació crítica respecte a tot aixo_ Concretament el Sr. 
MOl-agues de la FAGB diu que és una postura irresponsable 
per part del Govern que es destinin 1.010 milions de pessetes 
a Agama. Jo crec que estaven confosos, i esper que m 'ho 
expliqui, perque no sé aquests 1.010 milions si són tots els 
doblers que s'han posat, o si és el pressupost d'Agama d'en
guany, que crec que és el que deu ser, no exactament la que 
diu el pressupost d'aquí. Diu "esper que almanco pugin la 
lIet als ramaders, ja que cobren 10 pessetes manco que a la 
península" . Efectivan1ent Agama paga als ramaders 10 pes
se tes menys que a la península. 

Pero si en el mar<; ens deia aixo el conseller, que no hi 
havia alternativa, avui la situació és radicalment distinta. Ha 
sortit una iniciativa de 34 pagesos que es varen posar d'acord 
a constituir una societat anonima que es diu L1et Mallorquina 
per comercialitzar els seus productes, i s'ha de dir que segons 
ens consta, quan es va constituir aquesta societat hi havia les 
portes obertes a qualsevol ramader perque pogués participar. 
No es va excloure ningú, i avui encara sembla que aquesta 
empresa esta disposacla a recollir la lIet de tothol11 que li 
vulgui dur. 

'. 
Pero actualment aquesta empresa ja comercialitza un 

producte, una Ilet, també un batut de xocolata, també ja el 
comercialitza, i reCllll aproximadament avui en dia el 40% de 
la lIet de Mallorca que es destina a envasat, sense comptar 
evidentment la deis formatges, que és una altra historia. A 
més paga millor. Si he dit que Agama pagava de 39 a 41 
pessetes el litre, ells paguen a 47; paguen millar als ramaders, 
paguen més aviat, paguen als 10 dies, Agama sembla que 
paga als tres mesos; el darrer que ha pagat Agam a és el mes 
de juny, si les meves informacions són correctes. 

Per tant la situació que teníem abans, que el sector 
lleter estava en perill, avui no és tal situació. A més s'ha 
de dir que aquesta empresa que avui ja he dit que fabri
ca, i fabrica de 8 a 11 Iitres/any, a més té previst muntar 
una fabrica que ells pensen que estara en funcionament 
a finals de l 'any 1995, és a dir d 'aquí a un any, amb 
tota seguretat si es compleixen aquests terminis, abans 
que la nova fabrica d'Agama estigui en funcionament. 

La pregunta és obvia en aquest cas: Oue pensa fer el 
Govern en el sector lactic en la situació actual? Pensa 
continuar donant suport a Agama? Pensa deixar que 
sigui el sector productiu, la societat civil, com deia el Sr. 
Morey aquí, que siguin els que s'organitzin una vegada 
que esta assegurat que els ramaders poden vendre la 
seva llet? Perque actualment Agama, que és una societat 
que té un poc més del 50% en 111ans del Govern, també 
té el 40 i busques en mans de particulars. Ajudar Agama 
també és ajudar uns particulars concrets, i és anar afer 
una competencia deslleial amb al tres ramaders. Perque 
pensi , Sr. Morey, que enguany en aquests pressuposts 
que s'han presentat es preveu per a Agama un superavit 
de 42 milions de pessetes, pero aixo sí, n 'hi ha 60 de 
subvenció del Govern . Per tant encara hi ha perdues, 
encara donam subvencions a una empresa, quan ja n 'hi 
ha una altra que ha sortit deis propis pagesos, que es 
volen comercialitzar els seus propis productes, que no té 
cap ajuda del Govern. 

Una pregunta que m 'agradaria que contestas és a 
veure si segons la legislació europea, segons les directi
ves de la Camunitat, esta permes que el Govern dugui 
aquesta política. Per tant jo li he de preguntar si és que 
pensa el Govern vendre les accions d'Agama, com s'ha 
anunciat per part del president, quan, en quines condici
ons? 

Pero encara hi ha més coses que no acaben de qua
drar, Sr. Conseller. Si la temporada 93-94, o sigui fins al 
mar¡; del 94, es varen recollir al valtant de 29,5 milions 
de litres per envasar, la del 94-95 sembla que n 'han 
recollit manco, uns 25-26 milions de me tres cúbics . Ido 
bé, si hi ha 26 milions de metres cúbics recollits a tota 
I'illa de Mallorca, i per I 'any 1995 als pressuposts se'ns 
diu que Agama n 'ha d 'envasar 20, tenint en compte que 
avui ja L1et Mallorquina en recull entre 8 i 11, i després 
n'hi ha 2 més de Palma Crem, i després hi ha d'en Piris 
10 milions més. que una part supos que és de farmatge, 
i tot aixo, els números no quadren. 

Pregunta que m'agradaria que em contestas el Sr. 
Conseller: Tota la llet que envasa Agama, a que posa en 
el seu batut de xocolata, o als seus productes, és llet 
mallorquina, o és \let duita d 'altres indrets? És lIet duita 
de Menorca?, és lIet duita de la península? la m'agrada
ria que em contestas a aquestes preguntes molt concre
tes, Sr. Presic1ent. 
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1 finalment hi ha el tema de les subvencions per construir 
les plantes d'envasament de Het. Voste a la compareixen¡;a 
ens va dir, quant a les noves instaHacions, una confessió: 
"qui us parla va anar personalment a BrusseHes a parlar amb 
alts executius de la Comissió dins el Feoga Orientació" , 
segueix, i diu "és possible que hi hagi ajuts d'un 35%, un 30 
de la Comunitat i un 5 per part del Ministeri d' Agricultura 
i Pesca per fer una nova planta"; i també parla del 5b, amb 
unes coses que jo no acab d'entendre i m'agradaria que m'ex
plicas. 

Pero m 'agradaria que em digués el següent: en el futur, 
si hi ha una subvenció per Agama, hi pot haver una subven
ció per l'altra fabrica , de Llet Mallorquina? Hem de ser tots 
iguals, o només en podem demanar per un? Quines raons? 
M'agradaria, ido, que em contestas a totes aquestes coses. 
Moltes gracies. 

EL SR. PRESIOENT: 

Gracies, Sr. Pascual. En representaClo del Govern té la 
paraula el conseller Sr. Morey. 

EL SR. CONSELLER O'AG RICULTURA 1 PESCA 
(Pere J . Morey i Ballester) : 

Sr. President, Sr. Pascual. Jo cree que vostes, sincerament, 
ha equivocat la fórmula per si de veres, que tenc els meus 
dubtes, pero en fi, acceptem que de veres vulgui saber el que 
m'ha demanat; cree que hauria d'haver aplicat una altra 
fórmula diferent des del punt de vista parlamentari, perque 
voste envia al Parlament, i la Mesa li accepta, una inter
pel'lació en la qual s'interpel'la el Govern sobre la política 
general del sector Heter. Punto Res més. I ara ve aquí i em 
demana els pressuposts, que discutirem per cert dia 13, cree 
que tenc la compareixenc;a dia 13; em demana sobre el pres
supost del 95, em demana sobre la producció d'Agama de 
lIet, si compra a fora, si compra aquí, i es pensa que jo amb 
aquesta interpel'lació he de saber tots els detalls d'Agama, 
deIs quals no en parla per res a la se va interpel ·lació. 

Pero, molt bé, jo em limitaré a contestú alió pel qual he 
estat interpel ' lat, que és sobre la política general del Govern 
del sector lleter, i després algunes preguntes que sí li puc 
contestar, entre altres coses perque estan contestades al diari , 
no per part meya. 1 lament que en aquesta ocasió s'empri la 
fórmula de la interpel ·lació . perque sera impossible en deu 
minuts poder explicar el que voste vol saber. Peró tenc els 
meus dubtes que voste cerqui aixo. Voste al que ve aquí 
esta molt ciar , i esta molt ciar el seu panegíric d'una empre
sa privada, respectable, 1I0adíssima, que justament té alguna 
vinculació amb Unió Mallorquin a. 

Pero , en fi. quin és el projecte que té el Govern respecte 
del sector lactic? Punt primer: El projecte no pot ser contra 
dictori amb I'organització comuna ( .. ) lletee j per conse
güent ha d 'esta r dins aquest marco Segona: El programa ele 
les Balears ha e1'estar també inserit i ser coherent amb el 
programa el e reestru cturaci ó e1el sector Ileter contemplat al 

Oecret 1888 de l' Administració central de l 'Estat, Minis
teri d'Agricultura, Pesca i Alimentació. 

Com que el Govern va considerar que el tema del 
sector lleter era d'una importancia absolutament vital 
per a les Illes, varem iniciar -per cert, amb la seva ab
sencia- un projecte de fer una cosa que anas més enlla 
d'una legislatura, fer un programa que estigués consen
suat no soIs amb els grups polítics d 'aquesta cambra, 
sinó també amb el Ministeri. 1 varem iniciar el que es 
va dir el Programa integral concertat del sector lleter. 
En aquest programa, que va ser elaborat per una po
nencia especial d'aquest Parlament, que va durar bas
tants de mesas, varem analitzar tots els aspectes que 
conflueixen dins el sector lleter: producció, comercialit
zació, transformació; varem establir els objectius que 
nosaltres, el Ministeri i qualsevol havia de perseguir, 
perque el tema era tan important que no podia estar en 
mans d'una opció política, sinó que hi havia d'haver un 
consens general. 

Aquest programa no sois fou aprovat per unanimitat 
per tots el membres d'aquesta cambra, de tots els grups 
polítics, sinó que membres que avui seuen aquí varen 
anar a Madrid amb un servidor a dir-li al ministre, en 
aquell moment 'el Sr. Pere Solbes, "Sr. Ministre e1'A
gricultura, aixo és el que tots hem consensuat i volem 
per al sector lIeter a les Balears". he ele dir que gracies 
a aquest consens s'han aconseguit moltes coses. S'ha 
aconseguit una quota Iletera de 120 milions de litres, que 
cap de nosaltres sincerament esperavem en el moment 
que discutíem el PICAB, el Programa Integral Concer
tat per al' Agricultura de les Balears. Hem aconseguit 
darrerament que el ministre "es banyas" acceptant que 
la disminució de la producció lIetera de Menorca deguda 
a la sequera no tendria una influencia sobre la caiguda 
o la possible desaparició d 'una part d 'aquesta quota; i en 
definitiva ha servit per poder funcionar tots aquests 
meso s des que ho varem aprovar. 

Per consegüent, el programa del Govern és el pro
grama d 'aquest parlament, esta editat , esta escrit, esta 
fins i tot pressupostat. Per consegüent obvi'¡ aquest 
punt. 

Que va sortir'J Va sortit la necessitat de ... , la necessi
tat no. no hi havia més remei que intervenir dins Aga
ma, i jo reiter totes les frases que voste ha lIegit que vaig 
e1ir en aquella compareixenc;a. E l Govern continua pen
sant que ha de ser la iniciativa privada la que ha de dur 
la transformació i la comercialització de la lIet, del for
matge, i de tots els productes lactics, i en general de tots 
el aliments i de tots els productes que no són aliments. 
La nostra feina no és la de dirigir empreses. Ara voste 
em diu "bé, pero si aixo és vera , ara hi ha forc;a , una 
empresa que es e1iu L1et Mallorquina, que ja pot fer aixo. 
Per consegüent tanquin vostes Agam a, acomiadin els 
treballadors, i aqu ests senyOl"s faran la comerciaJitzac ió 
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de la llet". Desgraciadament no és ver, recale la paraula 

"desgraciadament" . 

Quan aquests enyor de Llet Mall rquina em varen venir 
a veure primer a mi, després al conseller d' lndúslr ia, i crec 
recordar que fjna lment al Sr. Pr idenl d'aquesta comunital 
autónoma, em permetra, Sr. P resident, la confidencia, que 
els va d ir lIa buenas horas mangas verdes. ara vénen vostes, 
quao el Govern d manera rei terada, no una vegada sinó 
molte ha reunit 1 ector, les figures més importan ts del 
sector, i els h dit que amb les ajude que fa sin necessaries 
es fessin carrec d' Agama i no varen voler; ¡ara, quan el 
Govern perque no queda més remei, per salvar el sector 
lIeter de Mallorca, s 'ha hagut de fer carrec no amb el 50, 
desgraciadament és més del 50 de I'accionariat d'Agama; ara 
vénen vostes a dir que volen fer una altra centra!?". 

Evidentme nt tot aixo és ver, i voste diu que no li quadren 
els números. Miri, a mi tampoco Que jo sapiga el 40% de la 
producció lIetera no són els nombres que aquesta gent even
tualment produira, dic desgraciadament. 26 de mar<; del 
1994: 11 E S !aJ1l 0S capacitados para u/w producción q/le oscile 
entre los 50.000 y 60.000 litros diarios, es decir 12 millones 
de litros anuales". Bé, i els altres? Li lIegesc , diu aquest se
nyor, Jaume Mas, assessor de Llet Mallorquina -és que no ho 
ha dit una sola vegada, aixo que llegiré, no ha dit diverses 
vegades-: "Esta iniciativa supone una ruptura CO/1 la cómoda 
tradición de estar supeditado a Agama. Abordamos el proyec
to descartando la posibilidad de ayudas institucionales", repe
tese, "descartando la posibilidad de ayudas institucionales", 
no ho die jo, ho diu el Sr. Jaume Mas. 

Li he contestat la darrera pregunta, aquests senyors ho 
descarten. No en volen, i encara que en volguessin, li diré 
per que no és possible; perque el Feoga Orientació no dóna 
ajudes per a indústries que facin simplement empaquetar la 
Ilet; nornés dóna ajudes per indústries que transformin la lIet 
en formatge, en nata, en productes de pastisseria, en io
gurts"" en fi, en tota la gamma que voste vulgui, pero no, de 
cap manera, embotellar. 

Em sap molt de greu que hagi aprofitat aquesta via de la 
interpel·lació, i no una via amb la qual haguéssim pogut 
discutir amb més detall aixo, perque fara la impressió equi
vocada que el Govern o qualcú del Govern esta en contra de 
la iniciativa de L1et Mallorquina. 1 vull dir ben clar que no és 
el caso Nosaltres el que volem és que el sector vagi endavant. 
i efectivament li confirm: quan nosaltres trobem un compra
dor que ens asseguri que continuara comprant la lIet que es 
produeixi a les IlIes Balears , nosaltres li vendrem Agama i 
privatitzarem Agama . Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Cracies, Sr. Consellcl'. Passam a[ toro de fixació deIs 
altres grups parlamentaris. Pe l Crup PSM 1 EEM té la pa
ra ula el Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA I PONS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Estam 
davant una interpeHació que, equivocadament, entenem 
nosaltres, s'ha discutit fins ara en c1au mallorquina. 
Quina ha estat i és la política del Govern de les llles 
Balears en materia de política Hetera? Per discernir-ho 
hem de partir d 'un fet inqüestionable, es tracta d 'un 
subsector, el de la producció lletera, que probablement 
sigui el més condicionat per la política comunitaria, és 
a dir de la Unió Europea, de tal manera que fins i tot es 
limita la producció, millor dit es limita la capacitat de 
comercialitzar les produccions, arribant a castigar, pena
litzant, els excessos productius, fins al punt de fer-los 
impossibles. 

Quina ha estat [a política del Govern cap aquest 
sector, i que és el motiu -hauria d'haver estat el motiu
d 'aquesta interpel'lació? E ntenem que hem de fer una 
distinció fonamental, considerant el sector productiu 
d'una banda , i I'industrial de I'altra. Així, respecte del 
sector productiu podríem coincidir en una serie de 
circumstancies: Primer , tot i tenir la producció limitada 
pel sistema de quotes, les q uotes assignades per als pro
ductors de les IIles, són en termes general s adequades a 
les capacitats ele producció, 120 milions de quilos de 
quota és una quantitat acceptable en aquests moments. 

Segon, els productors c::n general s'han adaptat a 
i"exigencia deis nous temps, i aixl s'han produ'it nota
bles avan<;os en la qualitat de les produccions i en els 
nivells de productivitat. Fins i tot podern convenir que 
totes les adrninistracions han actuat de manera relativa
ment positiva per propiciar aquesta adaptació. 

En canvi quan entra m a I 'altre apartat, la indústria, 
ja ens trobam amb diferencies notables d'apreciació. En 
aquest sentit el PSM i I 'EEM hem denunciat prou vega
des que la política agroindustrial del Covern era absolu
tament inexistent, i que a més el Govern feia una apos
ta, quan la feia, la solia fer esguerrada o mal orientada. 
M'expliquin, si no, quina actuació s'ha duit en materia 
d 'ind ústries lleteres. A Ma Ilorca l' única actuació s 'ha 
centrat en la intervenció a Agama, amb un cost despro
porcionat, i sense massa visió de futur, de manera que 
si bé en uns moments es va poder justificar, i nosaltres 
la varem justificar, una intervenció com aquella , després 
no s'ha mantingut una línia d'actuació coherent, i no 
s'ha cercat tampoc el consens, és a dir la participació del 
sector, en l'orientació de la política a seguir. I les c1aus 
de la qüestió són ben cIares. La pregunta és simple: Hi 
ha 1I0c a Mallorca per a més d'una central Iletera, si 
cercam la pervivencia del sector? 

Tots sabem que la reestructuració del sector lIeter a 
nivell de l'Estat, a part de regular les quotes de produc
ció, s'ha mantingut amb una pota coixa , les indústries de 
transformació. El Govern de l'Estat, el Ministeri d'Agri
cultura, ha tingut el mateix defecte que el Govern, no ha 
tingut política agroindustrial. l tots sabe m el mal que 
afecta les indústries Ileteres, el seu sobredimensiona-
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ment, unes instal·lacions obsoletes, i una excessiva dispersió. 
Ido aquesta diagnosi és també valida a l'iIla de Mallorca. 

El Govern, a part de la intervenció a Agama per salvar en 
el seu moment uns productors, que ha fer per incidir en el 
conjunt del sector? S'ha proposat realment el Govern tenir 
incidencia en aquesta qüestió? Nosaltres creim que no. No 
sois s'ha contentat amb la participació d'Agama, que un dia 
un altre haud de finalitzar, sinó que s'hja mostrat incapae; 
de propiciar un debat entre industrials i sector productor 
sobre el futur de la producció 1letera i sobre el model de la 
indústria de transformació per la qual el Govern aposta. 
Quina pena, Sr. ConselIer, que el PICAB, que varem consen
suar amb tots els grups parlamentaris, no s'hagués consensu
at també amb el sector; i en aquest sentit, Sr. ConseIler, ( ... ) 
desganat, desmotivat, incapae; d'impulsar, incapae; de ser tan 
sois catalitzador d'unes reaccions que haurien pogut possibili
tar un canvi dins el sector. Juga el Govero el joc de "qu i dia 
passa, any empeny", i ae;o no és fer política. En aquest cas 
el mal de la se va política és no tenir política. 

l I'illa de Menorca -m 'han de permetre que en faci unes 
paraules, perque és més de la meitat de la producció Hetera 
a la nostra comunitat autonoma- és un cas a parto AHa el 
Govern ha apo. lat eqllivocadalllen t pen " I r una determi 
nada políti él en I'a mbil ele la lransforlllt\ció. - quivocacla
ment perque la len ¡encía ( ~u ' han abocal el sector produc
tor n p t re ullar nefasta. El co n -el l r sap perfeclamenl 
que dia a dia augmellla e l d equ ilibri en fav r d'uml deter
minada indúslria le tran form a ió a l'itla ele Menorca. Sap 
e l conse ller que avui so l. une O finque pI' dueixen fo rmal
ge arte anal. i si encara e mante nen és que lIiuren la llet a 
la co perat iva Iletera de Menorca, a C inga, també és cert 
que amb una tendencia creixent a decantar-se cap a I'opció 
destinada al formatge foso 

L'experiencia de La Menorquina, Sr. Conseller, ens hau
ria d'haver servit de molt més, i soIs pensar en un possible 
traslIat de la factoria de Kraft em fa esborronar la pell. Cap, 
cap actuació del Govern per capgirar aquesta tendencia, cap 
actuació per preparar el sector davant un possible trasllat de 

.. la factoria que consumeix ja quasi un 70% de la producció 
total de lIet de I'illa. Per cert, Sr. Conseller, en el moment 
que Krart consumo íx m' ele l 70% de la producció lIetera a 
Menorca. que succeira amb la Denominació cl'Origen, que 
ha de comptar, com a mínim, per lenir el nom protegit. 3mb 
aque t 30% de la producció? I a fel res el Govern per im · 
pul al' lllla concertac ió de I emprese que comerciali tzen 
també a I 'i ll " de Menorca form3lge de Maó? 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Orfila, acabi, que és un torn de fixació de posicions, 
no de debato 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Acab, Sr. President. Evidentment parlar ele política del 
sector lleter i no parlar d 'aquesta dispersió que fa que 16 

empreses comercialitzin formatge de Maó amb una 
produccíó tan esquifida eria no parlar de política, seria 
de ver no parlar de política del sector lIetel'. I S1". 

onseller en aquest sentit res ha fet i aquesta é la 
política del Govern. 

A nosaltres no ens ha convene;ut la interpeHació, per 
incompleta, per parcial, pero e perarem amb curiositat 
el contingut de la moció subsegüent, a la qual ens plan
tejarem si esmenar-Ia, en el enti t d'ampliar-Ia; perque 
hi ha una coincidencia fonamental en el contingut o 
amb la idea de la interpeHació: no hi ha hagut una 
política del sector lIeter referida concretament a la 
transformació de la lIet, és a dir a la política agroin
dustrial del sector, i ae;o ha hem de lamentar, perque no 
haver-hi aquesta política esta condicional... 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabi, Sr. Orfila, per favor. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Gracies, Sr. President, he acabat. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Orfila. Pel Grup Parlamentari SOCIA
LISTA té la paraula el Sr. Rus. 

EL SR. RUS 1 JAUME: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. La veritat 
és que quan varem veure el títol que feia referencia a 
aquesta interpel'lació al Govern de la Comunitat Auto
noma, sobre política en relació al sector lIeter, evi
dentment nosaltres enteníem que seria fixar tota una 
serie de postures, ele posicions, i per tant en principi 
d'acord amb el títol; pero per ventura no estarem tan 
d 'acord amb el contingut, exactament amb tot el contin
gut que el portaveu del Grup MIXT ha manifestat, pero 
volem fer una serie de refIexions que curiosament, tam
bé el Sr. Conseller ha apuntat i que crec que les ha 
deixades passar per alt suaument, per ventura a I 'espera 
de la moció, que és aquí on es voldd pronunciar i dir 
alguna co a. Perque. lar, ha paregut que amb el que 
exposava el portaveu elel Grup Mixt, respecle d'una 
erie d'empreses i el qu ha expre sal el con eller res

pecte del que' I 'empresa del overn , el que hem d en 
tendre' que, curio ament, t<lm una com I altre, són 
responsabilitat de l consell er. lar, i és ben ver que j en 
el momenl proces al necessari per entendre'ns s'bauría 
d'haver pronunciat lOla una erie de gel1l i va anar a 
vellre el presiclent de la COl11unilat Autónoma i el presi 
denl en Ú de les eves facultat i de les eves ;mibuci
ons, manant, perque ciar ( ... ) ha de manar, jo crec que 
hagués pogut obligar, si se'm permet la paraula -entre 
cometes-, no forc;ar, obligar, si m 'apuren a un enteni
ment per a l<l situació. Ciar, el conseller, pel que jo he 
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entes de les seves paraules, és que aixo no va ser possible, i 
aixÍ crec que ha hem d'entendre, perque si no, seria preocu

pant. 

Pero vuIl dir una serie de coses, Programa integral con
certat del sector lleter, crec que és l'anima respecte del sec
tor lleter a Balears. Hi ha una serie de coses, i una paraula 
l'ha dita el Sr. Orfila, jo no sé si vostes esta desganat o no, 
té apatia ° no sobre el tema, el que sí és cert és que hi ha 
una serie d 'objectius que sí han minvat la forc;a per la qual 
alguns, voste ha inclos el Sr. Orfila i algun company del meu 
grup, ara no present aquí, varen anar a veure el Sr. Pedro 
Sol bes, pero la veritat és que alguns deIs objectius, ni el 
tercer objectiu, ni el segon ni el quart, entén que la conselle
ria els ha impulsat, no sé per que ni per que no, per ventura 
perque ha hagut dedicar tata una serie d'esforc;os a una 
empresa que li ha dut més malelecaps del que voldria, pero , 
per tant, primer punt, Sr. Conseller, jo cree que en aquest 
moment el programa que es va signar i que, com voste eliu, 
també esta pressupostat, no esta impulsat eles del punt de 
voluntat política des eI'on hauria d'estar impulsat, per tant, 
jo crec que és un punt negatiu al seu favor , ele la política del 
sector lleter. 

No només aixo. sinó qu e curiosament se m'h a ocorregut 
repassar. el famós Evolució i fuwr del PA C i L/el, sitllació 
general, pagina 20, i bé, jo crec que el que pareixia qu'e era 
un futur molt incert es compleix a la perfecció, quan per 
part de la conselleri a -repetesc- tampoc respecte d' aquest 
document , no s'ha complit. Per tant, és un altre document 
que m'agradaria que tengués en compte perque crec que ha 
tornat a fallar , repetesc no sé si per desgana, apatia o per 
que , després ja ho aclarirem, crec que ha veurem més en
vant. 

El que passa és que vull deixar ciar que el nostre grup , i 
per aixo nosaltres enteníem, ens pensavem que el Grup 
Mixt exposari a tota una serie ele possibles solucions a la 
situació, indistintament de criticar la situació d 'Agam a que 
vos te sapo que ja a la compareixenc;a de l'any passat va ig ser 
el p rimer a criticar-la i no me n'amag, vostes varen dir que 
farien tota una serie de coses , que a I'hora d'ara hi hauría 
uns resultats, jo crec que aquests resultats no han estat tot 
I'optims, pero aixo ho veurem a la seva compareixenc;a de 
dijous, ho podrem analitzar, supos que tendrem dades, i 
també les hi criticarem . pe rque les que con eixem fins a ra , a 
no ser que variill d'ara a dijous, no són tampoc 1110lt optimi
stes. Pero, al marge d 'aixoi, sí que volem donar la nostra 
solució indistintament ele la moció consegüent que hi haura. 

E l que li volem dir és el següent: d'ara al moment de 
presentar la moció el Grup Mixt , jo inst, no només a voste , 
sinó al president ele la Comunitat Autonoma que, per favor, 
tornin a collir aquesta gent , els asseguin a padar i abans 
el 'aquesta moció , hi hagi una solució, perque, com he dit al 
principi, Sr. Conseller , voste és el conseller i responsable el e 
la po lítica , no només eI 'Agama, sin ó d'aquestes empreses 
que ha esm enta t el re present del Grup Mixt i el Sr, Orfila. 

MoltÍssimes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Rus. Pel Grup PP-UM, té la paraula el 
Sr. Mesquida i Galmés. 

EL SR. MESQUIDA 1 GALMÉS: 

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Per fixar posició, 
a mi en aquest moment em sap molt ele greu només 
haver de fixar posicions, perque es podria discutir molt 
sobre aquest tema, pero esper que el dia de la moció, ho 
discutirem. Ara em limitaré exclusivament a fixar la 
posició . Jo cree que el Sr. Pascual, qu an ha presentat 
aquesta interpel'l ació, s 'ha equivocat, perque quan he 
vist "política del sector lIeter", em pensava que ens 
parlari a elel sector lleter, ens parlaria de la millora, ele 
I'estím ul, de la reconversió , de totes les explotacions i 
del foment de la producció Iletera, d' aqueixes mil fa
mílies a Balears que viuen de la producció lIetera, de la 
importancia economica que té la producció de la lIet, ... , 
em pensava que ens parlaria d 'aixo , pero és que aquesta 
interpel'lació s'ha limitat únicament a la darrera anella 
el e la caelena, que és la inelustrialftzació i la transforma
ció; concretament jo crec que aquesta interpeHació 
hagu és pogut dir "política del Govern respecte d' Aga
ma", que és quasi quasi de l'únic que ens ha parlat el Sr. 
Pascual. 

Sr. Pascual, el nostre grup dóna totalment suport al 
Govern en la política lIetera que du, i creim que una 
empresa com Agama que és I 'empresa puntera del sec
tor lIeter mallorquí, i la que té una marca arrelada dins 
el consumidor balear durant més de 50 anys, és una 
empresa que mere ix tot el que el Govern li ha fet i un 
poc més, perque tengui en compte que del 55 milions 
de litres, més o manco, que es produeixen a Mallorca, 
voste molt bé ha dit que llet mallorquina només en 
recull 12, en queden d 'altres, si bé és ver que hi hauria 
d'haver una col ' laboració i una unió, si fos possible, 
amb les dues, pero que quedi ben ciar que Agama ha de 
continuar i que Agama no pot elesapareixe r. Moltes 
graeies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies , Sr. Mesquida. Torn de replica, el Sr. Pascual 
té la paraula. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President. Sres . i Srs. Diputats. Jo he eI 'estar 
d 'acorel amb una cosa que diu el Sr. Consell er, i és que 
tal vegaela jo havi a eI ' haver posat que la interpel'lació 
anava referida a la política a l'i\la de Mallorca, tal vega
el a aixo li hauria donat més pistes, pero bé, ele totes 
maneres, evidentment, avui e l gran problema del sector 
Il eter és la irrupció ele Il et mallorquina, perqu e la situa-
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ció d'Agama ha canviat radicalment; perque la pregunta que 
ens feim tots, jo com a diputat me la faig, i tothom, és a 
veure si els doblers que ficam ara dins Agama no els tiram a 
la mar, i no par! deIs que hi hem posat, par! del futur. 1 
aquesta és la gran qüestió. 

En primer lloc, Sr. Conseller, li he de dir que ha estat 
molt poc afortunat associant els ramaders a partits polítics, 
aixo és molt poc afortunat, perque hi ha molts de ramaders 
que voten un partit i un altre, possiblement la majoria de 
ramaders voten els Partit Popular que estan dins Llet Mallor
quina i als altres, m 'entén?, i hi ha ramaders que estaran 
afiliats a 1I0cs o a un altre, per tant, Sr. Conseller, crec que 
voste va errat. 

En segon 1I0c, jo no he dit a cap moment que s'hagi de 
tancar Agama, no ha he dit, el que pens que s'ha de fer és 
donar la igualtat de tracte des del Govern a tothom, i voste 
no ha donat la igualtat de tracte, ni voste, ni el gerent d' A
gama. Voste que diu que els ha rebut, els de Llet Mallorqui
na, no fa gaire els de Llet Mallorquina varen anal' a veure el 
Sr. Oarder, i el Sr. Oarder els va dir "vagin al Sr. Morey, que 
és una qüestió política", varen anar al Sr. Morey i els va dir 
"vagin al Sr. Oarder". Aixo és el que ha rebut, o voste o els 
al tres cliuen mentides. Nó sé qui, pero la veritat és que fins 
ara no hi ha hagut un tracte d 'iguaItat, hi ha hagut un tracte 
agressiu en contra de separació d'aquesta nova centrallIetera. 

1, per tant, aquí no es tracta que no hi hagi Agama, es 
tracta que hi hagi una igualtat d'oportunitats per a tothom, 
perque voste sap que qualsevol partit d'aquesta cambra, 
inclos el seu, no sé si en té, o inclos el Partit Popular, el que 
assumia és que els pagesos es posin d'acord per comercialit
zar els seus productes, aixo és una iniciativa que hauria de 
ser impulsada des del Govern. I d 'acord que voste diu que es 
fa fer ( ... ), segurament, per que ho han fet?, perque possi
blement no veuen futur a Agama, possiblement no n 'hi ve
uen. 1 quan em diu que avui no hi ha possibilitat d'envasar 
els 13 milions ele litres, no ha sé, o se m 'engana, cosa que no 
crec, o s'esta planejant una fabrica el 'embotellar /let amb 
capacitat de 40 050 milions de litres, quan se n'han d'enva
sar 25 o 30. Per tant, no hi ha problema per recollida de 
lleters, no n 'hi ha cap de problema, una vegada que estigui 
muntada aquesta fabrica, si desaparegués Agama, no passaria 
res, la qual cosa no vol dir que vulgui que clesapareixi Aga
ma, que és molt distint. 

Respecte de les subvencions, jo no he dit que hagi donat 
subvencions a Llet Mallorquina, no ho he dit, he fet una 
pregunta i he demanat a veure si aquestes subvencions són 
per a tothom, vos te m'ha contestat, de les poques coses que 
m'ha contestat, l'única, que és que diu que ha de ser per fer 
formatge, nata o altres productes que no siguin envasar llet, 
molt bé, d 'acord, si li ho demanen, jo el que dic és que han 
de tenir les mateixes oportunitats que tenguin els altres, res 
més. 1 si només volen envasar Ilet no han ele tenir subvenci
ons, si la ( ... ) comunitaria no I'han ele tenir . 

Li he fet una serie de preguntes que no m'ha contes
tat, practicament a tot, no, jo vull admetre que voste 
avui no esta preparat, pero prengui nota, perque hi ha 
una compareixen~a proxima que ha demanat el Grup 
Parlamentari Socialista, on les hi tornaré afer, i pregari
a que me les contestas. 

Pero, repetesc, que el problema que avui ens trobam 
en el sector Heter, és si el projecte d'Agama, avui, conti
nua essent viable o no, aquest és el gran problema. I el 
Govern hi posa 100 milions pessetes de I'any 1995, que 
sapiguem, i no sabe m que hi posara si fan la fabrica 
nova, no ho sabem, perque no ens ho ha dit, jo no ho 
sé, pero ens ho ha de dir. 

Bé, respecte deis altres diputats, I'únic que voldria 
dir és que m 'he limitat fins ara a fer preguntes ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Pascual, la replica és a la intervenció del Sr. 
Morey, no als altres que han intervengut per part de 
distints grups parlamentaris. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

No, ja he acabat, Sr. President. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. Torn de contrareplica a la in
tervenció exclusivament del Sr. Pascual, té la paraula el 
conselJer Sr. Morey. 

EL SR. CONSELLER O'AGRICULTURA 1 PESCA 
(Pe re J. Morey i BaIlester): 

Sr. President, gracies. He de dir, amb tots els respec
tes, a aquesta cambra, que el sistema de la interpeHació 
no em va bé, perque a mi el que m 'hagués agradat és 
contestar el Sr. Orfila, pero ... 

EL SR. PRESIDENT: 

És un sistema reglat, Sr. Morey, en qualsevol cas 
només pot contestar I'interpel'lan't, que és el Sr. Pascu
al. 

EL SR. CONSELLER O'AGRICULTURA 1 PESCA 
(Pere J. Morey i BaIlester): 

Ho he fet, ho he feto Si voste vol que jo contesti les 
seves preguntes puntuals i concretes, me les formuli, 
perque aquest que els parla i la se va conseIleria, té a 
honor, estar al dia de les contestes a totes les preguntes 
que se li fan, de tata la documentació demanada, i si de 
qualque cosa aquests diputats es queixen una miqueta, és 
que les l1leves compareixences , quan es demanen per 
temes sectorials, són excessivall1ent informatives, massa 
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Hargues, etc., etc., i la documentació que jo don als Srs. Di
putats mai no peca precisament per poca. Per consegüent, no 
tenc res a amagar, el que passa és que si voste volia tot aixo, 
per que no m'ho demanava?, per que no em feia una inter
pe)'lació dient "escolti, volem que em digui si Agama cons
truira la nova ... , si no la construid., quants de doblers hi 
posara el Govern si la construeix, si Agama li comprara la 
Het a Llet Mallorquina o no", perque aquí és el quid de la 
qüestió, podem fer les voltes que vulguin, pero miri els inno
cents van al cel, i jo de moment som a la terra, no sé si al 
purgatori, peró almanco a la terra. 

Desgraciadament per al meu regim no estic desganat, més 
aviat el meu problema és el contrari, 105 quilos són molts de 
quilas. La pregunta de si són doblers tirats a la mar, miri, li 
contestaré molt c1arament, el Govern considera prioritari el 
manteniment de la producció lIetera a les IIIes Balears a 
Mallorca i a Menorca, malauradament a Eivissa no hi ha 
quota, considera prioritari si per mantenir el sector lIeter i 
productor de lIel i per consegüent les indústries que el pu
guin transformar, és necessari ajudar qui sigui perque aixo 
es mantengui, el Govern ha considera prioritari i rajudara, 
i sobre la idea que la política agroindustrial no ha existit , és 
curiós pensar que en el sector on hem esta t superintervenci
onistes no haguern existit, que no existeixi, ara pe!' exemple , 
dialeg amb el sector quan existeix una tosa fomentada i 
creada per nosaltres , corn és la intersectorial lJetera, l'única 
intersectorial que existeix, rúnica, que s'hagi millorat la 
producció i les ana lisis de lIet, amb 90 milions de pessetes 
d'aparells de laboratori lIiurat pel Govern a la interprofessio
nal lletera, i, sobretot, si no existeix política agroindustrial 
j no estam donant suport a les illes menors, I'aval supermili 
onari que un servidor va signar fa un parell de dies per ava
lar certa indústria que no és de Mallorca , no existeix , i com 
que no existeix, el retirarem. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

m.1) Proposició no de lIei RCE núm. 4145/93, presenta
da pel Crup Parlamentari PSM i EEM, relativa a publica
ció d'estudis sobre béns arqueologics. 

Passam al tercer punt de 1 'ordre del dia que correspon a 
la Proposició no de Ilei núm. 4145, presentada pel Grup 
Parlamentari PSM i EEM, relativa a publicació d'estudis 
sobre béns arqueológics. Té la paraula, pel grup proposant 
el diputat Sr. Gornila i Barber. 

E L SR. GOMfLA 1 BARBE R: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Les mesures de protec
ció elel patrimoni . .ia siguin mesures legislatives o activitats de 
recupe1'ació i d'investigació, només tenen sentit si al final 
acondueixen que un nombre cada vegada major de ciutadans 
pugui contemplar i admirar les obres que són herencia de la 
capacitat col ' lectiva del nostre poble í eleixar aques t Ilegat a 
les generacions futures amb les millors condicions. Per acó, 

la Llei del patrimoni 16/85, del patrimoni historie espa
nyol, estableix una serie de mesures per fer efectiva 
aquesta protecció, mesures que van des de les multes 
fins als avantatges fiscals per als propietaris de béns del 
patrimoni historic. Entre aquestes mesures per garantir 
la protecció i que tots els ciutadans en puguem gaudir, 
hi ha les que marca I'article 44.1 on es diu que s'han de 
comunicar les troballes de materials arqueológics a I'ad
ministració competent en el termini de 30 dies, quan 
aquestes siguin producte d'excavacions i immediatament 
quan les troballes sigui n producte de la casualitat; així 
mateix la disposició transitoria tercera estableix que els 
propietaris d'aquests materials a I'entrada en vigor d'a
questa lIei, és a dir, I'any 1985, tenien un any per comu
nicar les se ves pertinences, les seves col 'leccions o les 
peces que fossin del patrimoni historie espanyoI. L'arti
cle 26 estableix que I'administració confeccionara. un 
cataleg deis béns mobles d 'aquest patrimoni i que per 
confeccionar-lo, podra recaptar deis titulars deis drets 
sobre els béns mobles integrats del patrimoni historie 
espanyol el seu examen, així com les informacions perti
nents per a la inclusió, si procedeix, a I'inventari abans 
esmentat. 

Per alt1'a part, el conveni europeu per a la protecció 
elel patrimoni arqueológic, signa~ per l'Estat espanyol el 
juliol del 1975, estableix uná serie d 'actuacions per tal 
de garantir la conservació d 'aquest patrimoni, entre les 
quals hi ha prohibir i reprimir les excavacions clandesti
nes, que les excavacions arqueologiques es confii"n úni
cament a persones qualificades i assegurar el control i la 
conse1'vació deIs resultats obtinguts en aquestes excava
cions. 

Davant les constants agressions del patrimoni historic 
que va sofrir Mallorca a finals de I'any passat, els parti
cipants de la IV trobada d'historiadors i arqueolegs de 
Menorca, celebrada a finals del 94, s'adre<;aren conjun
tament a les administracions perque aquestes tinguessin 
cura del nostre patrimoni col'lectiu d'acord, entre d'al
tres, amb les següents observacions: que es compleixi i 
es faci complir I'actuallegislació en materia de patrimo
ni i s'exerceixin les se ves obligacions i atribucions, i que 
s'arribi amb les sancions i els expedients fins alla on 
sigui necessario 1 a un nivell més immediat, cal recordar 
que en aquell moment hí havia uns quants expedients 
incoats per atemptar contra el patrimoni, que aqHests 
expedients es duguessin fins a les dan'eres conseqüenci
es. Així mateix, vul! recmdar que aquesta proposició no 
de Ilei va ser presentada el mes de desembre del 93, 
malgrat que es discuteixi ara. 

Aíxí mateix, al XXII congrés nacional d'arqueologia, 
que es va celebrar día 20 de novembre de l'any anterior, 
a les conclusions es parlava i es feia una petició molt 
concreta a les adminístracíons, que era necessari que 
extremessin la protecció del patrimoni arqueologic i no 
només deis jaciments, sinó elels béns mobles , i recollla-
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naven la prevenció i la repressió de qualsevol treball sobre 
jaciments o materials arqueológics sense autorització. 

1, quina ha estat I 'actuació de la nostra con elleria la 
responsable en materia de con ervació i protecci' del patri 
moni? o n més no reprimeix el espoliaclor i fa complir la 
Hei i exigeix que es depositin I troballes ja iguin O jectes 
ca ual , ja siguin d 'expoliacion al museu pertinenl, sinó que 
financia pllblicacions el e tudis 'obreco l' leccions catalogade 
publicacions sobre col 'leccion que en teoria no existeixen 
col 'leccions que no abem de qui són, per i algun altre ar
queolcg o hi t.oriador les vol veure estudiar no sabem 011 
estan e1il osilades ni i estan guardades amb [es conelicions 
aelients I er garanlir la eva conservació. En definilivH, ' n 
col ' lec ion funives, no sabem i són troballes c ual o ón 
fruit d'excavacions il'legals, perque les troballes d'excavaci
ons legals s'han de dipositar en un museu o almanco han de 
ser catalogades, i aquestes no hi estan. 

En deriniliva. la onsellcría d ullura no nomé n fa 
c mplír la 11 i, sin ' que premia nls qu la inc mpl ixen. i el 
premia financ;anl publicaci IlS . bre bén m bies lel pa1ri
moni arqu 0 1' gic el I 111 Balears que nO e5l an cata loga 
per la mal ixa on el! ría . 'afa \! reix (I"aque ta manera 
l'incol11plimern de la Llei 16/85. amb la no catalogació. per
que lots els citlladan i t l Is eslLldi o e1'aquests temes en 
puguín gaudir, així com per. alvaguardar la eva e n ervació 
p r a le g neracions fu tures uc. el aqueSla l11an ra. eran le 
generacion f utures deIs espoliado!' i del col 'leccion i tes 
furtius, les úniques que en gaudiran. 

El gaucli d 'aqu . bén és un drel que tel ¡m l ts el 
ciutaelans, que no p01 romandre en man i a la eliscrecionali
tat e1 ' une poque.~ per ones. i la tinen<;a de col 'leccion de 
bén arqueológics sen e declarar, ens embla poc elogiable 
i molt manco que el ' e tudi e1'aqueste iguin finan<;a o les 
publicacion d aquests e.<; ludis siguín finan<;ades per le ad
mini tracions pú liques. Al11b aquest fel n no m ' esla1'l1 
afav rinl I inc01l1plíl11enl ele les lIeis sinó que fa poc a 
de le r comanacions del e tudí so' ele l 'arqueo logia IUc, 
COl11 he esmentat aban s, recomana\!en a les administracíons 
públiques, tant a la IV trobada cl'historiadors i arqueolegs de 
Menorca com al XXII congrés nacional eI'arqueologia, sinó 
que s'afavoreix tot el contrario 

Per a<;', el rup Parlament:J.ri P M i EEM feim le 
güen pI' postes rI re lu ió: rebu ljar aquesta aCluélció de 
la nselleria el ultura Educació i Espons; segon. que la 

onselleria I Cu l tura no rinanciT e ludi ni publicac i I1S 

sobre béns no catalogats; lercer, procedír a la immecl iata 
calal gaci' deis béns arqu ologics objecte el aquest e ludis 
i p"Ubli cacjon que, en d finitiv e m l1ttlVa aban qu no 
sabem on ón ni d qui s· n que a lravés del au tor d'aq ue -
te publicacion e pugu in cata l 11.a r ; i quan, instar le mane
ra rél pida I'ob rturH del ' Iu el! de Menorca, qu é una 
qí.iestió que erveis el. ol'lec ioni te fllrtiu, com a excusa 
i pretexl, per no dipositil r l eve co l ' lec i n. a un nlllSCU 
públi c. Va l a li r que en a luCSt e lUdi a ILl ' faig. e 1l1ent. le 
únique c I' [eccion panicular que hi ha i no . . menla ele 

qui 'ón, són de l'iLla ele Menorca, es fa esment a 
col' leccions de 1 iUa d'Eivissa que estan al Museu Arque
ologic d'Eivissa, es fa esment a coHeccions a l'illa de 
Mallorca, que estan al Museu de Mallorca, en canvi, 
quan parla de Menorca la majoria de les coHeccions 
són particular i no sabem de qui són. I per tant I'excu
sa que aquesta gent diu per no diposilar aquestes 
co l' leccions al museu pertinent, és que el museu és 
tancat. Nosaltres creim que la situació del Museu de 
Menorca ja comen¡;a a ser esperpentica i que, per tant, 
és urgent que aquest museu estigui obert. 

No dubtam que aquesta proposició no de Ilei tindra 
I apr vació de la majaría del membres el aquesta cam
bra, perque creim que és una situació, quasi e1iria 
iHega l, qu una con elleria qu és la que ha el roman
clre per alvaguardar el bén ' del patrimoni arqueologic, 
fa i ju ·tamenl tal el contrario Moltes grades. 

(El Sr. Vice-preside11l segon substiweix el Sr. Presi
den/ en la direcció del debat) 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

Gracies, Sr. Pl'esielenl. Sres. i Sr . Diputats. $1'. Go
mila. D 'aquesta prol osició no ele lIei que avui es ta aquí 
presentada, que diu que es va pre en tar ja el mes de 
lesembre ele I'any passal e va presentar en un moment 

en que hi havia tOla una ituació determinada a I'illa de 
Men.orca obr unes clenúncie que s'havien fel a 
col ' leccion i te particu lar que tenien una serie ele bén 
mobles en el seu poder, alguns deIs quals varen ser re
quisats a través de la policia pre ordre de la Delegació 
del Govern a Menorca i, posteriorment, per ordre del 
jutjat, aquest béns mobles varen haver ele er retornats 
al eus pral ielaris perque, tal com diu la Ilei -i jo crec 
gu en aque l ca , com en e1 'altres hi va ha.ver una inte
rpretació ju la i l' gica per par! de !'autorital judicial, 
deIs responsable e1el jl,ltjat-, i rea lment aques én 
l1lobles han estat acon eguits el 'una f nna il ' legal , é a 
dir, a través d'una excavació il'legal , aque t béns mo
bies han de ser posal~ immedialamen{ en coneixemenl. 
i endemés 'ha de rep;'imir aque ta excavació iI ' lega l que 
'hagi fel , I eró en aquest casos que e donaren en 

aquell moment a enor a al$o no va pocler ser demo-
Slral, hi va haver spites que podria haver e tat aixi, 
per ' no va quedar dem tra en cap moment, per lan l , 
realment va ser moll difícil. 

J cree que el cossos d po licia ele I E tal - la guardia 
ci il , el os General el Policia- aixi om el in pecl r 
de la con elleria, que len el' els director deis mu eus 
del caela una de le ill , lene n mol l clara quina' la 
tunció que s'ha ele fer a cada un deis casos, ien aquest 
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cas en que es va actuar únicament i exclusivament per sospi
tes O per pensar qu s'hi hauria pogut actuar d una forma 
iHegal . com que no es va poder demostrar i no S varen pre
sentar proves fefaenls que a~o havia estat així, és més, ens 
consta, i a mi en con la per ooalment, que moltes d'aqeustes 
peces que varen ser bjecte de tala aquesta problemaLica que 
es va plantejar a Menorca feia molt d 'a ny que esta ven en 
propietat d'aquestes persone, atgunes d le qual eren fruil 
d'una herencia i 1 t; o sigui,que no eren peces d'una recelll 
excavació iHegal que s'hagués produit a l'i!la de Menorca. 

Per tant, tot el que sigui reprimir aquestes excavacions 
il'legals, ja sigui aterra ja sigui a la mar, perque tots hem 
tingut coneixement com moltes de restes de vaixelIs que s'ha
vien enfonsat a J'antiquitat, no tan soIs a 1 'ilIa de Menorca, 
sinó a Eivissa i a altres bandes, han estat espoliats i moltes 
d'aquelles peces han sortit no tan soIs de la Comunitat sinó 
d'Espanya i se n'han anades a l'estrtange, fins i tot alguna 
d'aqeusts peces figura a algun museu estranger amb la seva 
procedencia. Per tant, aquestes són les qüestions que s'hauri
en de reprimir i perseguir. 

Que hi hagi persones que tenguin col'leccions particulars 
a I'illa de Menorca i diguin que fins que no es produeixi 1'0-
bertura del Museu de Menorca no les Iliuraran, ho veurem 
quan es prod!leixi J'obertura del Museu de Menorca, de mo
ment diúen a<;o. Evidentment,.si quan arribi el moment, no 
ho fan, se'ls haura de recordar a<;o, pero també he de dir 
una cosa, que si aquestes peces són obtingudes amb anterio
ritat a la publicació de la lIei o a I 'aprovació de la lIei en 
qüestió, on es deia de quina forma no es podien obtenir 
aquests béns, evidentment no estan subjectes a aquest ti pus 
de control, l'única cosa que vostes, en el preambul, posen a 
la seva proposició no de lIei és -i ho diuen molt ciar, ho diu 
molt clar la lIei: "Se podrá recabar de los titulares de dere
chos sobre los bienes muebles integrantes del patrimonio 
histórico espaiíol el examen de los mismos, así como las 
informaciones pertinentes para su inclusión, si proceden, en 
dicho inventario." Evidentment, qui haura de decidir si pro
cedeix o no procedeix a<;o en aquest cas són els responsables 
de la Conselleria de Cultura. Per tant, és rúnica qüestió a la 
qual estan subjectes aquestes col'leccions particulars, pero 
tampoc no hi ha una obligatorietat que s'hagin de dipositar 
necessariament en el museu . Jo estic d'acord que han de ser 
a un cataleg, i em consta que per part de la conselleria sí 
que s'ha procedit a subvencionar alguna publicació on es 
parla -de les quals n'hi ha diverses- d'aqeustes col·leccions 
particulars, evidentment s'entén que aquestes peces, auto
maticament, en el moment en que s'ha prodult la seva pu
blicació , aixÍ com es produeix la publicació de les peces que 
es troben a una excavació feta pels responsables de la conse
lIeria o autoritzada per la conselleria, o mitjan<;ant petició 
que s'hagi feta a través d'una universitat es pan yola o d'una 
universitat de l'estranger o d'un arqueoleg espanyol o de 
I'estrangera, perque n'hi ha diverses, d'excavacions, que 
estan en marxa en aquests moments des de fa molts d'anys, 
evidentment, aquestes peces automaticament són catalogades 
pero també tenen I'obligacióde procedir ala seva publicació. 
En aquest cas de col'leccions particulars, cree que la situació 

és a l'inrevés, se'n produeix la publicació i, evi
dentment, aquestes peces queden automaticament cata
logades. L'únic problema que hi ha és que de moltes 
d'aquestes peces es desconeix la procedencia, és a dir, 
no se sap exactament de quin jaciment i on es varen 
trobar, fins i tot es podria produir que hi haguessin 
peces en alguna col'lecció particular -i aixÍ em consta
que ni tan soIs siguin de l'iI1a on en aquests moments 
estan dipositades , fins i tot es pot arribar a aquest caso 

Per tant, amb tot el que sigui perseguir excavació 
il'legal, perseguir actuacions jJ'legals, o sigui, que siguin 
contraries a la JIei, estam totalment d'acord; ara, amb 
tot allo que siguin actuacions per suposicions o perque 
ens sembla o perque hi haurÍem de fer una actuació 
perque en un moment d'exaltació una o altra persona 
digui que no hi ha dret que es faci d'aqeusta forma, a<;o 
no pot ser, etc. Bé, en ac;o no podem actuar i, per tant, 
no pot tenir el meu su port. 

Pel que fa als punts primer, segon i tercer, no hi 
haura el meu suport, precisament per la dada que té 
aquesta proposició no de lIei, perque es basa en aquests 
fets que varen succeir a l'illa de Menorca, deIs quals, fins 
i tot en un moment determinat, podríem dir quasi qua
si, quasi quasi, no, que la Delegació del Govern i el seU' 
responsable al front quasi varen fer el ridÍcul en aquesta 
qüestió. Vull' dir que va quedar demostrat, i lIavors el 
jutjat va contradir les declaracions que s'havien fet per 
part del delegat del Govern a Menorca sobre aquest te
ma. 

Pel que fa al punt quan, hi estam totalment d'acord, 
que s'ha d'obrir el Museu de Menorca, pero jo cree que 
aquest punt, no sé si se'l retirara o no, pero em consta, 
i jo supos que a vostes també els constara en aquest 
moment, que en el pressupost d'aquest any ja figuren les 
partid es necessaries per dotar de pressupost i de perso
nal -no sé si sera suficient o no-, o amb més personal, 
el Museu de Menorca per poder procedir a la seva ober
tura. el que és necessari és que les autoritats estatals del 
Ministeri de Cultura, que és qui té realment la titularitat 
d 'aquest museu, doni les passes pertinents perque s'obri 
el Museu de Menorca i I1avors veurem, quan estigui el 
museu obert, si es dóna solució a aquests altres pro
blemes que voste ha plantejat aquÍ dalt. 

Per tant, no pue donar suport a aquesta proposició 
no de Ilei. No sé que hi faran els meus companys del 
Grup Mixt, pero no pot donar-se suport a aquesta pro
posició no de lIei. En tot cas, jo cree que dema hi haura 
debat important aquí, que sera la presa en consideració 
de la L1ei de patrimoni historico-artÍstic, i que dotar la 
nostra comunitat d 'aqeusta !lei a la millor podra també 
ajudar 1110lt a resoldre problemes com aquest que vos te 
ha plantejat. 1 en els altres casos s'haura d'anar a la 
negoeiació, que sera moltes vegades el que s'haura de 
fer amb aquests propietaris de béns mobles, de 
col'leccions particulars, per arribar a un acord i que 
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aquestes puguin ser exhibides dipositades en el museu. 
Moltes gnkies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Peralta. Pel Grup SOCIALISTA, el Sr. Pons 
i Pons té la paraula. 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sortir 
aquí a parlar de cultura, a defensar patrimoni, és realment 
tenir molta moral perque és parla r gairebé a la paret. Aquí 
se'ns planteja un rebuig a I'actuació de la Conselleria de 
Cultura perque ha finanr;at la publicació d'estudis sobre 
béns arqueologics no inventariats; si tots els mals, Sr. Gomi
la , que fa la conselleria fossin com aquest , quasi quasi jo 
signaria. Per que?, perque la Conselleria de Cultura realment 
té molt poc esment en tema de patrimoni, el tema de 1 'exis
tencia de col'leccions de procedencia desconeguda o dubtosa, 
sobre la forma de com s'han obtingut aquestes col'leccions, 
com s'han formades. com han passat d'unes mans a les altres, 
és una cosa que la Llei de patrimoni historie espanyoI. la 
Llei 16/1985, planteja i erec que elóna unes vies de solució 
perfecte . S ' han de comunicar, s' han eI'i nven tariar, han el' '
ta r a dispos ició deis investigador , en una paraula el 
ol' leccioni"ta que funciona en negre -1 el" entenclre'ns- obre 
én pl"OCedenLs c! 'ex avacions, sobr e lemen LS de patrímoni 
ullura l é una figura él eXlingir d 'acorcl amb aque ta Ileí . 

Pero ciar, la labor de la conselleria, únicament pot ser efecti
va si crea dins la societat un clima de col 'laboració, un clima 
de sensibilitat, i per crear aixo, evidentment ha de donar 
exemple, i d'exemple res de res de res . Com es pot preocupar 
per col'leccions que no estan en perill de destrucció, poden 
estar en perill ele ser objecte d'un traJic clandestÍ, pero que, 
en principi, un col'leccionista conserva, com pot estar preo
cupat per aixo, si es planifica fins i tot la destrucció de jaci
ments i la conselleria no es sap res . Les col'leccions que estan 
encara enterrades o hi poden estar, perque ho haurÍem 
d'investigar, no preocupen, com es pot preocupar de les 
col'leccions que estan en bones mans, encara que aquestes 
mans no les hagin posat en coneixement'1 1 aixo és aixÍ, 
perque avui mateix parlavem elel p la de car retere i hem vi 1 
que no va ae mpanyal elel jaci menl, del estudio sobr 
jaciments arq ueo lógi s, que no afecta cap jacimenl?, pOl 

pensar, en e anar m ' enro ra a Mallorca tenim a leLldi a la 
cova de Sant Maní, a an ta Marga lida , el Ve lar i la zona del 
Molí d'en Montatxet, a Capdepera, les Talaioles, a Llucma
jor, Son Noguera, i a Sant Lloren<; des Cardassar, la zona de 
les Toltes. No par! de Menorca ni d'Eivissa perque encara no 
he fet les comprovacions pertinents. 

Per tant, quina exemplaritat pot de manar la conselleria si 
dins el mateix govern es planifica la destrucció irreversible 
d'una serie ele jaciments arqueologics i no la consulten ni 
se'n preocupen de res. Per tant. és logic que faci aquestes 
actuacions irregulars , pero absolutament censurables, i en 
aixo li donarem suport, pero no s'espanti que aixo encara és 
un pecat menor elevora el que acaba m de relatar. 

S'han de finan¡;ar publicacions i estudis sobre béns 
arqueologics no inventariats? Evidentment, no, perque 
aquestes persones no han complit la llei, no ho han co
municat, no s'ha fet l'inventari, no han posat a disposi
ció deis investigadors i de l'exhibició pública aquestes 
col'leccions, que moltes vegades són importantíssimes, 
i, per tant, de cap manera no es pot tenir que la conse
lIeria es converteixi en un propagandista d'una col'lecció 
que es podlia donar la paradoxa que e l fet eI'haver estat 
publicat el seu e tudi , serví perque aquesta oHecció 
a l me rcat clande tí tengués un valor més gro, i c1igués, 
"mira, mira, veus aixo que et vene?, és autentic, perque 
a ixó e va publicar a tal lIibre , i aixo, per tanl té un 
valor garantir". De que anam?, i aixo és el que fa tran
quil'lament la conselleria, sense que li caiguin els anells. 
1, per tant , no s'han de finan¡;ar aquests estudis, primer, 
els que tenen col'leccions ho han de posar en coneixe
ment, s'ha ele fer I' inventari pertinent, i després s'han de 
fer les publicacions que s'estimin necessaries. 1, evi
dentment s'han de catalogar els béns mobles elel patri
moni arqueologic, aixo és una tasca on encara queda 
moltíssim per fer. 

1 el darr r pU11l . aqu · eol' leccion pod n el" clipo-
sitades a un 110 p r el' conegucles pel in ve ligado!" i 
pel públic. n el as ele ¡len rea. el ele lí l ' gic és e l 
Museu el e Mell rca, és eviclent que el elia que 'otu'i el 
museu no totes les coHeccions seran dipositades en 
aquest mu e ll , voste a ixo, evidentm en t no ho ha dil, 
pero bona parl del litular d 'aquestes col·leccion que 
estan di p a.LS a dona r a 11 la pa a, vol 11 veure, i és 
molt logic, I 11111Sell oberl, ningLI no lIillra co l'leccions 
de re a un museu lancat. r' I re up s t ele per onal 
suficient per obrir aquest museu avui?, ho hem discutit 
avui matí, únicament té 13.700.000 pessetes de personal 
per tenir obert el Museu de Menorca, per obrir-Io. 1 
amb tres o quatre persones, no hí ha cap museu d'un 
territori de la riquesa arqueologica. com és Menorca, no 
hi ha cap territori d'Europa que s'atreveixi, sense fer el 
ridícul a intentar obrir un museu amb tres o quatre 
persones. 1 hem de ser seriosos. No hi ha pressupost 
suficient, no hi ha personal suficienl, i si dema vénen i 
els !liuren la clau, l'únic que poden fer és mantenir-Io 
tancat fins el 1996. Pero, de totes maneres, consolin-se, 
senyors del Govern, perque esper que el 96 la clau de la 
conselleria de Cultura estigui en unes mans l11és solvents 
que les que té ara. Moltes gracies. 

EL SR. PRESID ENT: 

Gracies , Sr. Pons. Pel Grup Parlamentari PP-UM, té 
la paraula el diputat Sr. Huguet i Rotger. 

EL SR. HUGUET 1 ROTGER: 

Moltes gracies, Sr. President . Sres. i Srs. Diputats. Sr. 
Gomila, voste i jo sabem que si ens clonen la clau l'aga
fa rem i obrirem. l comencem per aquest elarrer punt de 
la proposició no el e Ileí, perqu e nosaltres també ens 
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sumam a la qualificació que s'ha tingut en aquesta tribuna i 
al que hem dit més d'una i més de dues vegades, que el 
Museu de Menorca constitueix una autentica vergonya públi
ca de tants i tants d'anys d'espera; vergonya pública que si 
un dia se'n fa un memorial, se sabra que aquest museu ha 
estat tancat tants i tants d 'anys i sobretot en els cinc anys 
darrers, perque hi ha hagut projectes de reforma que s'han 
mig acabat i que quan hi ha hagut un nou director general de 
torn, s'ha tirat tot cap avall, s'ha fet un nou pressupost, amb 
un altre projecte, i s'han vist treure d'alla dins portes recent 
posad es en una setmana posad es i al cap d'una altra setmana 
lIevades, perque s'havia de fer un altre projecte, i s'ha vist 
com es tiraven les parets de banys nous enrajolats fins a dalt 
de tot, perque ha vingut un nou director general i alIo no li 
ha agradat i el que s'havia de fer alIa on hi havia els serveis, 
era un ascensors; i s'ha vist com se suprimia tot un parquet 
d'una de les sales, perque aHa no hi havia de ser aquest 
parquet, sinó que havia d'anar a una altra banda, i a<;o tirat. 
Milions i milions, i la darrera reforma, prop de 90 milions de 
pessetes. Per a<;o no s'ha obert el Museu de Menorca, i amb 
tots els doblers que s'han tirat alIa dins i s'han fet malbé, 
s'hagués pogut dotar suficientment després el tema del qual 
certs diputats es queixen. Per tant, la clau com més aviat 
millor, que s'obri com més aviat millor, perque de personal 
per a la gestió, que és ele I'únic que té competencia aquesta 
comunitat autonoma, n'hi haura suficient, i ja ens encarrega
rem que sigui suficient, no només per a la gestió d'aquest 
museu , sinó per a la gestió d'aquest museu i de tot el patri
moni de la nostra ilIa. 1 amb ac;o acabam, Sr. Gomila, amb 
ac;o acabam la reducció d'aquesta proposició no de Ilei, que 
I'hem volguda reduir només al punt 4 per dir-li, sí al punt 
4, Ili estam totalment d'acord amb I'obertura, pero hem 
equivocat el tir, per tant no el podem votar a favor, quant a 
la dotació, perque la dotació ja ens la reclamaven certs dipu
tats el'aquesta cambra I'any 1990, el 1991, el 1992, i voste i 
jo sabem que haguessin estat doblers inútils posats als pressu
posts, perque l'any 1990 se 'ns va dir, i esta recolIir a les 
hemeroteques, que la apertura del museu es inminente, I'any 
91 en plena campanya varen venir alsts carrecs del ministeri, 
la apenura del museo es inminence, I'any 92 també, es inmi
neme, recentment també es inminente . 1 ara, que tot sigui dit, 
perque convé dir-ho tot, sí que podem anunciar que sembla 
que hi ha un compromís que I'obertura d'aquest museu es 
faci en qüestió de mig any, i jo en aquest moment, perdonin 
que els ho digui, firm perque en un any estigui obert. Ens 
donen mig any, firmem tots junts perque estigui obert en un 
any. 1 de dotació n'hi Ilaura, després. el Sr. Pons podra 
venir aquí a dir el que diu i no a dir els disbarats que diu. 

Quant als punts primer i segon, molt esquematicament, 
s'ha de puntualitzar que el servei, repetesc, el servei de pa
trimoni historic artístic de la Direceió General de Cultura, 
no ha realitzat cap publicació de monuments arqueologics no 
inventariables, el servei. Per tant, automaticament la segona 
queda contestada. 1 el que sí és cIar, Sr. Gomila, i amb a¡;o 
voste no en té cap culpa, per tant crec que un mÍnim de fa ir 
play parlamentari era sortir aquí, per dir el que es diu, voste 
~o en té cap culpa , aquesta proposició no de Ilei avui ja no 
es efectiva . ha deeaigut pel seu propi pes. Aquesta proposició 

no de !lei és com a conseqüeneia, també, d'una moció 
presentada al Consell Insular de Menorca, que sí va ser 
debatuda, amb suficient intensitat, pero aquesta proposi
ció no de !lei, que esta redactada amb tota la bona vo
luntat sobre uns esdeveniments que varen passar a l'illa 
de Menorca i que aquí concretament s'han ressenyat, 
desgraciadament també es va fer el més espantós deis 
ridículs que es podia fer, no vostes, al contrari, re pe
tese, la seva proposició no de lleL És una proposició no 
de Ilei que en el moment en que es va presentar tenia el 
cent per cent de sentit, el contingut era un contingut 
actual i hagués hagut de donar de si un bon debat en 
aquesta cambra, avui desgraciadament I'activitat parla
mentaria és la que és, ja ha decaigut, i ha decaigut en 
benefici de tots nosaItres, de vostes i de tots els diputats 
d 'aquesta cambra o, en aquest cas concret, de l'illa de 
Menorca, perque I 'espectacIe, com el museu, esperpen
tic, de les denúncies, de col ' leccions, d 'expolis, d'incauta
ció de béns amb policies, i que després la justícia de la 
qual tots, tots eleim que és la que posa les coses al seu 
lloc. ens agradi o no, va haver ele fer fer, amb perdó de 
I'expressió, en un Ilenguatge molt col'loquial, anques 
enrera als que es van precipitar. Per tant, jo li demanari
a, Sr. Gomila, que la virtut d 'aquesta proposició no de 
Ilei ha estat per poder aquestes coses que han dit avui 
aquí, la qual cosa és important perque quedaran al 
Diari de Sessiol1s cadascuna de les postures, pero que 
una volta dit tot el que s'ha dit, jo li demanaria que es 
retirés aquesta proposició no de Ilei, perque avui per 
avui ha decaigut la seva efectivitat. Em tot cas, del que 
sí serveis, i crec que val la pena, Sr. Conseller del Go
vern balear, que prengui bona nota de les reflexions que 
ha fet aquÍ el grup presentant de la proposició no de 
lIei, el Sr. Gomila, quant a les publicacions, que el servei 
continul amb la mateixa tonica de no fer cap tipus de 
publieació de béns arqueologics o mobles que no esti
guin inventariats, i que no subvencionin aquestes publi
cacions. Si no ho ha fet fins ara, no ho faci. Moltes 
gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnkies, Sr. Huguet. Torn de replica, Sr. Gomila 
Barber, té la paraula. 

EL SR. GOMILA 1 BARBER: 

Gracies, Sr. President. Sres . i Srs. Diputats. Sr. Peral
ta , jo pens que amb les actuacions que hi va haver a 
final de l'any passat sobre espoliacions de béns arque
ologics, una cosa va quedar demostrada i és que hi havia 
particulars que tenien coHeccions no inventariades, jo 
pens que aquest fet va quedar demostrat malgrat les 
diligencies sobre el cas de Bellaventura s'arxivessin, jo 
pens que ac;o sí que va quedar demostrar. 1 pens que els 
propietaris d'aquestes col'leccions, segons la L1ei 16/85, 
tenen ]'obligació de posar en coneixement ele l'adminis
tració competent quines col'leccions tenen , quines peces 
tenen. I no perque aquestes s' hagin c1'exporpiar, sinó 



4878 DIARI DE SESSIONS / Núm. 120/10 d'octubre del 1994 

senzillament per procedir a fer el que diu l'article 26, de si 
es volen estudiar o es vol veure a~o, que es pugui fer. 1 per 
tant, la Llei del patrimoni historie artÍstie que voste va pre
sentar i que es va prendre en eonsideració, i l'esmena que 
dema debatrem, del Grup Parlamentari PP, reeullen les 
mateixes obligacions que aquesta l!ei 16/85 i, per tant, aquests 
propietaris que tenien aquestes col'leccions, tenien l' obligació 
de posar-ho en coneixement de J'administració competent, 
que no és altra que la Conselleria de Cultura, Edueació i 
Esports. I la disposició transitoria de la Llei 16/85, també 
establia que els que en el moment d'entrada en vigor d'a
questa lIei tenien aquestes col·leccions, tenien un any per 
posar-ho en coneixement de la Conselleria de Cultura, j no 
es va fer en aquel! moment i, per tant, incomplien la lIei. 

1, com he dit abans, jo pens que el Sr. Pons ha entes la 
proposta que feiem des del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
vull dir, no hi ha política d 'excavacions, perque ja n ' hi ha 
d 'a ltres que excaven per la Conselleria de Cultura. 

Quant al Sr. Huguet, miri, jo pens que no ha perdut vi
gencia aquesta proposició n o de lIei, aquesta proposieió ve 
motivada per una publicació conjunta de l'lnstitut Menorquí 
d 'Estudis i de I 'Institut el 'Estudis Balearics sobre ceram ica 
pintada de les Illes Balears. I li clonaré un exemple molt 
concret, mir~ quan parla de la Torre Vella d'en Loza no , ele 
CiutaelelTa, s'hi cataloguen unes 116 peces de les quals n'hi 
ha 9 dipositades al Museu de Menorca, 7 al Museu municipal 
de Ciutadella, que també és tancat, 2 a una col'lecció par
ticular, 1 a la col'lecció Sánchez de Ciutadella, i 98 que no 
es eliu on són dipositades . 1 aquesta publicació és del 93, jo 
em pens que a~o és una qüestió que s'hauria de rectificar. 

Li agafam la paraula sobre el tema del Museu de Menor
ca, em sap greu que no doni suport almanco el punt 4t de la 
nostra proposició no de lIei , perque jo li diré que no hi ha 
el suficient personal. Quan el jutge va decretar que es dipo
sitessin en el Museu de Menorca les eol'leccions trobades per 
la Guardia Civil a efectes de la intervenció del delegat del 
Govern, el Museu ele Menorca no va poder catalogar aques
tes col'laboracions, i a rrel d ' una pregunta que va fer aquest 
diputar. la contesta del Sr. Conseller va ser que no tenien 
temps, que tot el temps el dedicaven a la futura obertura del 
Museu de Menorca, i que, per tant, aquestes col'leccions no 
varen poder ser catalogades abans de retornar-les als propie
taris; i evidentment a~o suposam que ja no es fara. 

'. 

Per tant, la proposició no de lIei nosaltres entenem que 
manté tota la seva vigencia, que no es poden gratificar 
col'leccions furtives, sinó que cal obligar a aquests 
col'leccionistes que compleixin la lIei . Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Gomila. Hi ha intervencions en contrarepli
ca: Sí, Sr. Peralta, té la paraula. 

EL SR. PERALTA I APARICIO: 

Gracies, Sr. President. Sr. Gomila, miri, jo crec que 
voste ha fet una afirmació aquí que cree que és seriosa 
i és greu, molt greu. Voste ha dit textualment que n'hi 
ha d'altres que excaven per la conselleria, i supos que 
s'estava referint a aquests propietaris particulars que 
tenen co¡'¡eeeions, vaja, s'ha entes a~o. ]0 crec que 
I'obligació que té és que si voste ap que hi ha perso
nes que fan excavacions de caracter iI'legal, el que vo te 
ha de fer és presentar la eorresponenl denúncia. Jo ere 
que no ba la venir aquí, a l Parlament a dir-ho perque 
quedi bé o perque figuri a l Diari de Sessiolls sinó que 
el que cal fer ' la denúncia pel-linenl, amb noms, lIi 
natges i quines han estal aquestes excavacion i¡'¡cga ls 
i ... perque si no, aquí, en queda a tot els diputats 
d'aquesta cambra un dubte, de dir bé, rea lment és que 
hi ha qualcú que es dedica afer aques! tipus d 'excavaci
on jJ ' legal i aq uí no en tenim coneixement?, hi ha algú 
(ra luesla cambra que ho ap i 110 ho diu? Ido, jo rec 
qu ho han de d ir ,jo cree que en faria un bé a 10ts que 
es preselllés aquesla denú ncia i, evidentment, tenclra lOt 
el meu suport, voste, el seu grup i el grup que sigui, si 
realmenl hi ha proves -ja ho he dit abans a la primera 
intervenció- fefaents que es fan excavacions il'legals; si 
hi ha proves eI 'a<;o, evidentment tot el suport i posar-ho 
en coneixement, rapidament de I'autoritat pertinents i 
del jutjat perque 'ac lU'i contra aquests espoliadors .. 
Crec que <1«0 é r namenlal i urgent, més, fins i tot, 
que aquesta proposició no de llei que aquí s'ha presen
tat avui, fer ag ue la actuació d 'una forma clara i lI am
pant. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Peralta. El Sr. Pons i Pons, té la paraula .' 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Sr. Gomila, ens ha 
elonat una idea que si no fos que seria una e a l110ll 

esperpentica, hauríem de dur endavant. Seria nece ari 
agafar com a gran excavador il'legal el re pOI1 ab le ele la 
Conselleria d 'Obres Pú bliques i Ordenació del Terri lo ri, 
pero sempre pot argumentar una cosa, ho ha posat 
damunt un paper, ha posat els planols -amb aixo, Sr. 
Conseller, respecta la llei-, i el problema és que el sen ti
nel'la de la cultura de les ¡¡¡es Balears no era dins la 
garita j li han de tomar un parell ele jaciments arqueolo
gics, quatre, cinc o sis en la zona de Mallorca, sense que 
el sentinel'la estigui deixondit. Fa molt de temps que 
dorm i, per favor, cridin-Io a I'ordre. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. No hi ha més intervencions. Passa
rem a la votació . Deman si es pot fer votació conjunta 
o si hi ha d ' haver votació per separat. Sí, Sr. Pascua l. 

EL SR. PASCUAL I AMORÓS: 
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Sí, Sr. President. Demanam votació separada deis dos 
punts primers. 

EL SR. PRESIDENT: 

Votarem, ido, en primer 1I0c, el::: punts primer i segon, 
separadament del tercer i del quart. 

Senyores i senyors diputats que voten a hvor deis punts 
primer i segon, es volen posar drets, per favor') Gnicies, po
den seu re. 

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es volen 
posar drets, per favor? Gnicies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

25 vots a favor, 30 en contra, 3 abstencions. Queden 
rebutjats els punts primer i segon. 

l passalll a la votació deis punts tercer i quart. 

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

Senyores i senyors diputats que voten en contra. es valen 
posar drets, per favor') Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors cliputats que s'abstenen? 

28 vots a favor , 30 en contra, cap abstenció. Queden 
rebutjats els punts tercer i quart. 

IV.- Debat de presa en consideració de la proposta de la 
Comissió Tecnica Interinsular, RGE núm. 2616/94, relativa 
a atribució de competencies als consells insulars en materia 
de patrimoni historie, promoció sociocultural, animació 
sociocultural, diposit legal de llibres i esports. 

1 passam al quart punt de I'ordre del dia, que correspon 
al debat de presa en consieleració de la proposta de la Comis
sió Tecnica Interinsular núm. 2616, relativa a atribució ele 
competencies als consells insulars en materia de patrimoni 
historic, promoció sociocultural. animació sociocultural, 
diposit legal de llibres i esports. Aquest debat sera, en primer 
Iloc hi haura un torn d'intervencions deis grups que vulguin 
intervenir a favor de la proposta, hi haur<'i lIavors un torn 
el 'intervencions ele grups que es mostril1 en contra de la pro
posta, hi haura repliques i contrarepliques i fixació de posi
cions per als grups que no haguessin volgut intervenir a favor 
o en contra de la proposta . Passam, per tant, en primer 110c, 
a obrir el tOril de grups que volen intervenir a favor de la 
proposta . Grup Parla mentari MIXT, Sr. Vidal , té la paraula. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Gracies , Sr. Presielent. Sres. Diputades, Srs. Diputats. A 
favor, pero amb emperons, la veritat és que per ser conse
qüents hem el 'estar a favor que prosperi aquesta proposta ele 

la Comissió Tecnica Interinsular per traspassar als con
sells insulars la titularitat de les competencies en patri
moni historic, promoció socio-cultural, animació socio
cultural, deposit legal de lJibres i esports, i dic que hem 
de ser conseqüents amb el que diguérem ja en el Consell 
Insular d'Eivissa i Formentera quan el pie d'aquesta 
corporació en sessió celebrada dia 30 de maig va dir, o 
sigui, va aprovar aquesta transferencia de competencies. 
Vaig dir textualment que expressava la voluntat d'assu
mir aquestes competencies si bé esta va en disconformi
tat amb la pro posta de Uei que s'acompanya, pero que 
les reserves que s'havien de fer les faria allloc i moment 
adequats. Aquest és el Uoc i el moment adequat. 1 dic 
que estic a favor -i ho torn a repetir- d'assumir compe
tencies, pero avui s'ha dit aquí que els innocents -en 
una altra cosa que no tenia res a veure amb cultura, sinó 
amb agricultura- anaven al cel, pero jo cree que van al 
cel els innocents qua n no són majors d'edat, quan no 
són adults, perque els innocents quan ja són majors 
d'edat i són adults, són com a beneits i no van al cel, 
sinó que van al limbe, i nasal tres al limbe no hi estam. 

S'ha dit moltes vegades i s'ha repetit que s'acceleraria 
aquest traspas de competencies, i per a aixo saludam 
aquesta passa endavant, perque no s'han de posar empe
rons q-ue vagin endavant en aixo, pero s'ha dit també 
que es traspassaria cultura i esports, bé, deixam el del
deposit legal de llibres perque faria ganes de riure, ser 
tan innocent, el deposit legal de Ilibres esta ja assumit 
des del temps del Consell General Interinsular, pero bé, 
ara és la titularitat, i aixo ho donen quasi tot, es pot 
posar el número i tal al deposit legal; pero, pel que fa a 
la resta s' ha de dir -i m'agrada dir-ho tot objectivament
que si bé en patrimoni historic queda clar que a part de 
tot, i no ha repetirem, el que enumeren en els vint 
punts, que consta, valgui la redundancia, a l'enumeració 
de tot el que sera competencia deIs consells insulars, de 
tot el que assumiran, es diu "i, en general. la resta de 
competencies que hagin estat assumides per l'Adminis
tració de la Comunitat Autonoma en materia de protec
ció del patrimoni histOric". Per tant, completament 
d'acord, no és assumir una competencia descafei'nada 
o ligrh, quant a la dotació ja en pariarem, pero per la 
resta, conformes. 

Ara, en promoció socio-cultural, animació socio
cultural. deposit cultural de Ilibres -ja n'hem parlat- i 
esports, fixin-se en l'article 2 que a I'enumeració deis 
punts on diu que "es reserva a I'Administració de la 
Comunitat Autonoma de les llles Balears", -anam de 1'1 
al 21- , mentre que a les competencies que s'assumeixen 
anam, pel que fa a esports, de l' 1 al 9. Sé, aixo, de 
vegades, el número no té res a veure amb el contingut, 
pero com que no em vull fer pesat, vull dir que és una 
part de cultura el que s'assumeix. Sé, ja ho va dir aquÍ 
el president l'altr'e dia, que s'havia acabat creure que 
I'autonomia balear es podia contemplar des ele la pers
pectiva de I'hiperinsularisme, i ciar, est<'i c1'acord amb 
aquesta valoració, i em sembla 1110lt bé, pero també va 
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dir que traspassos de competencies sí, pero amb mesura i 
prudencia, i és un traspas prudent, tal vegada és millor, no 
ho pos en discussió. 

Finalment, per no fer-me llarg amb aquesta exposlclO 
d'una postura -tom a repetir, a favor, per aixo intervenc a 
favor i votaré a favor-, pero he de dir que em preocupa, em 
continua preocupant i fins que s'aclareixi em preocupara -
m'ha sortit bé- la normativa reguladora de I'exercici d'a
questes competencies. 1 esta bé que el Govem digui que "els 
consells insulars tendran potestat reglamentaria organitzativa 
per regular-ne la propia organització i el propi funcio
nament", esta bé, es deixa als consells insulars, si reapareixen 
fantasmes, que ¡'altre día parlava el Sr. President i que va dir 
que havien desaparegut, i jo vaig parlar de les meigas que 
haberlas. haylas, si reapareixen fantasmes, segurament no es 
podra donar directament la culpa al Govern, pero sí es 
deixa una porta oberta a aquests fantasmes. a aquestes meigas 
que podrien tornar fer que reaparegués aquest plet interinsu
lar que varem dir que estava arxivat. 

Finalment, aixo cal dir-ho. el cost efectiu ens se mbla 
insuficient, no obstant a<;o, crec i repetesc que cal estar-hi a 
fav r, cal e tal' ti favor de la pre ' é\ en consideració d'aquesta 
proposla de lransferencies, p ro per 3ixó bi ha un períotle 
d 'eslllenes. per aixo hi haura la po sibililat lal vegada d 'es
menar alguna cosa d 'aqueste. i per aixo no en hi I 1'0-

IlLlllciam en contra, ens hi pronunciam a favor. i Déu ra~a 
que amb aquesta tímida passa endavant i amb les que puguin 
venir, no surtin els fantasmes i sigui una realitat el compli
ment del mandat estatutari i concretament de I'article 39 que 
és el que possibilita, no ja la validesa, com he dit moltes 
vegades, de la nosúa autonomia, sinó fins i tot la viabilitat. 
Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vidal i Juan. Hi ha més intervencions en torn 
a favor? Sr. Marí i Tm, del Grup PP-UM, té la paraula. 

EL SR. MARÍ 1 TUR: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Dir. en pri
mer 1I0c, que estam segurs que tots coneixen l'exposició de 
motius de la proposta d 'atribució de competencies als con
sells insulars. en materia de patrimoni historic, prollloció 
socio-cultural, animació socio-cultural, diposit legal de lIibres 
i esports, i, per tant, no sera necessari fer-ne cap referencia 
especial. 

A mi m'agrada molt sortir él aquesta tribuna i deixar de 
banda els papers i parlar una mica més amb el cor, de vega
des, tal volta massa sovint. i amb aquesta avinentesa ho faré 
en dues parts, en la primera, tampoc no Ilegiré, pero en la 
segona, en ser u n tema tan seriós i de tantes cites en el passat 
recento si que llegiré. 

Quant a la primera pan i per curar-nos una mica en salut, 
ahir vaig tenir I'avinentesa de ser a Menorca i des de Ciuta-

della a l'aeroport escoltava unes can~ons populars, una 
de les quals em va cridar I'atenció que diu "Menorca. 
terra de Hegendes ", i vaig pensar que una vegada més 
les iHes eren germanes, Mallorca té les seves, Formente
ra les seves, i Eivissa le nostres i justament tenlm una 
lIegenda que avui ens ve com aneH al dit per tal de cu
rar-nos un poquet en salut, abans de les crítiques que, 
sens dubte arribaran a aquesta idea que avui aquí ens 
reuneix. Una vel\a llegenda eivissenca diu que hi havia 
dues germanes que estaven molt baraiJades una amb 
I'altra perque el seu pare havia repartit I'herencia i 
l'havia donada lota a una d aq uestes germanes. I'altra 
evidentment protestava, no hi estava d'acord, li semblava 
que hi havia hagul un repartiment clesigual, i la re po ta 
elel pare era: ItN el preocupi , el que no et quedi tu ja 
' h queda la leva germana. Dil a ixó -que upo que e l 

il1le l' ligenls hauran agafat tOl d'una, per tant, ho han 
eme 10ts molt l)é-, li c1irem que lal COI11 diu la propia 
exposició ele motius ele la Llei 5/89, de 13 e1'abril, de 
Consells Insulars, "les llles Balears són una realitat geo
grafica i historica plural, desigual i diversa, de difícil 
articulació en un sistema conjunt c1'institucions polític
administratives" . Per tant, amb el respecte a la peculiari
tat geografica de la 110stra Ol1lunitat AUlónoma, la Llei 
que ens ocupa intenta establir un regim diferencial que 
permeti i'organització d'una a Iministració propera al 
ciutada. Tot aixo s'ha e1ui( a terme amb el respecte al 
papel' e1e l Govern ele la olllunitat Aulon roa, que tots 
volelll fon i per a 10ts, com a respon ab.le de la política 
aueon' mica i que lé, a més una funció coordinadora de 
1'a livital de~s Ol1sells Insu lar en tOI. a llo que pugui 
afectar els interessos interinstitucionals. 

En onseqüencia, pretenem materialitzar le lradici
on competencia l previ le a l no ere E ·ta lul. E n I 'elabo
ració del projecte ele Ilei eI'aquesta prOI osta s'ha lengut 
en com ple la bas normativa egüent: a) I'acord del pIe 
del nsell General Interinsular de 28 de juny del 2. 
que (1 1 roya el ecrel de Delegació a l Con e H In ular 
d le compelencies en materia de lipo il legal de Ili
bre , qu " ha vOlgul minimitzar una mica, i que jo els 
puc prometre que és una feina que cada dia en dóna i 
que molte vegade és nece ila un funcionari dedical a 
aquesta tasca p rque, afortunadament cada vegada són 
1 • les publicacion qu e fan a les lile . i, en especial, 
de ' ullura. i i feim un e \.ucli omparatiu en lira que 
la nOSlra és una de les com~nita que mé ' publica ion 
tenen en materia de cultura propia, cosa que diu molt 
en favor, no n més del overn el aque la COI11Unilat 

ulonoma i per talll del seu ollseller. sinó també ele l 
on ell Insular. que ón un ens que te nen molt en 

ompte I'activita t Cullur(ll que és I'objecle que aVlli aquí 
en reuneix. Per mandal latll lari , el G vern BaJear ve 
obligat a respectar les competencies que els Consells 
Insulars reberen el seu dia de l'ens pre-autonomic. 

B) A través deIs e1ecrets 17/90, de 8 de febrer, i 
88/90, de 4 e1'octubre, el Govern Balear cedí a ls Con
sells Insulal's c\'Eivissa i Formentera i al Consell Insular 
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de Menorca, la ges!ió ordinaria de funcion e n materia de 
cultura i esports. Una vegada més s'ha vist la bona predi po
sició del nostre Govern a cedi.l" als Consell a llo que ell 
poden tirar endavanl i s'ha vist, i s'ha vist bé, que els Con
sells Insulars són capa os de Lirar endavant en materies com 
cultura i esports, que és e l que avui tractam. Aixo ignifica 
que moltes de les competencies que s'atribuiran com a pro
pies, fins a hores d 'ara, ón gest ionades pels no ·tres Con ells 
Insulars. 

C) EIs successius Reials Decrets de transferencia de l' Ad
ministració de I'Estat al Consell General Interinsular -des
prés Comunitat Autonoma- constitueixen la pedra angular 
de les materies que seran objecte de transferencia. Aquesta 
delimitació s'ha fet en el marc del que estableixen els articles 
39, apartats 6, 13, 17 i 19 de l E laLlIl d'Auton mia , i 12, 
apartat 3, de la L1ei deIs onse lls Insular, e n virtul deIs 
quals s'atribueix als Consells Insular de Mallorca , Menorca, 
Eivissa i Formentera, amb caracter de propies le competen
cies executives i de gestió assumides el seu dia per la Comu
nitat Autonoma en relació a les materies que tots vostes 
coneixen: patrimoni histórico promoció soci-cultural, anima
ció soci-cultural, diposit legal de !libres i esports. 

En conc1usió, la primera característica que s'ha de ressal
tar en relació a aq~lesta lIei, és la totalitat, és a dir, transferir 
tot el que fins ara era del Govern de la Comunitat Autono
ma de les I1Ies Balears. Poc més ja es pot demanar si es vol 
ser just i es vol que aquest Govern tengui el Govern en sí les 
seves propies competencies. Altra cosa seria el desig, tal 
vegada amagat o descobert, d'alguns que voldrien que el 
Govern ni existís i que totes les competencies les poguessin 
tenir els Conselts lnsulars en materia de cultura, i aixo, evi
dentment ni ho volem els que donam suport, avui en dia, al 
Govern, ni ho voldrien alguns altres que aspiren a donar-li 
suporto 

En conseqüencia, des d'aquest moment seran els Consetls 
lnsulars els únics competents per programar, gestionar i 
executar les materies objecte de la transferencia. De fet, tal 
COlll preveu la disposició addicional segona, els Consells 
lnsulars es subroguen a partir de I'efectivitat de l'atribució 
de competencies de la lIei, en els drets i les obligacions de 
l'Administració ele la Comunitat Autonoma de les llles Bale
ars relatius a les materies atribuldes. La Conselleria ele 
Cultura, Eelucació i Espons únicament conservara. les com
petencies que són irrenunciables, i que són: a) les competen
cies, I'aprovació de les quals COl'respon al Consell ele Govern, 
a proposta del Conseller de Cultura, Educació i Esports, com 
ara el nomenament de representants en les comissions de 
patrimoni, la declaració i revocació de bens d'interes cultural 
-qualsevol que es elediqui a aquests temes de cultura sap que 
aixo ha de ser així, perque sinó en aquesta Comunitat de 
quatre illes, es podria donar el cas que a una illa tots els 
molins, totes les sínies o tots els forns de cal~, o totes les 
Sitges o totes les capelles distribuldes per les muntanyes que 
tenim, a una illa fossin cl'interes cultural i a una altra no 
tengu essin cap tipus ele protecció. 

B) Coordinació i control de les competencies delega
des, com ara potestat reglamentaria normativa. Resolu
ció de recursos contra els acords adoptats pels Consells 
Insulars. Recaptar informació sobre la gestió. Crec que 
és de pura lógica que aquestes competencies continui'n 
administrades des de la Comunitat Autónoma. 

C) En general, la gestió de les competencies assumi
des en materia de cultura i esports, que afectin més 
d 'un ens insular. En segon tloc, i en relació al metode 
utilitzat per a la valoració economica -que estam segurs 
que sera un deis temes que més podrem discutir- ho 
deixarem, en tot cas, per més endavant, i direm que tal 
com estableix la Ltei de Consetls Insulars (article 22, 
punt c, article 31 i següents) i la normativa reguladora 
deIs sistemes de transferencia, s'ha utititzat el concepte 
de cost efectiu que , malgrat no és facil d 'entendre pels 
que som més bé de tletres que de ciencies, tots vostes 
ho hauran entes, especialment si s 'han aplicat les dotaCÍ
ons economiques pressupostades per a cadascun deIs 
serveis i les funcions transferieles a l'exercici ele l'any 94, 
sense voler amagar, perque sortiran, aquetles que s'ha 
quedat la Comunitat Autonoma, amb tot dret i justícia. 
Ara bé, com que als pressupostos, agafats com a base de 
la va10ració, hi ha ingressos afectats en els serveis trans
ferits, el cost efectiu que en resulta ha minvat l'import 
d'aquests ingressos: 

Per acabar, es traspassen els mitjans personals corres
ponents a les funcions i als serveis transferits, pero facin 
esment al següent, perque no hi haura transferencies ni 
conselleries si no tenim un personal content, satisfet, que 
estigui en el 110c dins les possibilitats que li sigui possible 
residir. Els funcionaris que resultin afectats per aquesta 
L1ei de Transferencies, conservaran els drets que els 
corresponguin, i també el de participar en els concursos 
de trasl1at convocats per la Comunitat Autonoma de les 
1I1es Balears en les mateixes condicions que la resta deis 
membres de la mateixa categoria ocas. 

Jo no seria honest amb mi mateix, i amb I'illa alla on 
treball i vise, sinó acabas aquest petit discurs polític -
per dir-ho d'alguna manera- sense , abans d'aquestes 
discussions polítiques que hi hama, demanar a l'actual -
i per molts anys- Conseller de Cultura que, a l'hora de 
distribuir aquells fons que es queda el Govern de les 
llles Balears, una vegada més, li deman que tengui en 
compte les nostres illes petites, i la se va generositat faci 
possible que aquelles mancances que nosaltres tenim, la 
se va bona voluntat i la del Govern l'esborrin. Moltes 
gracies, Sr. President. 

(El Sr. Vice-presiden! primer subslÍtueix el Sr. Presi
den/ en la direcció del debat! 

EL SR. PRESIDENT: 
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Gracies, Sr. MarÍ Tur. Grups que vu!guin fer tom en 
contra. Fixació de posicions, pe! PSM I EEM, té la paraula 
el Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA I PONS: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Ni a favor ni en con
tra, sinó tot el contrari, -i com que el Sr. Vidal -no és per
que tenguem vocació d'estar al llimbs, entre d'altres coses 
perque no som com a beneits com deia voste. 

Per aconseguir que la nostra autonomia sigui sufici
entment clara, hem d'aconseguir un equilibri efectiu entre el 
poder deis Consells i el poder autonomic. Són paraules del 
Molt Hble. Sr. President del Govern, pronunciades fa ben 
pocs dies des d'aquestra tribun a. Equilibri efectiu, deia. I la 
memoria em va dur a recordar la miseria de les primeres 
atribucions de competencies fetes als Consells a proposta del 
Govern : miseri a competencial, miseria en el seu financ;a
ment. Devia ser aixó l'equilibri efectiu? Avui el Parlament de 
les Illes Balears ha de prendre en consieleració la Ilei que 
atribueix competencies en materia de cultura i esports als 
Consells Insulars i tot i que hel11 de reconeixer que és la 
primera de les Ileis que compte amb un mÍnim de consisten
cia, no podem eleixar de lamentar que el Govern i el grup 
que li dóna suport es reiterin en els errors que es van repro
eluint a cadascuna ele les Ileis ele ~ransferencies que s'apro
ven. 

Efectivament, la llei que hem ele prendre en consideració 
manté un articulat que és demostratiu d 'una actitud que hem 
denunciat repetidament: I'intent del Govern de tutelar els 
Consells, cosa que junt amb un financ;ament que consideram 
insuficient, i alguns elements que permeten que, eles deis 
Consells s 'estructuri un funcionament que m 'atreviria a 
qualificar de poc democratic, fara que el nostre grup no 
pugui donar suport a aquesta presa en consideració. 1 és una 
pena que sigui aixÍ, perque avui, quan discutim la primera 
lIei d'atribució de competencies que no responen a les que 
ja gestionaven els Consells des ele la pre-autonomia, ens 
hauria satisfet trobar un canvi el'actitud per part del Govern 
i de la majoria que li dóna suport, i no ha estat així. Aixó no 
obsta perque puguem reconeixer, com varem fer al si ele la 
Comissió Tecnica Interinsular, que la sistematica utilitzada 
pels redactors de la proposta, ha millorat ostensiblement 
respecte de les anteriors, que varem haver de denunciar per 
inintel·ligibles. D'aquests textos, plens d 'ec¡uivocacions, regim 
local, assistencia social, que requerien mesos i mesos de 
discussions en comissions, helll passat a un text que assumeix 
alguna de les aportacions fe tes des de la comissió parlamen
taria . 

AixÍ i to1, mantenim, com ja avan<;ava fa uns moments, 
diferencies de fons amb la proposta remesa per la CTI, i 
algunes respecte de les formes que intentaré analitzar per 
justificar la nostra postura respecte ele la conveniencia ele 
prendre o no en consideració la pro posta. 

Puc dir, per comen~ar, que ja ens sembla poc apropi
at el títol de la proposta. La tendencia a simplificar els 
títols de les lleis és general, i si no ho fa el legislador ho 
fan després els ciutadans. Titular aquesta Ilei com a Llei 
d'atribució de competencies als Consells Insulars en 
materia de patrimoni historic, promoció soci-cultural, 
animació soci-cultural, diposit legal de !libres i esports 
em sembla una mica destructiu, quan sabem perfecta
ment que vostes mateixos no dubten ni un sol moment 
en simplificar-la parlant d'atribució de competencies en 
materia de cultura i esports. 

De fet , a la mateixa exposició de motius, quart para
graf, segona Hnia, e l ma teix redactor implifica parlant 
d les cornpetencies de cultura i csports. Per0 és ben 
cert que aquesta és una CJi.iestió mínima, que no té rné 
importancia que la qu té , i que era objecle d'ulla 
esmena n e l seu l11omenl. , Om nO té cap importancia 
que, en la rehció d b 11 imlTIob l que e eran fereixen , 
hi aparegui e l on e ll In u t ri' Eivi a, qllall tOl sabem 
que hauria de dir d 'Eivissa i Formclllera. N té més 
¡mlortanci a, É Ulla equivocaclo que n ' hauria de 
donar , per ' que e. corregin\ via e 'mena i I r U. Pero 
anem a les qüestions de fons. 

Primer apartat. Patrimoni historic (punt 1.2). Propo
sar el text que hem de prendre en consideració que els 
COllsells inicün i tramitin els procediments per a la 
declaració o revocació com a d'interes cultural deIs bens 
de titularitat pública o privada fent expressa excepció de 
la declaració, és a dir, que el Govern es reserva I'acció 
jurídica de declarar deixant als Consells redu'its a una 
especie de funcionaris de la Comunitat Autónoma que 
inicien i tramiten uns expedients sense poder prendre la 
decisió de declarar bens d 'interes cultural. VosÍ(~s bui
den, aixÍ, de contingut aquest apartat de la llei. Mante
nen els Consells Insulars en el papel' d "tll1a institució 
que té encomanada la gestió pero que no té la compe
tencia de I'acció jurídica, ele declarar. Una nova burla 
als Consells. És aquest el camÍ per avanc;ar cap a l'equi
libri del qual parlava el President? Una cosa per hom, 
els Consells fan la feina, tramiten, i el Govern pren les 
decisions, la declaració. Recorden vostes que el Tribunal 
Constitucional va declarar inconstitucional I'article 9 de 
la Llei de Patrimoni Históric-Artístic a nivell de [,Estat, 
perque el Consell de Ministres es reserva va la declaració 
ele BIC? Són conscients que vos tes fan el mateix amb els 
Consells Insulars'J Actuen, una vegada ll1és, Sres. i Srs. 
del Govern, com L1ns perfectes centratistes. 1 aquesta és, 
sens dubte, una qüestió ele fons. No es poden eleixar els 
Consells redu"its a funcionar com la maquinaria buro
cratica del Govern ele la Comunitat Autonoma. Si es 
transfereix C0111 a propia la transferencia en patrimoni 
historic ha de ser a tots els efectes, inclosa, i molt espe
cialment, la capacitat jurídica de declarar els Bens d'In
teres Cultural. L'altra, la seva proposta. soIs fa rialles. 

Per cerL i l'apartat 1.3 ele I'article primer? Al BOPIB 
no apareix. al BOPIB. Pero ane1l1 a I'articl e 2. Aquí 
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esta el bessó de la qüestió. Facultats que es reserva l'Admi
nistració de la comunitat Autonoma de les Illes Balears (arti
ele 2.1): nomenar un representant a cadascuna de les comissi
ons de patrimoni historie que estableixin els Consells Insu
lars. Ja hi tornam a ser. La maleida figura del guardia civil, 
o del comissari polític del Govern en mlssió especial de 
vigilancia i control deIs organs que crein els Consells Insu
lars per gestionar les competencies que les lleis d'aquest 
Parlament li atribueixen com a propies. No és, a més a més, 
amb el contingut de l'apartat 1.19 de I'artiele primer, quan 
s'estableix que els Consells Insulars establiran la composició 
i el funcionament de les comissions de patrimoni existents? 
Com poden dir que els Consells establiran la composició si 
ja la mateixa lIei obliga a incloure una presencia estranya als 
Consells? Poden o no poden els Consells determinar la com
posició de les comissions? 1 si un Consell determina, en 
aplicació del que disposa I'article 1.19, que les comissions 
soIs estaran compostes per membres deIs Conse\ls? I si en el 
reglament corresponent els Consells decideixen, Sr. Conseller 
-escolti bé- que hi hagi presencia de representants del Go
vern, pero sense vot, amb dret a parlar, pero sense vot? 
Veuen fins on es pot arribar? O es deixa als Consells la fa
cultat d'establir la composició d'aquestes comissions, i aixo 
sense més limitacions que les que estableixen les lleis d'ambit 
superior, és a dir, I'ordenament jurídic que els és d'aplicaci
Ó, o el que s'esta fent és modificar la Llei de Consells per un 
procediment tant poc logic COl1l és aquest? 

I em sembla absolutament fora de \loe aquesta pretensió. 
Si els Consells han de tenir la capacitat de decidir la compo
sició, organització i regim de funcionament de les Comissi
ons de Patrimoni Historic Artístic, deixin que siguin ells qui 
decideixin si veuen o no necessaria la presencia de represen
tants de la Comunitat Autononia, no els condicionin. No 
veuen que així el que es donar autonomia a mitges? Que 
I 'efecte que fa és que no es fien deis Consells Insulars i així 
consagren una autonomia tutelada. No es pot dir dues coses 
diferents a una mateixa lIei. 

Un altre aspecte que ens resulta inacceptable és la redac
ció de 1 'artiele 2.9. Representa, al nostre entendre, una recu
peració parcial i encoberta de les competencies que es trans
fereixen. Ens referil1l al segon apartat, quan s'estableix que 
el Govern podra actuar subsidiariament, cas que els Consells 
no exerceixin les COl1lpetencies en materia d'actuació inspec
tora i sancionadora. Si el Consell té les competencies i no 
actua prenent les mesures inspectores i sancionadores, si fa 
el cas, en materia de protecció del patrimoni, se'l requereix 
des del Govern, i si no ho fa s'interposen les actuacions 
legals corresponents, pero no es pot pressuposar a la mateixa 
lIei de transferencies aquest deixament de funcions, és que 
el Govern no es fia, realment, deis Consells Insulars? A més 
a més, representa crear una dinamic perillosa. Tendrem una 
doble estructura inspectora i administrativa, per si en falla 
una') Una estructura a cada Consell i una al Govern per si 
aquella fallés. i hel11 el'actuar subsidiarial11ent? 1 amb quin s 
mitjans actuara el Govern si es suposa que els Conse\ls. per 
elefiniciÓ. els han d'haver rebut tots') 

Una divergencia, especialment notable, és la referida 
a la normativa reguladora, és a dir, a les lleis a les quals 
s'haud d'ajustar el funcionament de cada Consell en 
l'exercici de les competencies que se li transfereixen. 1 
nosaltres pensavem que era aquesta una qüestió ja supe
rada. Que era aquest un debat ja tancat, i ara veim que 
no es alJo. 

Tornarel11 a discutir si és o no d'aplicació, si entre les 
normatives reguladores hi ha de figurar la Llei Regula
dora de les Bases del Regim Local. Per amor de Déu! 1 
com és que ho varen acceptar a les darreres lleis aprova
des? A unes lleis d'atribució de competencies als con
sells els és d'aplicació una normativa i a unes altres no? 
Com és possible? Té lleis d'atribució de competencia de 
primera i de segona categoria aquest Parlament? No 
veuen que aixo són disbarats? Sera sois, per tant, d'apli
cació en unes l1eis d'atribució i a les altres no? No veuen 
que estan fent el ridículo esta n fent fer el ridícul a 
aquest Parlament? Té que veure aquest intent alguna 
cosa, novament, en la cOl11posició de les comissions que 
es cre"in? Tanta por tenen ele la participació plural? No 
ho entenc. sincerament, no ho entenc. 

Els he de tornar a convidar que el Sr. Huguet, el 
President del Consel1 Insular ele Menorca, eles ele I 'expe
riencia de les comissions insulars el 'urb.anisme de Me
norca, els expliqui que un organ específic de composi
ció plural no implica cap trava ni cap retarel ni cap 
classe de bloqueig? De veritat, que no ho puc entendre. 

1 una referencia al calcul elel cost efectiu. Han fet, 
com sempre, els números al revés. Primer negocien des 
elel Govern amb els tres Presidents elels Consells la 
quantitat global i un repartiment determinat, elesprés la 
justifiquen amb calculs i ponderacions i variables soci
ecollomiques elistributives o redistributives, aplicades 
amb proporció directa o inversa, segons els convengui, 
pero sempre partint ele la xifra final, negociaeles i accep
tades pels tres Presielents. Tot es justifica. EIs ordinadors 
treuen fum, i surt un document preciós, amb uns calculs 
que realment s'han elecidit per altres sistemes molt més 
senzills i deis Presidents elels Consells que són aquí dins 
només li interessa a un aquest tema -que em rectifiquin 
si no és així. Volen un parell el'exemples significatius? 
Es deelueixen ele les qualltitats del total -Sr. Matas, escol
ti aixo, veura- elel cost efectiu de caela ill.a unes quanti
tats en concepte ele recaptació anual per ingressos, taxes, 
etc. lelo bé, pot creure ningú, seriosament, que la eleduc
ció calculada hauria ele ser calculada en base a xifres 
reals sigui la mateixa pel Consells ele Menorca que pel 
d'Eivissa i Formentera, exactament la mateixa, ni una 
pesseta de diferencia? 1 a més a més, una quantitat 
roelona, 800.000 pessetes justes. A aixo li eli uen, Sr. 
Matas, exactituel suissa. 

Té sentit que el Consell el'Eivissa i Formentera rebi 
un funcionari menys que el ele Menorca, i que aixÍ i tot 
la quantitat global que se li transfereix pugi més que la 



4884 DIARI DE SESSIONS 1 Núm. 120110 d'octubre del 1994 

de Menorca? 1 com justifiquen la quantitat global, aquest 
1.000 milions? Estam, com sempre, davant una qüestió que 
no és tecnica. És una simple qüestió de trobar un equilibri 
entre les exigencies deis tres presidents i la del Conseller 
corresponent, que tampoc no vol perdre massa milions. AlIo 
que diu la Llei de Consells és un empipament d'impossible 
aplicació, i que, ara per ara, continuarem ignorant, fins que 
un dia arribarem a canviar-Ia. Aquesta és l'actitud del Go
vern. 

Tampoc no estam d'acord amb el d.leul ni en la quantitat 
global, i dubtam molt que algun president concret, el de 
Mallorca que, per cert, s'ha estimat més sortir d'aquesta sala, 
per no escoltar-me, pugui vendre, pugui explicar, de manera 
convincent, el repartiment que es proposa. Per aixo, algun 
Consell Insular, el de Mallorca, repetesc, no ha discutit en 
plenari si acceptava o no la competencia optant pel silenci 
com a millor fOfma per eludir un debat que e ls podria resul
tar compromes. 

1 una altra qüestió, i escoltin bé. Com es justifica que el 
Consell Insular de Mallorca, amb un pressupost que puja un 
60% del total transferit, rebi 33 places de funcionaris, sense 
comptar el Museu Krekovich, i e ls altres COl1sells, amb un 
40% del pressupost, soIs tenguin 7 funcionaris, quan en la 
mateixa proporció n'haurien. de- rebre 11 cadascun. A que 
ningú surt aquí davant a explicar-ho, de manera cOilvincent, 
de forma tecnica, que no sigui política? Ho han negociat i 
hall arribat a un acord. Aquesta és la seva argumentació. 
Com és possible que en el cas del Consell Insular de Mallor
ca soIs s'ubliquin en cen~res els dos funcionaris del Centre 
Social el'Inca i els quatre corresponents a un centre social de 
Manacor. I la resta, els 27 funcionaris? On s'ubiquen? No es 
transfereix cap més local, cap bé moble ubicat a Palma al 
Consell de Mallorca? Incr6ble. No puc entendre que es pot 
acceptar un disbarat així. No entenc com un President deter
minat, que s'ha estimat més ser fora, no sent com, en aquest 
moments -perdó per I'expressió- li han ficat ma a la cartera. 
No ho puc entendre. 

1 una darrera qüestió -i acab Sr. President. Jo puc enten
dre que al Govern ni als Consells, de vegades, e)s faci vergo
nya transferir els saldos que transfereixen i reben respectiva
ment. Ho entenc, pero presentar una proposta de llei per la 
qual es transfereix al Consell Insular de Mallorca un museu 
sense dir-ho ja em sembla kafkia. Que volen que ~ls digui? 
Encara que es tracti d'un museu de les característiques del 
Krekovich. Llegeixin, sinó, l 'article primer, que fa referencia 
a I'objecte de la lI ei, la relació del que es transfereix. I els 
desafi'¡ que ho facin ara mateix. Veuen cap referencia a un 
museu'l Alla hi ha la Ilista de tot el que es transfereix als 
Consells, inelos al de Mallorca. Hi ha cap referencia a un 
museu? No, és evident. Es transfereixen competencies di
verses en cultura, en patrimoni, en esports, pero no cap 
museu. Com és possible que després el trobem entre la rela
ció de Is bens immobles que es transfereixen'J Estam davant 
u na transferencia vergon yosa? Els fa vergonya transferi r el 
museu i s'estimen més no esmentar-Io a la Ilei? Transferei 
xen I'edifici i no la titularitélt elel Illuseu'l Transfereixin I'eeli-

fici i no el seu contingut? Perque és que tampoc no 
trobam la I'elació de les ob res d art iocloses en aquest 
museu, que són objecte de la tran ferencia. Que no n 'hi 
ha d obres d'art din aquest mu eu? O era que les 
consideren al mateix nive ll que les taules i cadjres, ma
quines d'escriure, material d'oficina que, aquest sí, sera 
objecte d'una relació posterior? No creuen que aixo és 
fer les lleis amb els peus? 

Senyores i e nyor di.pulals parlant de museus, i 
parlant d obres d'art. Han de reconeixer que, per obres 
d 'art res com aquesta proposta. És obra, i ha hem de 
reconeixer, d un vertader a rtista, com els he pogul de
m trar. I és que el Govern una al tra cosa no tendra 
pero en aqueste qüestion dem s1ra que és un artista. 
Gracies. 

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

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Orfila. Pe,. fixar la posició, pel Grup 
Parlamentari Socialista, té la paraula el Sr. Tur i Torres. 

EL SR. TUR I TORRES: 

Sr. Presiclent, Sre . í r . ipu lats. En lrabam cla
vant la presa en con ' íderació e1'u n 11 u proje t le !lei 
de tl'an ferencia de compel(~ncie al onsells ln ular ', 
aquell que havien ele ser pi la r ba ies ele la nostra auto
nomia i que, avui per avu i, de prés de cleu any de vi
gencia elel nostre E tatut el'Autonomia, con linuen sent 
e l gran obliclats. 'e' l transfereixen poques competen
cíes, i qua/1 e ra encara e ls esca timen cOl1lpete ncies i 
finan~amenl per part del overn. E n deu anys el'auto
nomía. e ls 011 e ll 1n ulars han assumit les competenci
e eI'urban isme i habitab ili tat i 'han cOllVel-tit n Il eis e ls 
decret ele delega ió del ons 11 General Interinsular en 
materia de transport. , adm ini tració leal, infonnació 
tecnica, ITV i acció ocial. Un balan~ ben pobra, que no 
pot atisfer ningú i, a més. si pensam en le frases gran 
diloqüent u encunyaren cens repre en lants de la 
dreta entorn a l que hav ien ele ser en el seu moment, e l. 
Conse lls Insulars. 

Un fracas, per tam, de deu any le govern conser a
d r en el ele envolul amenl ele l' ~ latut, un frads pero, 
que ha I alit í pateix el nastre 1 ble de le' lIles Balears, 
perque la qüe ti ' no e ta e n qui té le comp tencies, 
s inó en a lracar 1 admin lració a ls admi rtistra ls, i en 
aquest semil é eviclent que la ele centralització de 
I'adm inistra ió aU lonómica en ara éso avui per a ui, una 
assignatura pendent. 

Entrant en el que és propiament el projecte de llei 
que ens ocupa, em centraré basicament en tres apartats: 
les competencies que es transfereixen, el finan~ament de 
les mateixes i I'organització de les competencies assoli
eles pels Consells lnsulars. 
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PeJ que fa a les competencies que es transfereixen, el 
projecte de Ilei esta pIe de contradiccion . Ja , en e l seu arti
ele primer s'afirma quees tra nsfereixen als ConselIs In ulaTs, 
amb caracter de propies, lOtes les competencies executives 
i de gestió assumides per la Comunitat Autonoma i, en can
vi, en e l ma teix article apartat 1.2, el Govern de la Comuni
tat Au l ' noma es reserva la competencia de la declaració de 
Sé d'Interes CulLUral, relega nt el Con, e lls lnsulars a una 
funció de simples ge tor en una de les competencies més 
importants, Com quedam? E transfereixen eompet~ncies 
propies o es transfereixen competencies e mpartides? Es una 
transferencia de competencies als on ells lnsulars o e 
tracta d'una simple delegació de competencies als Consells 
Insulars? 

Sr. Marí, jo crec que s'ha de fer una distinció important , 
perque voste ha posat un exemple, .. 

EL SR. PRES IDENT: 

Fixi la posició, Sr. Tur, no hi ha hagut intervencions en 
contra, estam en torn ele fixació ele posicions. En conseqüen
cia li pregaria que es cenyís ... 

EL SR. TUR I TORRES: 

D'acord, Sr. President. Dir aquí que no és el l11ateix la 
necessaria coordinació que estableix l'Estatut d'Autonol11ia 
que la reserva de competencies per part del Govern Balear 
referent als Consells Insulars. 

A I'artícle 2, titulat facultats que es reserva l'Adminsitra
ció de la Comunitat Autonoma de les Illes Balears, d'un 
Ilistat de fins a 21 competencies que es reserva el Govern, 
21, val la pena detenir-se en tres o quatre d 'elles. Es transfe
reixen competencies com apropies per al Govern, pero en 
can vi es reserva, per part del Govern, el nomenament d'un 
representant a cadascuna de les comissions de patrimoni, la 
deelaració ele la revocació de Bens d'Interes Cultural, exerci
tal' els drets de tempteig i de retracte, i requerir, deis Con
sells lnsulars, l'actuació inspectora. Tots aquests aspectes 
elevaluen la competencia que es transfereix i converteixen els 
Consells Insulars ens uns organs tutelats i dirigits, com si 
fossin menors d'edat per assumir determinades competenci
es. 

Evidentment aquest no és el nostre concepte de compe
tencia propia ni el que nosaltres defensam. Competencia 
propia significa que s'aprovas sense tuteles ni control, i que 
esgota la via administrativa i no admet altre recurs que el 
contenciós-administratiu. També és, a l11és, una qüestió de 
e1,aredat i, per tant, de seguretat jurídica. ¿ Vostes 
s 'imaginen, Sres, i Srs. Diputats, el que representa per a 
l'administrat que, en uns casos tenguem als Consells ¡nsulars 
Competencies que esgoten la via administrativa i que, per 
tant, el recurs contenciós corresponent s'haura de presentar 
davant l'Aelministració de Justícia , o que hi hagi, a la vega
da. dins aquest projecte ele Ilei , altres competencies que no 
esgoten la via administrativa, i que el recurs s'hauria ele pre-

sentar, en aquest cas, davant el Consell de Govern de la 
Comunitat Autonoma? No és de rebut que, en una !lei 
es mesclin conceptes tant fonamentals de la legislació 
basica com aquests. 

Financ;ament de les competencies transferides: els 
articles 31 i 40 de la L1ei de Consells lnsulars estableixen 
com s'efectuara el calcul del cost efectiu per a cadascun 
deis Consells Insulars, en proporció a la població de 
cadascun deis territoris, a la superfície d'aquests, i a la 
renda per habitant en proporció inversa, etc. S'han 
aplicat aquests requisits? O més aviat, s'ha fet el contra
ri? S'ha partit d'una xifra que s'havia pactat a priori i 
s'ha fet creure que aquest era el resultat de calcular el 
cost efectiu? No m 'extendré posant exemples perque el 
portaveu que m 'ha precedit en la paraula ho ha fet molt 
millor del que ho pugui fer jo, i els ho estalviaré. 

Pero, i la nivel'lació de serveis, també prevista a la 
L1ei de Consells Insulars? 1 el cost de la insularitat? És 
que tenen els ciutaelans de Formentera, per posar un 
exemple, que la resta d'habitants ele la Comunitat? 
Creim que no es contemplen , en abso lut, tots aquests 
aspectes a la lIei. Continua, per tant, sense complir-se 
una vegada més la L1ei de Consells Insulars a l'hora 
d 'aprovar les lI eis de transferencies de competencies per 
als nostres Consells? 

Pero hi ha un altre aspecte que és molt més escanda
lós, intentaré resumir-lo. La Consel leria que gestiona les 
competencies d'educació, cultura i esports té un pressu
post, en números rodons, molt semblant, tant el 94 com 
el 95, entorn a 3 .300 milions, deis quals 800 milions 
corresponen a educació, i la resta, 2.500, corresponen, 
per tant, a partides de les materies que es traspassen als 
Consells lnsulars. Quan es transfereix als Consells lnsu
lars d 'aquesta partida? 1.000 milions. Un 40% del pres
su post que no destina la Conselleria a I'apartat de la 
única materia que es queda com a gestíó propia, que és 
l'educació. Conserva, per tant, en el seu pressupost, 
1.500 milions de pessetes a partides que corresponen a 
materies .ia transferides. Per que? Malament podran els 
Consells Insulars gestionar les competencies assumides 
amb aquestes condicions tant deficientment finan¡;ades. 

Pel que fa a I 'organització de les competencies que 
assumeixen els Consel ls 1 nsu lars. Contin uam exactament 
la mateixa tonica que s'ha marcat en al tres lIeis de trans
ferencies: la ingerencia del Govern i elels Consells lnsu
lars. No hi estam d'acord , evidentment. No volem inge
rencies ni tuteles per part ele ningú dins els Consells. 
Una vegada més el Govern es reserva la potestat nor
mativa reglamentaria sobres les competencies transferi
des. Quin sentít té que els Consells lnsulars assumeixin 
unes competencies com a propies, si no tenen la potes
tat normativa reglamentaria? No és una transferencia de 
com petencies. Arri balll a la conel usió que es tracta , una 
vegada més , el' u na delegació de gestió en determinades 
com petencies. 
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1 un altre aspecte que creim que és important i que es 
re pete ix una i altra vegada. Una vegada més han eliminat del 
projecte de llei qualsevol referencia a la Llei de Bases de 
Regim Local. Per que aquesta mania amb la Llei de Bases? 
Jo cree que l'obvien perque la Llei de Bases és una llei molt 
participativa, és una llei on la sobirania recau en el pie, en 
definitiva, permet la participació deis representants populars, 
i vostes prefereixen uns conse\ls buits de competencies, 
tutelats des de fora i en els quals no participin els represen
tants del poble de les Illes elegits democraticament. Per aixo 
no fan cap menció d'aquesta \lei en tot el projecte de \lei, i 
per aixo recorren a la creació de figures para¡'¡eles que per
meten aquests tipus d'actuació que no permet la Llei de 
Bases. 

Es evident, per tant, i acab, que aquesta \lei no ens agrada, 
i no ens agrada perque incompleix sistematicament la Llei de 
Consells Insulars, perque representa una ingerencia dins els 
Consells Insulars i permet que el Govern conservi part im
portant de les competencies que es diu que es transfereixen 
com apropies. Precisament creim que és una passa, creim 
que és una passa dins la voluntat que tenim que es facin 
transferencies als Consells lnsulars, que, d'una manera defi
nitiva i efectiva, sigui veritat que es desempantanega el pro
cés de descentralització de la Comunitat Autonoma i, per 
tant, evidentment, no podem votar a favor d'aquest projecte 
de lIei pels desacords profunds que tenim respecte d 'ell, pero 
tampoc no el votarem en contra, per permetre que pugui 
continuar endavant, i ja anuncii' que I'esmenarem en el que 
sigui possible perque sigui una llei més presentable. Moltes 
gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Tur. Acabat el debat, passarem a la votació 
i, en conseqüencía, deman a la Cambra si pren o no en con
sideració la proposició de la qual es tracta. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor de la presa en 
consideració, es volen posar e1rets, per favor? Gracies, poden 
seure. 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra? 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 

Trenta-tres vots a favor, cap en contra, vint-i-tres absten
cions. En conseqüencia es pren en consideració la proposta 
de la Comissió Tecnica número 2.616. 

V.- Escrit RCE núm. 2730/94, presentat pel Crup Parla
mentari PSM i EEM, mitjan¡;ant el qual se sol' licita la crea
ció d'una comissió d'investigació per determinar les possi
bies irregularitats en materia del canon de sanejament d'ai
gües. 

Passam al cinque punt ele I'ordre del día, que correspon 
al debat de la proposta ele creació el 'una comissió no perma
nent e1'investigació per determinar les possibles irregularitats 

en materia de canon de sanejament d'aigües. Aquesta 
pro posta es tramitara com un proposició no de llei. En 
conseqüencia, pel grup proposant, té la paraula el dipu
tat Sr. Sampo!. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Duim 
una carpeta voluminosa, pero no per la informació que 
tenim perque, precisament, el que ha motiva la presen
tació d'aquesta sol'licitud de creació d'una comissió 
d'investigació ha estat la manca d'informació del Go
yerno La historia comem;a dia 23 de novembre del 93, 
quan el Grup Parlamentari del PSM 1 EEM presenta 
una sol·licitud de documentació a la qual de mana els 
lIistats ele liquielacions practicades pel canon de saneja
ment e1'aigües per municipis, especificant el nom e1el 
liquidador, la elata de liquidació, la quantitat en concepte 
de quota fixa i quota variable des de dia 1 de gener del 
92 -data d'entrada en vigor de la Lleí- fins a l'actualitat. 

El Govern no respon, i aquesta sol'licituel d'informa
ció es reitera e1ia 15 ele febrer de l 'any 1994. Continua 
sense resposta per part del Govern, i dia 3 deIS del 94, 
en res posta oral davant plenari, el Conseller d 'Economia 
i Hisenda es compromet a remetre aquesta informació 
al Parlamento No és així, i dia 16 de juny del 94 el 
Grup e1el PSM 1 EEM sol'licita, per escrit, empara al 
President del Parlament. Dia 28 de juny del 94 arriba 
una res posta ele la Conselleria d 'Economia i Hisenda, 
una documentació que no s'ajusta al que s'havia 
sol'licitat ja que, simplement, és un total del que s'ha 
ingressat per municipis des de dia 1 de gener del 92 fins 
dia 11 el 'abril ele 1994. No envia, per tant, el que s 'havia 
sol'licitat: nom del liquidador, data de liquidació i quan
titat en concepte de quota fixa i quota variable. 

Arrel d'aquesta resposta, día 29 de juny del 94 tor
nam remetre un escrit al President denunciat I'ocultació 
d'informació i demanant de ben nou l'amparament. Des 
de les hores, en J unta de Portaveus, el 'una manera oral, 
s'ha demanat en tres ocasions l'amparament del Presi
dento En les tres ocasions, la Vice-presidenta del Govern, 
present a la Junta de Portaveus, ha pres nota i ha dit 
que ho remetria al Conseller el 'Economia i Hisenda. 
Davant la negativa, per tant, d 'enviar la e10cumentació 
sol'licitada, és quan el nostre gru'p presenta aquesta 
sol' licitud ele creació d'una comissió d'investigació, no 
nOll1és per la manca d'informació, sinó per l'analisi ele 
la pobra clocumentació que ens ha enviat que presenta 
algunes lIacunes que ara els explicaré. 

De la res posta e1el Govern, veim que, eles de dia 1 de 
gener del 92 fins e1ia 11 e1'abril del 94, és a dir dos anys 
i un trimestre, s'han recaptat 4.736 milions de pessetes, 
en dos anys i tres mesos. Recordin el projecte de lIei, 
que anava acoll1panyat e1'un estudi economic i financer, 
i les previsions pressupostaries, 011 es pressupostaven 
ll1és de 5.000 L1lilions de pessetes anuals per canon ele 
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sanejament d 'aigües. En dos anys i tres mesos se n 'han re
captat 4.736 milions. 

No només aixo, sinó que hem fet una petita divisió en 
cada cas, entre els ingressos nets i la població de cada muni
cipi, és a dir, hem dividit la recaptació total de cada municipi 
pel número d'habitants del municipi, i el resultat no pot ser 
més desanimats. Alcúdia, el municipi que més ha recaptat 
per habitant amb 28.917 pessetes, hi ha municipis, com el de 
Petra, que ha recaptat 4,1 pessetes per habitant. Es a dir, es 
constata que als municipis on no hi ha xarxes de distribució, 
practicament no s'ha recaptat canon de sanejament, incom
plint I 'article 6, punt 1 i 2 de la Llei de creació del canon de 
sanejament d'aigües, que diu que els transportistes també 
hauran de cobrar el canon de sanejament d'aigües i I'hauran 
d'ingressar. Per tant, aquí es constata que en els municipis 
on no hi ha xarxa de distribució , practicament, no es recapta 
el canon ele sanejament. 

Una altra contestació és que , evidentment, per la propia 
aplicació de la Ilei, en els Illunicipis turístics és a/la on hi ha 
uns ingressos Olés elevats. Sorpren així mateix que Calvia, 
el municipi més turístic, no sigui el més recaptador. Tal 
vegada, el Conseller d'Economia i Hisenda tengui una expli
caClO. 

Pero lIavors , i és aquíon hi ha la serios~ sospita que els 
explicarel1l, és que municipis de característiques similars. 
amb el mate ix número d'habitants i amb una activitat econo
mica molt pareguda, ja sigui n turístics o no turístics, hi ha 
uns ingressos molt desiguals. Una recaptació molt desigual, 
i sense cap justificació aparent. Faig un incís per recordar
los que, segons l'article 7 del Decret 15/1992, que regula la 
recaptació del canon de sanejament, és el reglament que 
desplega la /lei, estan obligats a declarar, és a dir, són substi
tuts deis contribuents totes les empreses subministradores. 
Per tant, les empreses que fan el subministrament cobren el 
canon de saneja1l1ent i, 1l1ensualment, d'acord amb uns im
presos que ha elaborat la Conselleria d'Economia i Hisenda, 
han de fer els ingressos a la Conselleria d'Economia. A la 
vegacla han ele presentar unes liquielacions anuals . 

Que pot passar, ielo, perque es proelueixin aquestes dife
rencies') Evidentment, podem suposar dos fets: primer -.ia ho 
he clit- hi ha uns municipis 011 els sub1l1inistradors o els 
transportistes no cobren el canon de sanejament, no el co
bren en absolut. Segon suposit -més greu-: l,Ji ha municipis 
en els quals els subministradors -sigui a través ele xarxa de 
distribució o sigui a través de transpon 3mb camió- cobrin 
el canon de sanejament pero no I'ingressin. Evidentment, 
aquest cas seria molt més greu. 

El elecret 15/92, a I'anicle 7.8 regula les sancions que es 
produiran.ia sigui per error o per mal calcul de les liquidaci
ons que s'han ele presentar. He dit abans que s'han cle pre
sentar liquielacions mensuals regulades per l'ordre de la Con
selleria el' Economia i H isenda ele el ia 18 de marc de 1993. A 
la vegada, toril a fer un incís. vllll clir que no nO~lés ha estat 
al Grup Parlamentari elel PSM [ EEM al que se li ha negal 

aquesta informació. Un geoleg, que necessitava unes 
dades per fer un treball de camp per estudiar l'aqüífer 
Inca-Sa Pobla, en el marc de la coHaboració entre la 
Comunitat Autonoma de les llIes Balears i el Ministeri 
d ' Obres Públiques i Transports, dia 21 de novembre del 
93, demana no les dades de recaptació, sinó el consum 
d 'aigua declarat per municipio Aixo és una cosa que ha 
d'estar en possessió de la Conselleria d'Economia i 
Hisenda, perque les empreses han de declarar el número 
de metres cúbics facturats. No se li contesta, i reitera 
aquesta sol'licitud dia 27 d'octubre del 93. Repetesc, és 
un tecnic, un geoleg, que esta acreditat pel Sr. Alfredo 
Barón, cap de la secció d'estudis de la Junta cI'Aigües, 
que cliu que aquestes dades són necessaries per fer un 
treball de camp de l'estucli de J'aqüífer de Sa Pobla en 
elmarc de la col'laboració entre la Comunitat Autono
ma i el Ministeri d'Obres Públiques i Transports, i se li 
contesta que aquestes dades són de caracter tributari i 
no deOlanava la recaptació, i que no les hi poden donar. 
Per que aquest obscurantisme? Resposta: hi ha empreses 
que cobren i no ho ingressen. Hi ha empreses que co
bren el canon de sane.iament d'aigua i no el liquiden a 
la Conselleria el 'EconOI11 ia i Hisenda o ho fan molt tardo 
És una infracció, regulada al decret 15/92 , pero d'acord 
amb la jurisprudencia -he fet consultes a pena listes- hi 
podria haver, en aquest cas, una possible apropiació 
indeguda ja que el substitut del contribuent reten una 
mensualitat , cobra mensualment , en els rebuts d'aigua, 
una quantitat, i no l'ingressa a l'Administració. Per tant, 
ens trobaríem davant un presllmpte delicte que, si és 
superior al mUió ele pessetes, segons els penaJistes con
sultats, estaria penat amb presó major, sis anys i un clia. 

Proves: evidentment, he elit aban s que hi havia molt 
poca documentació. Simplement tenim les dacles d'un 
municipi, que ha cobrat poc més de tres milions de 
pessetes, que ha ingressat a la Conselleria d'Economia i 
Hisenda poc més ele tres milions de pessetes, un munici
pi molt peculiar perque hi ha dues empreses subminis
tradores per xarxa ele e1istribució. Aproximadament 
tenen el 50% cada una de les empreses. El poble esta 
dividit aproximadament per la meitat, a la meita! e1el 
poble fa el subministrament una empresa i a l'altra 
meitat el fa una altra empresa. Una d'aquestes dues 
empreses ens ha facilitat les liquidacions practicades. 
Entre el 1 de gener del 92 i 31 de marc; del 94, aquesta 
empresa ha ingressat, aproximadament, 2,5 milions de 
pessetes. Si el restam del poc més de tres milions de 
pessetes que consta a les dades que ens ha remes la 
Conselleria d 'Economia i Hisenda, significaria que la 
segona empresa que subministra el 50% d'aquest muni
cipi , només ha ingressat, aproximadament, entre 500.000 
i 1 milió de pessetes per ser generós. És a dir, una 
empresa ha ingressat el 83% ele la recaptació total del 
1l1unicipi, i l'altra empresa, que subministra el 50%, 
nOlllés hauria ingressat un 17% . 

Aixo s'ha fel públic ... 
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EL SR. PRESIDENT: 

Aeabi, Sr. Sampol. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Em queda mig minut. Aixo s'ha fet público Aquest estiu, 
quan varem anunciar als mitjans de comunieació que 
sol'lieitavem la creació d'una comissió d'investigació, varem 
dir que suposavem que hi havia aquesta possible apropiació 
indeguda. Per tant, des de lIavors, la Conselleria d'Economia 
i Hisenda, ha fet res en aquest sentit? Ha obert expedients 
sancionadors? Quantes sancions ha posat d'acord amb I'arti
ele 7.8 del Decret 15/92? Existeixen, al seu entendre, sufici
ents motius per investigar? Per desgracia, avui -mig minut, 
Sr, President- avui mateix, dia 10 d'oetubre del 94, quan 
havíem de discutir la creació de la comissió d'investigació, 
arriba una res posta complementaria signada ell Conseller 
d' Eco nomia i Hisenda, Sr. Jaume Matas i Palou, que diu que 
aquestes dades que hav Íem sol'licitat durant un any, practi
cament, són dades confidencials, que estan subjectes a secret 
i que no es poden facilitar. Sr. Matas, jo voldria que aixo 
m'ho digués un Iletrat, aixo no ha ha de dir un polÍtic. Si la 
informació que hem sol'licitat no esta ajustada a dret, és 
incorrecta, si a voste l'ampara la llei per no donar-nos aques
ta informació , aixo ens ho ha de dir un lletrat. 

De totes maneres, esper les seves explicacions i a la n~pli 

ca, si ja m 'anuncien que votaren negativament la proposta de 
la creació d'una comissió d'informació, diré el municipi en 
el qual s'ha produi't aquesta presumpte irregularitat. Moltes 
gracies. 

EL SR. PRESlDENT: 

Gracies, Sr. Sampo!. Passam al torn d'intervencions d'al
tres grups. Pel Grup Parlamentari Mixt, e l Sr. Peralta té la 
paraula. 

EL SR. PERALTA l APARICIO: 

Sres, i Srs. Diputats. Amb independencia de les diferents 
posicions que hi pugui haver elins el Grup Mixt, jo surt aquí , 
en aquest cas, perque no vull fer una intervenció en nom del 
grup, sinó en nom meu, com a diputat d'aquest grup, i he de 
dir al Sr. Sampal que les insinuacions -jo uec que no ha 
passat d ' insinuacions- no s'ha fet una afirmació taxativa que 
s'hagi produ'it una apropiació indeguda per part de cletermi
nades empreses, pero les insinuacions que s'han dit avui, en 
aquesta tribuna, jo crec que són molt greus. No li puc dir res 
més que el que he dit amb anterioritat al seu company de 
grup referent al tema de les excavacions il ·legals. Si realment 
voste , o el seu grup, tenen documentació per poder implicar 
en algun tipus de delicte alguna empresa, el que han de fer 
és denunciar-ho i dur-ho al jutjat, pero jo no crec, si no 
tenen aquesta seguretat, el qu e avui s' ha dit aquí, evi
dentment, hi ha una interpretació, a tra vés deIs mit,ians de 
cOl11unicació, que tots ens podem imaginar quina se ra . És a 
dil", al Parlament s'ha di! que hi ha empl'eses qu e poclrien 

haver incorregut en apropiació indeguda, podrien haver 
incorregut en greus irregularitats de caracter economic
administratiu, amb el beneplacit o amb I'abandó que 
aixo s 'hagi produi't per part de la Conselleria el 'Hisenda 
del Govern de la Comunitat Autonoma. Evidentment, 
si aixo és així, és molt greu, i, per tant, el que s'ha de 
fer és fer les denúncies pertinents rapidament. 

Jo cree que la creació d'una comissió d'investigació 
simplement per una petició de documentació -també li 
he de dir que si a una petició de documentació feta de 
forma regular i tal com esta regulat pel reglament del 
Parlament no hi prou satisfacció a la mateixa, també hi 
ha mecanismes de tipus legal, com és presentar el cor
responent contenclOS perque sigui efectiva aquesta 
documentació, pero jo crec que, en cap deIs dos casos, 
el motiu fonamental és fer una comissió d'investigació, 
si no va acompanyada, previament, d'aquestes denúncies 
concretes contra aquestes determinades empreses o 
contra el responsable que aixo s'hagi produ'it. Si no 
arriballl a la conclusió, o arrib a la conclusió que, real
ment, el que , tal vegada, es pot pretendre és que d'un 
tema economic-administratiu, el' u n tema de l'aprovació 
d'un impost, el que es vol fer aquí és un debat polític, 
i el que i¡; teressa més és que realment es parti molt 
temps el'aquesta qüestió , encara que el resultat final 
sigui que bé, hi va haver uns errors, pero que aquí el 
que realment es faci és el que s'ha fet altres vegades en 
definitiva, pretendre implicar tota la Cambra en una 

.. qüestió que, tal vegada és una qüestió o bé purament 
judicial o bé pura i estrictament ele conveniencia políti
ca, 

Per tant, com ja he dit en al tres ocasions i en altres 
peticions que s'han fet de comissió d'investigació, el 
meu vot sera contrari a l igual que ho he fet altres vega
des, Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr, Peralta, Pel Grup Parlamentari Socialis
ta, la Sra. Barceló té la paraula, 

LA SRA BARCELÓ l MARTÍ: 

Sr. President. Sres, Diputades, Srs. Diputats. La ve ri
tat, i ja ha ha assenyalat el representant del Grup del 
PSM 1 EEM, és que la justificació i la necessitat de crear 
una comissió d'investigació per determinar les possibles 
irregularitats en materia de recaptació del canon de 
sanejament ve avalada pel propi Govern. El propi Con
seller d 'Economia i Hisenda ens assenyalava també als 
representants del Grup Socialista , en res posta escrita a 
una so l'licitud d'informació respecte de la recaptació del 
canon, que només pot facilitar informació sobre liquida
dors i quantitats liquidades a una comissió d'investigaci
ó. EIs motius és que les dades so l'licitades vulneren el 
dret a la intimitat personal -qüestió discutible, perque és 
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discutible que els doblers recaptats per simples intermediaris 
siguin una informació tant íntima. 

Pero hem de suposar que aixo no sigui una excusa per no 
va ler faciUtar la informació a I'opo ició, i hem d'esperar que 
el Govern, que ha de v I r clarificar la seva ge tió e n la 
recaptació del canon i deIs números que, el 'entrada, no ur
ten , donara uport a la crenció duna comissió d' investigació , 
enCMa que només igui I er poder facilitar les dades que e l 
grup de I'opos ició fa anys que li reclamam. Perque de fel, 
é n cessari clarificar que passa amb la recaptació del canon. 
Amb les dades que tenim, que disposam, només podem creu
re o arribar a una conclusió: tant terriblement injust que pot 
convertir-se un impost per només el fet de ser cobrat per 
aquest Govern. Un Govern que imposa un impost i que no 
en controla la seva recaptació, evidentment, ha de donar 
explicacions als grups dins aquest Parlament. 

Perque només hi ha dues coses clares: no parlaré ele 
I 'oposició, sinó de elos fets clars i contrastats. L:1 primera: 
que és responsabilitat del Govern, que és responsabilitat ele 
la Conselleria eI'Economia i Hisenela la gestió, la comprova
ció i la inspecció de les obligacions establertes a la Llei del 
Canon ele Sanejament. Per tant, tenim un responsable esta
blert per una /lei, la Conselleria d'Economia i Hisenda. 1 
segona: que les previsions el'ingresos en concepte ele cobra 
ment el'aquest impost, que figura caela any a ls pressuposts, 
mai s'han complert. El primer any la previsió d'ingrés per 
cobrar el canon de sanejament era de 5.439 milions ele pesse
tes. Se'n recaptaren 2.361. L'excusa era que era el primer 
any, que encara no en sabien, que 110 ho tenien controlat i 
que, a més, I'oposició va introduir esmenes i els números es 
desquadraren. Excuses. Pero a 1993 les previsions ja baixa
ren, ja no eren 5.400 milions, sinÓ que ara, el que havÍem de 
recaptar eren 4.000 milions. Recaptats 2.800. Encara estam 
enfora. Per tant, el Govern tenia dues opcions: o bé millorar 
la recaptació i la gestió o bé modificar les previsions. 1 opta
ren per la segona via: varen tornar a rebaixar les previsions 
i per a 1994 les previsions elel que cobrarien ja varen baixar 
a 3.600 milions. Ho han recaptat tot? Tothol1l ha pagat? No. 
Les previsions per a 1995 han tornat baixar: 3.500 milions. 

Srs. del Govern: continuaran, per tal d'amagar la seva 
mala gestió en la recaptació d'un impost , com és el canon ele 
sanejament, rebaixan! les previsions de la recaptació elel 
canon? Fins quin punt pensen rebaixar el que preveuen 
ingresséll'? Fins que siguem al IÍmit de l que vu lguin paga r els 
ciutaelans voluntariament'J Normalitzem amb la política ele 
fets consumats, que tant els agraela, que molts concessionaris 
no paguin o no liquidin el canon? Vost(~s saben, perque ho 
diu un estudi pagat per vostes, i que val 15 milions de pesse
les, que els impagats o no cobrats en referencia al rebut de 
I'aigua, quasi no n'hi ha. El seu percentatge real és menor 
del 5%, i la casuística elemostra que en el períoele anu:11 
acaben pagant la quasi tota litat deis abonats. l ens vénen els 
lIistats o e ls percentatges que vertaderamellt estan entol'll el e l 
0.5 %, 0,1 %, o 0,5 t;'{,. Si no són els ciutaelans els que no pa
gam, pe)' que no s' in gressa tat e l previst'J COIll és possible 
que, si tothol1l paga l'aiguJ, i a partir cl'aquÍ es sllposa que 

paguen el canon de sanejament, inclos moltes vegades, 
la majoria de vegades, en el mateix rebut, per que no 
s'ingressa a la ConseIleria tot el que es preveu cada any 
al pressupost? Encara que cada any, repetesc, la previsió 
va més a la baixa. Hem de dir que comporten el frau. 

1 no és només que el Govern comporti el frau, per
que no actua, o perque no recapta les possibilitats de 
previsió deIs ingressos; és que si avui no donen suport 
a la crea ció d'aquesta comissió d'investigació, podríem 
pensar que amaguen o encobreixen els que cometen 
frau. Perque voldria dir que neguen a donar informació 
a través d 'una comissió d 'investigació, que és la fórmula 
proposada pel ConselIer d 'Economia i Hisenda a l'oposi 
CJO. 

Vostes tenen el deme de coneixer perfectament, 
documentalment , les potencialitats de recaptació d'a
quest impost, evidentmcnt no per aq uest estudi deIs 15 
Illilions, acabat al mar¡; ele I'any 92, que es diu Estudio 
organizalil1o sobre la implantación y gestión del cánon de 
saneamiento ele aguas. És a dir, segurament no deu saber 
aques! estudi, perque les inconcrecions i els errors són 
i ncreib les. 

Vostes tenen el deure ele coneixer perfectament, 
clocumentalment, ~es potencialitats ele recaptació de 
l'impost per moltes conselleries que treballen des d' a
questes arees. Saben quin és el consum d'aigua de ca
dascun deis pobles, de si tenen o no depuració, quins 
són els concessionaris , els metres cúbics que cadascun 
subministra i que facturen. 1 si disposen de la informació 
del que corres pon pagar a caela municipi i a cada conces
sionari i a cadascun elels liquidador, com poden perme
tre que uns paguin i altres no? Quina explicació poden 
donar als ciutadans que més paguen? Del seu silenci, si 
avui voten en contra, es poden crear dubtes; per la se va 
manca d'explicacions molts ciutadans poden sentir-se 
ofesos. És necessari, perque és important pagar els im
posts, tenir clara la informació que s'apliquen aquests 
imposts amb justÍcia i amb igualtat, amb un cIar i pIe 
control de la legalitat. Pels resuItats i per les respostes de 
les seves actuacions en el dia d'avui, donarem, per tant, 
suport a aquesta comissió el'investigació i, basicament, 
perque aquesta documentació pugui ser facilitada. Saber 
i tenir garanties que tots pagam el que ens correspon és 
la primera passa per legitimar un impost.. La segona, el 
clestí, I'efectivi tat de la des pesa que s' ha aconseguit amb 
la recaptació el'aquest impost, del canon de sanejament, 
seria la segona passa, pero aquesta efectivitat elel que 
gastam amb el que cobram ja seria per a un a ltre debat. 
En aquest donam total suport a aquesta comissió. Graci
es. 

EL SR. PRESJDENT: 

Gracies, Sra. Barceló. Pel Grup PP-UM, la Sra. Sa-
10111 té la paraul a. 
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LA SRA. SALOM I COLL: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Sr. Sampol, 
crec que vos te no sap que diu quan demana una comissió 
d'investigació per possibles irregularitats en materia de ca
non de sanejament d'aigua. Aquesta comissió tan soIs seria 
possible plantejar-Ia o discutir-la aquí, entre els distints 
grups parlamentaris, si voste fos capa¡; de demostrar o de 
convencer els diputats que hi ha un dubte raonable que hi ha 
algun ConseJler o algun alt carrec del Govern Balear que ha 
fet favoritisme a un particular o a una empresa privada. Tant 
sois si voste demostra aixo o sembra un dubte damunt aquest 
tema, podrÍem discutir la conveniencia o no de crear una 
comissió d'investigació. 

Si vostes, el que intenten, és demostrar que hi ha un 
particular o unes determinades empreses subministradores 
que intenten burlar la legalitat vigent, i en aquest cas no 
pagar el canon de sanejament d 'aigües, vostes, el que han 
fet, ha estat equivocar el camí. Yostes el que han de fer no 
és demanar aquí una comissió eI'investigació. El que han de 
fer és comunicar-ho al servei d'inspecció. comunicar-ho al 
servei de recaptació de la ConseJleria, que hi ha gent, en 
fulanilO, I 'empresa x, i li puc dir, amb tota honestedat que la 
ConseJleria agraira que donin aq~esta informació. 

Que la Conselleria cI'Hisenda no ha facilitat la documen
tació? Aixo no és cert. La Conselleria d 'Hisenda els ha donat 
tot quan han demanat els distints grups parlamentaris, i aquí 
em consta la documentació: han lliurat I'evolució del que 
s'havia pressuposta t i del que s'ha recaptat, documentació 
municipi a municipi de l'impost total del que s'havia recap
tat, el número d'expedients que s'han incoat, la quantia de 
les sancions, les quanties liquidades i les quanties realment 
ingressades. Pero tot el que faci referencia a dades de contri 
buents en particular, amb noms i lIinatges, amb quanties 
liquidades, amb quanties pagades, les inspeccions que ha 
tengut o ha deixat de tenir un particular, és a dir, de tot el 
que faci referencia a les activitats de gestió i inspecció realit
zacles en el d .non de sanejament d 'aigües, la Conselleria esta 
obligada, legalment, a no lliurar aquesta documentació. 

Vostes volen un \listat, com de mana aquí el Sr. Sampol, 
que digui Llistat de les liquidacions del canon de sanejament 
amb noms de liquidadors, data de la liquidació, quantitats en 
concepte de quota fixa i ele quota variable des deia -1 de ge
ner fins a la data cI 'av ui. Aixo, em permetin que els ho digui, 
és una informació que atempta contra la intimitat de les 
persones i que ni la Conselleria, ni el servei de recaptació, 
poden lliurar. Per aixo, de les seves sol'licituds de documen 
tació només n 'hi ha hagut una que no ha contestat la Conse
\leria i s'ha emparat, en aquest cas, en el reglament del 
Parlamento en el seu article 14.2, alla on diu i contempla 
"quan existeixin raons fonamelllades en drel que impedeixin 
facilitar una documemació, aix/ /10 pOI fer la Conselleria 
d'Economia i Hisenda". I les raons legals són les següents, i 
les diré: en primer Iloc, I 'articl e 18 de la COl1stitució Espa
nyola, al punt 1, alla on diu que es garanteix el dret ele I'ho
nor a la intimitat personal i familiar i a la propia imatge, i 

igualment al seu punt 4 diu que la llei limitara i'ús de la 
informatica per tal de garantir l'honor i la intimitat 
personal i familiar deis ciutadans i en pie exercici deis 
seus drets. Aquest article de la Constitució, que desenvo
lupa a la Llei Organica 1/1982, de 5 de maig, sobre el 
dret a i'honor, a la intimitat personal i a la propia imat
ge, en el seu article 7.4 diu que tendran la consideració 
d'intromissions il'legítimes les relacions de dades priva
des d 'una persona o famÍlia conegudes a través de 
I'aetivitat professional o oficial de qui els revela. 

Per una altra part, I 'article 111.6 de la Llei 230/1963, 
de 28 de desembre disposa que les dades, informes i 
anteeedents obtinguts per l' Administració Tributaria 
només es podran utilitzar per aquelles finalitats encoma
nades al Ministeri d'Economia i Hisenda i, si és proce
dent, per a la denúncia de fets que puguin constituir 
delictes monetarjs de con traban, contra hisenda pública 
i, en general, qualsevulla elelictes públics. Totes aque\les 
autoritats que tenguin coneixement d 'aquestes dades, 
informes o anteeedents, estan obligats al més eso'iete i 
complet sigil. Que vol dir aixo? No poden dir ni mu, 
han de callar, no poden revelar aquestes dades . 1 a més 
a mé afegeix: amb independencia de les re I on abi lita 
penals i civils que pogue in ' col're pondre a la infracció 
d 'aquest deure de sigil , e c.onsiderara empre falta ti ci 
pl imlria 1ll0 ll greu. I més, en aq uest cas no 'apli a el 
Rejal Decrel ele la L1ei Sil 94, de 29 d 'abril que regula 
1 'obligació de comunicació de determinades dades a 
requeriment de les comissions. parlamentaries d 'investi
gació, ates que han de concórrer tota una serie de con
djejonaments, com explica la \lei, a I'hora que sigui 
obligatori per part del Govern facilitar una serie de 
documentacions quan es cre"in eomissions d ' investigació. 

1 el primer punt a que es refereix la llei diu que per 
poder facilitar doeumentació. a la Conselleria s'han 
d'haver denunciat persones que ostentin, en l'actualitat, 
o hagin ostentat, un carrec públic ja sigui electe o per 
nomenament -seria el cas del que va passar amb el Sr. 
Rubio , pero aquí no parlam de polítics, no parlam 
d'alts carrecs ni de persones que tenguin una direeeió 
d'una empresa-, pero aquí parlam de particulars, d'em
preses en eonnet. 

Gestió del canon. La gestió corres pon als serveis de 
recaptació. Esta format per un eonjunt de funcionaris o 
de persones contractades, que fan una feina qualificada. 
Uns funcionaris efica¡;os que fan tot el que poden per 
intentar millorar els serveis de recaptació, que intenten 
que totes aquelles persones que estan obJigades a pagar 
el canon així ho faein. Són uns funcionaris que, jo pens, 
fan una feina independent, i els polítics, en aquest cas, 
poe hi tenen a veure. Varem elaborar, quan es va redac
tar la lIei, que va venir aquí a aquest Parlament, i hi 
varem presentar una serie d 'esmenes, uns i els altres, i 
les varem discutir en plenari, pero en la gestió diaria 
els polítics hi tenen poc a veure. 1 dic aixo perque vull 
que quedi clara J'honorabilitat deis funcionMis . el bon 
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nom que, en certa manera, podria quedar en entredit, des
prés del que voste ha comentat. 

Ha dit que hi podria haver o que ens podríem trobar 
davant dos casos: un, que els subministradors, o els transpor
tistes no pagas el canon. És un tema delicat, greu. L'altre 
que existeixi un municipi alla on el subministrador o el 
transportista cobra el canon, pero després no l'ingressa a la 
Conse\1eria, tema molt més greu. Jo, I 'únic que els vu\1 dir 
és que, si vostt~s tenen proves d'aixo si vos tes ho poden 
demostrar amb papers, vagin al servei de recaptació del ca
non de l'aigua, i ho presentin, i no passin pena, que tot d 'una 
hi haura els inspectors de la Conse\1eria que aniran a aques
ta empresa en concret a posar-li la denúncia pertinent. Pero 
jo les voldria fer una pregunta: que aclaririen vostes apro
vant avui aquí una comissió d 'investigació que estudii' les 
possibles irregularitats en materia de recaptació del canon 
eI'aigua si després no poden obtenir les dades d 'aquestes 
persones en particular, perque es tracta d'una informació 
que atempta contra la intimitat i la honorabilitat, en aquest 
cas, ele les persones. 

Si tenen dubtes sobre persones que no paguen, ho denun
CiÚ1, així de ciar, pero, pero no hem de venir aquí a crear 
comissions d 'investigació. Si hi ha alguna errada a la llei, si 
hi ha algun tema que li pareixia a voste que no quedava ciar 
a la lIei, proposin aquí una comissió o una modificació de 
la ¡lei del canon, pero deixin d 'enganar al ciutadans, contant
los mentides, Sr. Sampol, fent-Ios creure que hi ha ciutadans 
de primera i ciutadans de segona -els ciutadans de primera 
són aquells que no paguen el canon i els ciutadans de segona 
són tots aquells que paguen el c3non- perque I'únic que 
arregla amb tot aixo és crear una tensió entre els ciutadans, 
és crear un sentiment de crispació entre la gent de les nos
tres i!les i jo cree que no s'ho mereixen. La impressió, molt 
particular, que em dóna a mi és que voste, Sr. Sampol, té 
moltes ganes de protagonisme, té moltes ganes de mostrar
nos aquí que cada dia pot anar traient uns temes de irregula
ritats i jo cree que les coses no funcionen així. No es pot 
anar cada dia tirant una pedra al aire per veme damunt qui 
pegara o si avui trobarem una cosa rara o dema una altra. 
Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Salom. Torn de replica, Sr. Sampol, té la 
paraula. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS : 

Gracies. Sr. President. Sres. i Srs. Diputats, Sra. Salom, 
aquí encara no m 'han trobat en cap mentida, a jo. I els ho 
demostraré. Voldria comen¡;ar pero, per dir -no sé si basta 
dir-ho de paraula, ho reiterarem per escrit- que demanarem 
Un informe -el problema és que els Iletrats del Parlament no 
poden emetre informes, des de fa una temporada- pero el 
que digui el Sr. Matas o el que digui la Sra. Salolll sobre 
interpretacions de la legalitat. són paraules contra paraules. 
Si vos tes s'amparen en un inco mpliment de la legalitat per 

part deis grups que han fet la petició, aixo ha d'anar 
acompanyat d'un informe jurídico Si no és la seva inter
pretació contra la nostra. Per tant, si aixo no va acompa
nyat d'un informe jurídic, nosaltres haurem de dubtar 
de la interpretació que vostes fan. Sobretot, perque -fins 
i tot agafaré els arguments del Sr. Matas, que voste ha 
llegit textualment- l'artic1e 7.12, de la Llei 230/63, dispo
sa que les dades tributaries només es podran utilitzar 
per les finalitats encomanades al Ministeri d'Economia 
i Hisenda i, si és procedent, per a la denúncia de fets 
que puguin ser constitutius de delictes monetaris. He 
parlat abans que si hi havia aquesta retenció de quanti
tats , segons els penalistes que jo he consultat, aixo és 
delicte, és apropiació indeguda, segons les sentencies 
que regulen apropiació indeguda per retencions de ren
da o per seguretat social. 1 aixo és molt pitjor, encara, 
perque no és una quantitat aportada per I'empresari, 
sinó que és una retenció, una desviació deis fons. 

Una altra qüestió, al punt c, diu que no és d'aplica
ció a aquest cas perque no és una petició d'una comis
sió d ' investigació. Aixo ja seria surrealista. És a dir, que 
vos tes no poden enviar aquesta documentació al Parla
ment perque no la sol'licita una comissió d'investigació. 
No deixam la comissió d'investigació, per tant, no po
c1em sol'licitar, perque no afecta alts carrecs. Sra. Salom, 
jo no vull investigar cap subministrador d'aigües, jo vu\l 
investigar alts carrecs, jo vull saber si el Conseller d'E
conomia i Hisenda i els Directors Generals de la Conse
Heria d 'Economia i Hisenda han encobert aquestes per
sones que no han ingressat les liquidacions. Al que s'in
vestiga -si s'accepta aquesta proposta de creació de co
missió d 'investigació- és a la Conselleria d 'Economia i 
Hisenda, per tant, són alts carrecs i no hi ha \loe al punt 
tres del seus arguments. 

Proves: municipi de Sencelles. Segons les dades que 
vostes aporten des de 1 de gener del 92 fins a 31 de 
mar¡; elel 94, s'han recaptat 3.025.000 pessetes. Dades de 
recaptació de I 'empresa Cirer ele subministrament, que 
serveix aigua al 50% aproximadament del municipi de 
Sencelles: any 92: 1.018.844. any 93, 1251.558, I 'extra
polació del primer trimestre del 94 ens duu a calcular 
que la recaptació total, I 'ingrés total d 'aq uesta em presa 
hauria estat de 2.460.000 pessetes. Per tant, una simple 
resta: 3.025000 pessetes, menys 2.460.000 pessetes, signi
fica que la segona empresa del poble, que subministra 
aproximadament un 50% de la població, ha ingressat un 
16, un 20, un 25% elel total ingressat per aquesta empre
sa, empresa que, casualment, esta constitu'ida pel tinent
batle, pel primer tinent-batle de l'Ajuntament de Sence
Iles , evidentment del Partit Popular. 

Els serveix aixo de denúncia o la feina deIs polítics 
és fer ele guardies civils, és fer ele policies, i anar diaria
ment a la inspecció. A partir d'ara, no de les eleclaraci
ons que varem fer als mitjans ele comunicació aquest 
estiu. sinó a partir el'ara vostes.ia estan obligats a clec1a-
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rar en funció que s'ha practicat una denúncia pública. Per 
tant, vostes ja hi envi"in la inspecció. 

I finalment, jo, a pesar de les seves paraules, Sra. Salom, 
no les hi vull tenir en consideració. No les hi vull tenir en 
consideració. 1 ha parlat, ha fet molts judicis de valor que no 
vull tenir en compte. Si efectívament vostes creuen que els 
empara la legalitat, hi ha una solució, que la comissió d 'in
vestigació sigui secreta, i baix el secret de tots els diputats 
presents a la comissió. Que és, que vos tes no respectarien 
aquest secret? No sé per que riuen. 

Sres. i Srs. Diputats , passa una cosa: que una cosa és 
prendre i I'altra és receptar. 1 vostes per receptar, devers 
Madrid, mol tes comissions d 'investigació, pero aquí jo no els 
he vist acceptar-ne cap maí. Em pareix que és la tercera que 
es proposa i no van de res. Aquí hi ha una evidencia: si la 
volen tenir en compte, investiguem el tema, investiguem 
I 'actuació de la Conselleria d 'Economia i Hisenda, no I 'actu
ació de les empreses que subministren l'aigua i que, pre
sumptament no ho ingressen. Aquí es volen investigar els 
alts carrecs de la Conselleria d'Economia i Hisenda que fan 
deixadesa de les seves funcions. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. SampoL Té la paraula el Conseller Sr. Matas. 

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

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Sr. Sampol, 
jo crec que la diputada Sra. Salom li fa fet una cosa que 
voste hauria d 'haver fet ja des del primer moment, que és 
llegir exactament la resposta, els arguments jurídics , fets pels 
jurídics, que signa el Conseller que li parla pero que, evi
dentment, quan signa és perque hi ha un suport d'un infor
me jurídic i de gent, em cregui, funcionaris amb alta qualifi
cació que ens mereixen tots els respectes. Pero, Sr. Sampol, 
el que no entenc és que, si voste coneixia el tema perfecta
ment, perque com li ha exposat la diputada, la informació 
estava remesa, i voste i jo hem parlat. vos te sabia perfecta
ment -i par! de dia 29 de juny, Sr. Sampol, ho recorda, veri
tat?, 29 de juny, Sant Pere- que existía una oportunitat que 
aquesta documentació no pogués ser remesa, i tota I'altra 
sempre se Ji ha enviat com sempre. 

Sr. Sampol, si voste té qualque problema, o tenia qualque 
problema, que volia que l'informe jurídic el fes qualque 
persona determinada, estam a la seva disposició, pero, per 
que no el demana o no el fa demanar abans, si no li basta el 
nostre? Per que no el demana abans de convocar aq uesta 
tramoia i de convocar aquesta comissió d ' investigació? 

Vull que quedi una cosa clara per si qualque té qualque 
dubte. Vostes, tal vegacla, no ho record en exactament, pero 
hi ha un cas, en jurisprudencia que empara perfectament 
tota I'argumentació que ha exposat la Sra. Salom. Vostes 
recorelen el cas Rubio. el recorden pe rfectament. RecOl"elen 

que es va haver de canviar la legislació? No es preocupi, 
demanam un informe jurídic a qui voste vulgui i, sobre
tot, crec que el més apropiat és demanar un informe 
jurídic -ja que a voste no li basta !'informe jurídic del 
funcionari de la Conselleria- demanam al Parlament un 
informe jurídic, pero aixo ho ha de fer abans de convo
car aquesta petició de comissió, perque voste ha dit que 
el que voste volia aquí era aclarir la situació de la re
captació. 

Miri, jo, en primer 1I0c, de veritat, vull fer un reco
neixement de la seva feina. Cree que és una feina ben 
intencionada. Jo crec que voste, igual que jo i igual que 
tot el nostre Govern, vol que el canon de I'aigua, que els 
imposts, en definitiva, es recaptin com diu la lIei, que 
sigui n una font de finan¡;ament del sanejament d 'aigües 
de les IlIes Balears, i en aquest sentit crec que tenim, i 
no Ji eapi cap dubte, la mateixa actitud, la mateixa vo
luntat. Jo li obro una vegada més les portes de casa 
seva, que és la Conselleria, que mai no ha tengut tanca
des i si voste crec que ens pot facilitar la nostra labor, 
als nostres funcionaris, estam encantats, com sempre, 
que ens do ni aquesta informació i si podem millorar la 
gestió amb la_ sev-a ajuda, que sigui benvinguda, i crec 
que mai, mai, maí no li hem posat ·cap pega en aquest 
sentit. 

La meya postura respecte ele I 'hisenda pública és la 
d'exigir que aquest departament funcioni sense interven
cionismes políties i complint estrictament la llei . Moltes 
vegades he posat I 'exemple, en aquest Parlament, de 
l'Administració ele l'Agencia Tributaria que crec que 
voste hauria d'intentar integrar en els seus esquemes. Si 
hi ha una Llei de Canon d' Aigua, és logic que nosaltres, 
amb la nostra feina, i els funcionaris, perseguíssim que 
s'apliqui a la totalitat, i que tothom que li pertoqui res
pongui amb la seva tributació. Jo crec que la hisenda de 
les Illes Balears funciona bé, que hem demostrat una 
excel·lent gestió en la reeaptació de tributs cedits, i amb 
el canon d 'aigua, específicament -voste recorelara per
fectament que es varen presentar una serie de complica
cions tecniques inicials, que varen comen¡;ar per aque
lles excepcions que es varen introd uir a la Ilei, després 
el tema del consum de l 'aigua en cami.ons que, sense cap 
dubte, és més elifícil d'identificar qúe un consum en 
xarxa normaL 

Pero miri, tot i aixo, jo m'atrevesc a assegurar-li elues 
coses: en primer Iloc, crec que s'ha arriba a una gestió 
de l'impost que és, probablement quasi la millor possi
ble amb I'equip de gent disponible. Sr. Sampol, jo Ji ho 
demostro amb papers, amb elades objectives: l'actuació 
deis funcionaris responsables d'aquest impost ha estat 
correcte i, des del meu judici polític, amb uns nivell 
d 'eficiencia im portants. Ara bé, aq uestes afírmacions 
seves, Sr. Sampol, presidides per aquesta intenció de 
millorar la gestió el'aquest impost, crec que són un poc 
a rriscaeles. Voste ha dit que la recaptació per ciutada, a 
Alcúdia. és infinitament superior que la recaptació per 
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ciutada a Petra -ho va declarar i ha ha repetit aquí. Aixo 
nO és un judici de va10r. Jo enlenc. Sr. Sampol, que voste fa 
feina amb interes no té massa mitjans, fa el que pot, i essent 
una persona que fa malta feina -jo cree que sí que fa molta 
feina-, evidenlmenl, n p t aber ni e neixer-ho tal. Si em 
pennel, crec que en qüestions el aquesta mena hauria e1'inten
tar aproximar-se -vengui, no es preocu I i, li donarem tota la 
informació que vulgui i li mostrarem tOl e l que vost ' vulgui , 
no hi ha cap pI' blema. El que no pOl fer és sense informa
ció, fer afirmacions fora rigor. 

Miri, el canon de I'aigua es paga en funció del consumo 
El paguen lots el que on umeixen aigua, re idents i tlll'i tes 
Sr. ampo!. A Alcúdia, voste ha dividit e l total que es pag-a 
en aquest municipi pel número de p rones empadr nades. 
Ciar. voste, d'una r ['ma totillment intenciona.da n diu que 
aquests hotels paguen, no diu el consum d 'aigua que paguen 
aquests hotels, i el compara amb Petra. Pero, a més, voste fa 
una asseveració totalment gratu'ita, per tant, falsa, com sem
pre, dient que els ciutadans de Petra, que les empreses sub
ministradores d 'aigua de Petra no paguen canon d 'aigua. 
Mentida. Sr. Sampol, fals, una vegada més, voste no és ca
pa~ d'explicar als ciutaelans que les empreses que subminis
tren aigua a aquel ls pobles on no hi ha xarxa, poden estar 
domiciliades a uns municipis vei"ns -ho entén?- i entren a la 
declaració d'aquells municipis. Si hi ha empreses que submi
nistren 1 'aigua a Petra, que J.enen el seu domicili social i 
fiscal a Alcúdia , surten a Alcúdia, Sr. Sampo\. Ho demani, el 
problema és sortir aquí a fer aquestes asseveracions tan 
ro tundes -em perdoni- sense tenir-ne ni idea. De veritat, em 
pos una altra vegada més a la seva disposició per mostrar-li 
allo que no coneix. 

Miri, li faig un repas de la feina que s'ha fet: any 93, vint
i-dues actes d'inspeccions, Gimon eI'aigua: 233,9 milions de 
pessetes en declaracions complementaries per a aquestes 
inspeccions, 239,9 milions de pessetes, i 546 controls i reque
riments pels inspectors al canon d'aigua. Voste pot dir: bé, 
amb aixo pareix que tot esta perfecte. No, no, no esta per
fecte, Sr. Sampo!. Tenim problemes, com qualsevol adlllinis
tració pública, em cregui, no és facil. Sempre hi pot haver 
Una persona que no pagui, sempre hi pot haver una inspec
ció millar, pero cree, sincerament, que la gestió del canon i 
deis imposts, en general, en aquesta Comunitat Autonoma és 
raonablement bona, és una gestió apolítica, tecnica, i jo cree 
que així ho poden demostrar el conjunt d'excel·lents funcio
naris que tenim . Li vull tornar a oferir tota la informació que 
legalment li puc clonar. Posem-nos d'acord en el tema ele 
I'informe jurídic i la que legalment es pugui donar, es elóna, 
pero vos te comprendra que no es poden infringir les lleis 
encara que, en algun moment determinat, pareixi que voste 
no les coneix. 

Li tom a agrair que ens doni qualsevol data que ens pugui 
donar: ens les doni, i veuran com els nostres serveis eI'inspec
ció funcionen sense cap intervenció. Si em permet, per aca
bar , li demanaré una cosa que cree que haura quedat dins 
1'3nim de totes les persones que l'hem escoltat: en aquest 
Context, qualsevol persona, més si és un polític, si és UIl 

diputat, e1egit pel poble, té qualque informació, té co
neixement que s'han produit uns casos que voste diu 
d'apropiació indeguda, si voste té aquesta informació, 
jo cree que voste ha d'anar al jutjat, perque, Sr. Sampol, 
li record que és al jutjat o al fiscal, en el seu cas, a qui 
correspon dictaminar si existeix delicte o no existeix 
delicte. No correspon a aquest Parlament. Correspon al 
jutjat. Voste, ja que no ha volgut venir a la Conselleria 
a aportar aquesta informació per facilitar aquesta labor, 
labor que no esta prescrita cree que havia d'haver anat, 
sense cap dubte, al jutjat, i aportar aquestes proves que 
tan tes voltes diu que té, pero que, a la fi, mai no es 
veuen. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Matas. Sr. Sampol, té la paraula. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President.Sr. Matas, sap per que he 
vengut jo a la Consel leria en relació amb el canon de 
sanejament d'aigües? He vengut per acompanyar un 
batle que volia col, laborar en la recaptació del canon de 
sanejament d'aigües, i segurament va ser el primer batle 
de Mallorca que va posar en funcionament la recaptació 
ele canon de sanejament d 'aigües. Era el batle de Cam
panet -per cert, si voste mira les seves informacions, 
veura com és un deis municipis que més ha complit en 
la recaptació. 

Segon tema: tema judicial: esperarem que aporti 
l'informe jurídic, i jo, evidentment, ho acataré si és 
favorable a les seves tasques, pero em permeti que dubti. 
Si voste ve aquí i surt pareix que té molt bona fe, pero 
jo ho he de dubtar, jo he de dubtar de la se va bona fe, 
Sr. Matas. És bona fe que aquest escrit, on em diu que 
per motius jurídics no em pOl contestar la informa ió, 

hagi regi tral dia 10 eI'octubre de I'any 1994? Que I'ha 
regi trat, quan faltava un minul pe!' la una? És bona fe 
a ixó? 1 va te, aquí, urt en un t que pareix que m 'obri 
les portes de la Conselleria: vengui a la Conselleria .. . Sr. 
Matas, encara que voste ho ha qualificat, encara que 
voste i altres consellers joves consideren aquest Parla
ment un embull, nosaltres estam subjectes al Reglament 
del Parlament de les Illes Ba1ears, i ens empara I 'article 
14. Quan jo li he elemanat una c1ocumentació, li deman 
amb els meus elrets de diputat, i ni voste ni ningú no els 
pot vulnerar. Aquests drets són sagrats, perque me'ls 
han donat els vots que jo tenc, que són tant respectables 
com els que puguin tenir vostes . Per tant, quan es diri
geix a jo, pensi que dan·era jo hi ha 28.000 ciutadans, i 
que són tant respectables com els 140.000 que pot tenir 
el Partit Popular. No me'ls toqui, que jo respect els seus. 

Reiteradament, ja ho ha elit la Sra. Salom i voste hi 
ha insistit: si voste sap res, ho denuncil. Miri, a nosal
tres no ens paguen per dur temes als jutjats. Nosaltres, 
els lemes, els hem ele resoldre políticament. 1 els temes 
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es resolen políticament al Parlament de les Illes Balears. 1 jo 
no li he dit cap mentida. Voste ha tornat a dir que jo feia -
no ha estat tant contundent com la Sra. SaJom- una informa
ció falsa. Jo ti he posat un exempJe: I'exemple de Sencelles. 
1?stic equivocat? Estic equivocat amb l'exemple de Sencelles? 
Es veritat o no que una empresa que subministra al 50% de 
la població ha pagat molt més que I'altra empresa? Estic 
equivocat o no? Pugi aquí i ha digui, i si voste em demostra 
que estic equivocat en l 'afirmació que he fet sobre el munici
pi de Sencelles, jo Ji faig una promesa ara mateix: el primer 
dia que pugi aquí damunt Ji demanaré perdó, davant tota la 
Cambra. Si jo estic equivocat en I'afirmació que he fet, pú
blicament li demanaré perdó, pero voste sap que no estic 
equivocat. Voste sap qu e, dins Sencelles, es produeix no diré 
una apropiació indeguda, pero sí que hi ha una empresa que 
no ho recapta, que no ingressa, ni de molt, el que ingressa 
l' a ltra empresa. 1 aixo ho sé de divendres passat, no podia 
venir a la Conselleria, ni record aquest 29 de juny -dia de 
Sant Pere-, no ho record, perque entre d'altres coses, Sr. 
Matas, aquí, el que val són els papers que entren al Parla
mento Aquí el que compte és el registre d'entrada : aquest 
dia 10 d'octubre que voste -no dic a mb nocturnitat, perque 
el registre tanca a mig dia, pero amb tra'idoria- ha registrat 
quan faltava un minut perque jo no pogués tenir la informa
CI O. 

Sr. Matas: li he fet tres escrits: lie fets du es sol'licituds 
d'ampar al President. Dins la Junta de Portaveus he fet tres 
sol'licituds d' ampar de forma oral -i pos per testimoni als 
altres portaveus i als membres de la Mesa. La Sra. Vice-presi
denta, en tres ocasions, ha pres nota i ha dit que li ho comu
nicaria. 1 fins avui no m 'havia de dir que problemes jurídics 
li impedeixen donar-me aquesta informació? Jo, perdoni, Sr. 
Matas, pero dubto de la seva bona fe en tot aquest tema. 

Uavors el municipi de Petra: també és una tactica volen 
enfrontar un diputat, en aquest cas, contra tot un poble. Jo 
no he dit que a Petra no ingressin , he dit el que vos te em va 
dir, que a Petra s'han recaptat 4,1 pessetes per habitant des 
ele dia 1 de gener del 92 fins a dia II d 'abril del 94. Aixo és 
el que voste em va contestar, i en base a aixo he fet aquestes 
afirmacions. 

Miri, Sr. Matas, jo, amb aquesta sol'licitud de com issió 
d'investigació -qu e, per cert, abans he fet un lapsus són 
secretes, de manera que tota la informació que vengués a la 
comissió d'investigació seria secreta, i si un diputat infringia 
aquest secret se li podia exigir responsabilitat- jo no pretenc 
ni desgastar-lo políticament ni pretenc castigar-los ni pretenc 
fer vots a costa del canon. Simplement, vull que voste actu'i 
i, si hi ha unes persones -que no qualificaré per respecte a la 
Cambra- que s'apropien d'un impost dur, que paguen tots els 
ciutadans, voste li ap liqui la lI ei amb totes les conseqüencies, 
perque, aquí, no parlam eI'una empresa que no pot pagar e ls 
imposts a un moment donat. Parlam de possibles empreses -
i n'he nomenat una, a Sencelles- que cobren aixo als ciuta
dans i el qu e és de tots els ciutadans no ho ingressen a la 
Conselleria eI'Economia. 1 aixo, per jo , és el el eli cte l110netari 
més greu que es pugui fe r. Aixo no és estafar I-lisenela, aixo 

no és evadir imposts, aixo és apropiar-se de la suor de 
tota la gent, i no ingressar-ho a la Conselleria d'Econo
mja i Hisenda. 1 aixo no té cap justificació. 

Vostes m 'emplacen que vagi a la Fiscalia, concreta
ment que posi un~ querella criminal. Miri, Sr. Matas, jo 
no em vaig presentar amb un partit polític per ter de 
fiscal. No eos envii"n a ls tribunal sempre seguit. Voste, 
per raó del seu carrec, perque per aixo el paguen els 
ciutadans i perque per aixo li ha posat el President ele la 
Comunitat Autonoma, esta obligat a actuar quan té 
evidencies que una recaptació no és correcta. 1 voste 
esta obligat, en aquest cas, a posar totes les armes en 
mans de la inspecció perque no es pugui cometre frau, 
perque ningú no pugui ter apropiació indeguda de bens. 
Sobretot, jo els agrairia, tant a vos tes com a la Sra. 
SaJom com a qualsevol altre diputat d'aquesta Cambra, 
que mesuressin un poc les seves paraules. És 1110lt f3cil 
pujar aquí, i dir : voste ha dit una falsedat, voste ha dit 
una mentida. Jo he posat un exemple molt conCl-el. 
Repetesc, ara voste, té I'ocasió de tornar a sortir, no em 
digui mentider si no pot demostrar que I'exemple que li 
he posat de Sencelles no és verital. Moltes gracies. 

EL SR. PRESID ENT: 

Gracies, Sr. Sampo\. Per tancar la qüestió. té la 
paraula el Conseller Sr. Matas. 

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

Gracies, Sr. Presidenl. Sr. Sampol, desgraciadament 
esta acostumat aquí, a dir coses, sense provar res i, a 
més que I 'a ltra part li provi el contrari i no li caigui la 
cara de vergonya a voste, elesgraciadament. Jo, tot el que 
he dit, ho puc provar, i sempre ha sol provar, i quan 
parl amb els mitjans de comunicació ho pravo. Voste 
parla sempre de farol. 

Miri, dia 29 de juny -per si no ho recorda- era Sant 
Pere, i recordara que el vaig felicitar, i, precisament, li 
vaig dir aixo -per I'amor de Déu, no comprenc que no 
li vagi bé, pero és que erél una data que ha de reco rdar 
sense cap dubte. Voste no és capa<;: de sortir aquí, 
davant tothom, i dir que la primera notícia que voste té 
que existia un informe jurídic que donar aquesta infor
mació no ve dia 10 -perque a més, m 'acaben de passar 
I'entrada, i I'entrada, en aquest Parlament, esta segellada 
dia 7 d'octubre, aquesta segona contestació- i voste no 
és capa<;:, Sr. Sampol , no és cap a<;: de dir-me, a mi, que 
voste no tenia coneixement de I'existencia d'aquesta 
il·legalitat. Sr. Sampol, perdoni , a que no em mira als 
ulls i em diu que no? 

(Remor de vcus) 

A que no és capa<; de dir-Ill'ho, que jo, personal
ment, no li he dit. fins i tat abans, que existia aq uest 
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problema? A que no? No és capae;. Ho veu, com no és ca

pae;? 

Miri, no puc caure, en cap moment, 

EL SR. PRESIDENT: 

Continul, Sr. Matas. 

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA 1 HISENDA (Jau
me Matas i palou): 

Gracies, Sr. President. No puc caure, en cap moment, en 
aquesta argúcia que voste em posi I'exemple de Sencelles, 
perque si jo Ji responc al cas de Sencelles estic infringint el 
que no puc infringir. 1 jo tene responsabilitats, tal vegada 
voste no, pero jo en tenc molta. A mi, si em diuen que no 
puc donar informació de contribuents, no la don. Jo som 
molt respectuós amb la legalitat vigent, i molt respectuós 
amb les dades deIs contribuents. L'únic que Ji puc assegurar 
és que aquí no hi ha res que voste conegui. Voste no sap 
com funciona una administració tributaria, en té molt poca 
idea. Voste, aquest delicte, no ha prescrito Si hi pot haver 
qualque elelicte, voste no té el coneixement com es troba el 
delicte, en quin moment es troba, i si a[s cinc anys abans que 
prescrigui, esta previst en els corresponents plans d'inspecció 
d'un tribut que s'investigui. Aixo passa a I'impost sobre la 
renda cada dia, cada dia. 

Miri, efectivament, em relaciona un batle del PSM que ha 
complit escrupolosament. També puc dir que 110 són tots els 
que es porten així, del PSM, no són tots. Que queeli ciar, i 
si vol informació vengui i Ji elonaré, perque aquesta no és de 
eontribuent, són les daeles que Ji he enviat ele recaptació ele 
caela ajuntament. 

Del tema ele Petra voste no es capae; de sortir aquí i 
reconeixer "he patinat", és que ha patinat, no és capae; de 
dir aquí: perdoni és que no sabia com funcionava el tema de 
les concessionaxies. Li he elit ben ciar. Voste ha dit aqlú, 
claríssimament, que els ciutaelans de Petra no paguen canoli; 
i jo li dic que aixo és una asseveració que voste ha fet aquí, 
i jo I'he escoltada amb aquestes melles, i que és falsa. 1 li he 
explicat per que, i li he explicat a tothom. Als concessionaris 
de Sóller que elonin aigua a Deia cotitzen i estan en la rela
ció que jo li he enviat de Sóller, no ele Deia. Per tant, voste 
no pot pujar aquí i dir: els senyors ele Deia no paguen ca
non. No, vos te ha de dir: perdoni, Sr. Matas, m'he equivocat, 
no ho sabia. Ja esta, 110 passa res, tothom és huma, jo m'e
quivoc caela dia, no passa res. Pero reconeixer-ho crec que és 
més huma, encara. 

Jo avui, crec que tenc el privilegi de ser, probablement, 
no sé si I'únic Conseller, Sr. President, d'aquesta autonomia 
o ministre eI'un govern, que el mateix día té elues peticions 
ele creacíó eI'una comissió eI'investigació. Jo creia que aques
tes comissions es elemanavel1 quan realment hi ha raons per 
sospitar que hi ha hagut una aCluació irregular, un elelicte -o 

com és els casos coneguts de Madrid, un guardia civil 
que se'n fa, o tot aixo que vostes coneixen perfectament. 

Voste, Sr. Sampol, s'imagina un diputat, el Sr. Gilet 
sortint al Congrés de Diputats i demanar al Sr. Solbes 
una comissió d'investigació perque té un velnat que ha 
retingut IRPF a un empleat i no ['ha ingressat? Per 
l'amor de Déu! S'imagina I'espectacle en que voste esta 
convertint aquest Parlament? És el mateix cas, és iden
tic. Sr. Solbes: una comissió d'investigació, perque jo he 
descobert que el meu velnat ha retingut IRPF i no l'ha 
ingressat. El primer que pot fer és anar a Hisenda i dir: 
escolti, aquí hi ha un senyor que reté IRPF i no l'in
gressa, i, tal vegada, a Hisenda Ii diran: miri, l'haguéssim 
trobat en el seu moment, el trobarem, tenim aquest pla 
d'inspecció, i no es preocupi que és el que jo li he dit -i 
ho entengui-, no passi cap pena, no es preocupi, que no 
tenc cap intenció, totes les meves forces, tota la meya 
feina per fer cOlllplir la Ilei el'una forma totalment es
U-icte, no em guanyara amb aixo, Sr. Sampol, no li capi 
cap el ubte. 

Jo cree que per demanar una comissió el'investigació 
sobre la gestió (run impost, al marge, efeetivament, de 
les raons que tenguin a veure, sense cap dubte, que estan 
molt properes unes _ eleeciol1s, jo crec que hi ha dos 
motius: en priníer Iloc que un responsable polític, el 
que sigui, hagi impedit J'acció deIs funcionaris que gesti
onen aquest impost. Crec que aixo sí e1óna lloc a una 
cOlllissió, realment, estaria d 'acord amb voste. Més cree 
que és per e1emanar immediatament la e1imissió del 
responsable polític que hagi impedit el compliment de 
la lIei, totalment el'acorel. La segona raó per crear una 
comissió és que els funcionaris responsables d'aquesta 
gestió impositiva, per raons que crec que voste, Sr. 
Sampol, hauria el'aclarir, si és que defensa aquesta acu
sació, hagin fet discriminacions entre els contribuents. 
La primera raó evidentment no existeix, mai ningú no 
ha tengut cap intervenció en cap sentit en Hisenda, si 
voste -veig que em fa una expressió com si dubtés que 
aixo pugui o no existir-, jo el convid que pugui cOl1eixer 
quin és I'organigramna que es dur dins una administra
ció tributaria, quin és el cap jerarquic de les inspeccions 
a una administració tributaria, de qui elepenen i quin és 
I'organigrama a executar; perque amb aquesta postura 
que fa, segur que té un desconeixement absolut de quin 
és aquest organigrama . Miri, la segona' raó, i és molt 
preocupant, la segona raó per crear aquesta comissió 
que és e1ubtar e1'aquests funcionaris, com voste fa, crec 
que és molt preocupant perque és la segona vegada, no 
sé si en quinze dies o en un mes, Sr. Sampol, que posa 
en dubte la professionaJitat deIs funcionaris, la segona 
vegaela. 1 jo no estic e1isposat que vos te, sense cap prova, 
posi en e1ubte la lleialtat i l'honorabilitat de gent que 
s'ha guanyat el seu Iloc a base de feina i e1'estudi i que 
no té cap sospita ele elubte sota cap concepte. 

EIs fUllcionaris, si tenen una gran independencia al 
seu Iloc ele feina, si és prácticament impossible acomia-
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dar-los, és perque saplguen que poden actuar sense cap 
submissió a qualsevol político El nivell d'inspectors d 'Hisen
da , inspectors de Finances, crec que tenen una suficient 
formació per anar per lliure, amb la llei en la ma; per tant, 
Sr. Sampol, concreti la seva petició, pero no jugui, com voste 
sempre diu, amb el pa deIs altres. Pot ser que voste hagi 
conegut qualcú que no hagi pagat aquest impost, pot ser, de 
totes maneres, crec que un responsable polític -i voste ho 
és, ho és- no pot actuar en qüestions fiscal s, són qüestions 
d 'estat, no ho oblidi, amb aquesta alegria, amb aquesta alegri
a, amb el sol objectiu de fer renou, de sortir als diaris, no es 
pot fer creure a la gent que ningú no paga, aixo és molt 
perillós, molt delicat; pot ser que voste no entengui quina és 
la mecanica d'aquest impost, pero s'ha d'anar molt alerta 
amb l 'ús que es fa deIs imposts. És millor, crec, que si coneix 
una persona que no paga o un municipi on hi ha problemes, 
vengi a Hisenda, ens ha digui i, si no actuam, si els funciona
ris no actuen, voste denunci"i'ls on vulgui, on calgui; pero 
crec que el que no pot fer és posar en dubte alegrement el 
que són els fonaments deIs imposts. La confian<;a del ciutada 
que la hisenda pública, sense cap color polític, sense cap 
preferencia, per recaptar-ho tot, perque voste tengui una 
clara concepció de I'organigrama, li lIegiré un informe realit
zat per la Direcció General d ' Hisenda, on diu: "La inspecci
ón de lributos eS lá integrada por un inspector de Finanzas del 
ESlado -transferit- ásí como por tres subinspectores de Tribu
tos -transferits- todos ellos en servicio en la CAlE; como 
consecuencia de sus actuaciones se han levantado actas de 
inspección de conformidad y de disconformidad a lOdos aque
llos suministradores que se negaban a ingresar el tributo. En 
el desarrollo de estas aCLUaciones, los funcionarios dedicados 
a la gestión y a la inspección SO/1 absolutamente independien
tes -Sr. Sampol- y no ejercen en sus actuaciones ningún tipo 
de discriminación" . Després ti podria explicar exactament 
com es fan els plans d'inspecció , per quins criteris es guien 
aquests plans d 'inspecció i les actuacions d 'aquests funciona
ri s, pero, per I 'amor de Déu, abans de fer acusacions, vagi 
alerta voste amb el que juga i amb el benefici que pot treure, 
pero crec que és més important el que perjudica, que el pot 
perjudica r a voste, sense cap dubte, el dia de dema, que una 
victoria senzilla, política , absolutament moment;:mia. 

Gracies. 

E L SR. PRESIDE NT: 
". 

Gracies, Sr. Matas . Tancada la qüestió incidental, quedava 
pendent el torn de contrareplica. Hi ha peticions d'interven
ció en contra replica. Sí, Sra. Barceló. 

LA SRA. BARCELÓ 1 MARTÍ: 

Gracies, Sr. President. 

E L SR. PRESIDENT: 

Un moment, Sra. Barce ló. En torn de contrareplica, el Sr. 
Pera lta té la paraula. 

EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

Sí, gracies, Sr. President. Molt breument, per dir que 
després oo. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Una qüestió d'ordre. 

EL SR. PRESIDENT: 

Un moment, Sr. Peralta. Sí, Sr. Sampol, digui. 

EL SR. SAMPOL I MAS: 

Sr. President. No he fet la més mínima al'lusió al Sr. 
Peralta. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

No, és a dir, parl de torn de contrareplica normal del 
deba t que s'obri per a tots els grups. Té la paraula, Sr. 
Peralta. 

EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

Gracies, Sr. Presideri.t. Jasé perfectament que el Sr. 
Sampol no m 'ha esmentat a la seva intervenció, ni ho 
pretenia, pero, jo crec que tal com estan establerts els 
debats del Parlament, hi ha un dret a una replica i a una 
contrareplica, i en definitiva, faig"ús d 'aquesta contrare
plica. Molt breument, com deia, Sres. i Srs. Diputats, jo 
crec que el debat que hem seguit ara, amb malta atenció 
aquí, tots els diputats presents a la sala, ha estat un 
debat molt revelador i molt aclaridor de la qüestió que 
avui s'ha dut aquí, i em reafirm molt més en les parau
les que he dit a la primera intervenció, per tant, em 
reafirm també que el meu vot ha de ser contrari a 
aquesta comissió d'investigació. Jo crec que hi ha hagut 
un aclariment molt oportú per les dues parts, és a dir, 
s' ha dit e l qu e s' havia de e1ir i, en definitiva.. ha queda t 
clara la qüestió . L'objecriu d'aquesta comissió d ' investi 
gació, quin era?, o bé que hi havia una apreciació erro
nía ca l n lIavia cI 'anar aq uesta comissió e1'investiga ió, 
o bé alguna cosa que jo no vull suposar i que no vull 
il1le r¡ retar . up que 1'0 jecciu e1'aquesta comi ió 
d í nve tigac ió no era el d 'embu llar I'activ ita t parlamen
taria. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Peralta. Sra . Barceló, té la paraula. 

LA SRA. BARCELÓ 1 MARTÍ: 

Gracies, Sr. President. Sr. Sampol , a l marge d'anec
dotes que aquí s'han contat perque de vegades és verta
derament difícil justificar que la recaptació del canon 
ele sanejament no és, ni fer-s'hi prop, exce l'lent, com 
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alguns pretenen, i no ho és, perque ja hem assenyalat que les 
previsions d'ingrés cada. ~ny bai~en ~e ~.400 milio?s estam 
a 3.600 milions, les prevlslOns balxen l bmxen perque no som 
eapa<;os de gestionar la recaptació d'un impost, i encara que 
baixin les previsions d'ingressos, fins i tot esta molt enfora 
de complir-Ies any rera any, cada any hi ha més de 800 mili
ons de pessetes d'incompliments, de gent que no paga, siguin 
uns o siguin altres, el que és cert és que no es controla en 
absolut la gestió, la recaptació d'aquest impost, i el responsa
ble clar, perque ho diu la Llei del canon de la gestió i de la 
inspeeció, de I'aplicació de la Llei del canon de sanejament 
és el conseller d 'Economia i Hisenda, ell és el responsable 
perque la Llei del canon així ho estableix, a un article ben 
ciar i ben específico Per tant, tenim el responsable, tenim les 
xifres reals que la gestió del canon és deficient, evidentment 
imaginin si ha de ser excel'lent, és deficient, i, per tant, no
més per a<;o sí seria important poder controlar el perque 
d'aquests incompliments, poder controlar per que cada any 
es rebaixen les previsions d'ingrés, i poder comprovar qui 
paga i qui no paga, perque tots estam d'acord a pagar els 
imposts, pero tots volem que tothom pagui i que es pagui el 
just, el que correspon. Per tant, creim que era important per 
facilitar la informació, aquesta que diuen que és tan íntima, 
als diputats de I'oposició, encara que només fos per aixo, 
valia la pena crear aquesta comissió d'investigació. 

Per altra banda, li he ele dir que 1)0 importa vagi per la 
conselleria d'Economia i Hisenda, si la informaeió que tenen 
sobre la gestió del canon, són estudis que valen 15 milions 
com aquest, i si ni tan sol saben les depuradores que funcio
nen en aquestes illes, vertaderament no importa que hi vagi 
a cercar informació. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Barceló. Sra. Salom, té la paraula. 

LA SRA. SALOM 1 COLL: 

Gracies, Sr. Presielent. Sres. i Srs. Diputats. tan soIs per 
dir-li al Sr. Sampol que ell ha pujat aquí, a la tribuna, dient 
que mai no deien mentides, jo no li diré que diu mentieles, 
pero quan ha parlat ele Petra i ha parlat eI'Alcúelia, que al 
primer no pagaven i al segon sí, elesprés ele les dades dona
des pel conseller eI'Economia i Hisenda, jo crec que ha ele 
reconeixer que s'ha engrandit a base ele bé, no ha elit una 
mentida, aixo no, pero ha faltat a la veritat, en aquest caso 
Ha de saber que enguany estam, crec que és al tercer any, 
d'implantació d'aquest canon, i que evidentment tots els 
delictes que hi pugui haver o tota la gent que hagi pogut 
burlar la legalitat vigent, el delicte no ha prescrit, hi ha cinc 
anys per intentar, per part elels Serveis d'Inspecció de la 
conselleria, trobar totes les persones que hagin pogut saltar
se la legalitat vigent. Per un altre costat, J'argument central 
per intentar convencer-nos avui que s'ha de crear una comis
sió d'investigació, és perque, de paraula, ha demostrat aquí, 
segons he entes jo, que hi havia una determinada empresa o 
Uns determinats senyors eI'un poble en concret de I'illa de 
Mallorca que a final (I'any havien pagat una quantitat ele 

500.000 pessetes i, si no ho he entes malament, segons 
les seves dades havia de ser d' 1 ,5 milions de pessetes. Jo 
cree que aixo és un comentari fort, que s'ha dit que hi 
havia hagut una apropiació indeguda de doblers, Sr. 
President, si no ho he entes malament ho ha dit així, i 
que si aixo ho sap des del mes de juny, ha ocultat uns 
fets que en aquest cas, i ho diré en castella, podrien ser 
cómplices d'aquest delicte i d'aquesta infracció. Moltes 
gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Graeies, Sra. Salomo Acabat al debat, passarem a la 
votació. 

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

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

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

25 vots a favor, 30 en contra, 1 abstenció. En conse
qüencia, queda rebutjaela la proposta de creació de la 
comissió d'investigació. 

VI.- Escrit RGE núm. 2966/94, presentat pel Grup 
Parlamentari PSM i EEM, mitjan~ant el qual se 
sol-licita la creaCÍó d'una comissió no permanent d'in
vestigació sobre les inversions financeres temporals de 
la Comunitat Autónoma de les Illes Balears. 

1 passam al sise punt, que és també un debat de 
proposta de creació d 'una comissió no permanent d 'in
vestigació sobre les inversions financeres temporals de 
la Comunitat Autonoma. Té la paraula, pel grup propo
sant, el diputat Sr. Sampo!. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Primer 
de tot, voldria manifestar, perque consti al Diari de 
Sessions, i per al coneixement de tots els ciutadans, que, 
a pesar que aquest grup parlamentari té qüestions pen
dents de tramitació registrad es fa més de nou mesos, 
sorprenentment, aquesta proposta de creació eI'una 
comissió d' in vestigació, d' u na ma nera acceleradíssima, 
es veu en aquest ordre del dia d'avui, casualment just 
darrera ... 

(El Sr. Vice-presidenl prim.er subslitueix el Sr. Presi
dC11l en la direcció del debat! 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Sampol, li prec que es cel1yeixi al punt concret de 
l'ordre del dia. 
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EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President. És que anava a dir que a la Junta 
de Portaveus -no, és rellevant, no faci ( ... )- varem soHicitar 
que aquesta comissió d'investigació es posposas fins que la 
Conselleria d'Economia i Hisenda hagués trames tots els 
expedients de les trenta-sis operacions financeres temporals, 
de les quals hem demanat els expedients. Pero vaja, ens sub
jectarem als expedients que tenim avui aquí. 

Primer vol em manifestar que, per tenir més informació, 
i perque reconeixem que no era un tema -abans que el Sr. 
Conseller ens doni lli<;ons, aquí, aquest diputat , humilment, 
reconeixera que mai no ha fet una inversi ó fin ancera tempo
ral, qu e mai no ha tengut puntes de tresoreria a haver d'ín
vertír i, per tant , e ra un profa en la materia-, l e r tant, hem 
sol·licitat a professionals que fan fe ina ja sigui en agenc ies de 
valors , o ja en empreses que fan inversion ' el a'lue 1 tipus, 
que opinaven d 'aquestes ope raci 11 • e l hem mostrat els 
expedients -qu e eren públics perqu e el Conselle r d'Eco nomia 
i Hisenda e ls ha mostrat als mitjans de co municació- i tots, 
tots els profess ionals co nsultats ens han mostrat la seva sor
presa. Primer de tot, tots ens diuen: per que la COllselleria 
d' Economia i Hisenda utilitza un intermediari') 1 ens han dit 
que els principals bancs i caixes, diari ament, a ls cliellts que 
els sol, liciten , els envien una informació, per escrit , per fax, 
sobre les disponibilitats del mercat. És a dir, que si vostes, a 
un moment donat, a finals d'any, tenen previsió que tendran 
puntes de tresoreria per haver d'invertir, ho comuniquen als 
bancs amb els quals vos tes operen habitualment, i al princi
pal banc de la pla<;a , i autom aticament, di a ri anient, tendran 
la informació del preu deis vaJors que vostes vulguin inver
tir. 

El Conseller, a la intervenció amb motiu de la compareí
xen<;a del President Cañellas sobre el cas Brokerval, va dir 
que ha feien mitjan<;ant consultes telefoniques. Aixo, que 
podria ser correcte a una empresa privada, no és correcte a 
una administració pública. Vostes, com a mínim, haurien de 
tenir una constancia dOCumental per fax que el valor pel qual 
optaren era el que estava en millors condicíons en el mercal. 

Analitzem les sis operacions d ' inversions financeres tem
porals realitzades amb Inverbro ker. Les dues primeres es fan 
amb Servicios Mone/arios y BurstÍúles , les dues per valor de 
1.000 mili ons de I essele _ La d <l ta d'emissi ó deis bo ns adqui
rits és de día 1 d ' cwbre ele l'any 86, e l venciment I'any 89, 
amb un inte res de 11 ,275%_ o l1es bé , els experts consultats 
ens han dit que, a J'any 88, hi havia altres productes de renda 
fi xa que donaven més rendibilítat a curt termini, sobretot ens 
di ue n que respecte de la segona operació, feta a 112 dies , a l 
11,5%, esta molt mal gestional. 

Pero no ens confo rm am amb el que diu de paraula la 
gent. 1 simplement hem anat a l que publiquen directament 
els mitjans de comunicaci ó, i hem cercat la pagina d'ecoll o
mia , on hi ha e l c1eule de l'Estat de is anys 88 i 89, deIs ma
teixos dies qu e es varen fer aquestes o peracions, i efectiva
menL nobam qu e hi ha bons q ue don en el 12, 85 % , i. fin s i 

tot, més rendibilitat. Per tant, hi havia productes en el 
mercat que, mirant els periodics, o a judici deIs experts 
consuItats, haguessin donat molt més rendibilitat. 

Pero, a la vegada, les inversions es tan amb un con
tracte signat amb Inverbroker. No sé si esta en el seu 
poder, ens els expedients que ens han enviat, i que han 
donat als mitjans de comunicació, no consta el compli
ment de les clausules del contracte. Segons la disposició 
cinquena, Obligaciones accesorias del contratista, lnver
broker s'obligava a confirmar documentalment I'opera
ció contractada i I'havia de recepcionar al Secretari 
General Tecnic dins els sis dies següents a I 'operació. 
Tampoc no consta als expedients que ens han enviat la 
documentació a aportar, que era la següent: Identificaci
ón del úpo de activo adquirido y operación detallada. 
Aixo només és a les dues primeres operacions, a totes 
les al tres no. Cuadro indicativo de las coúzaciones del 
día de disúntas enLÍdades para el aCúilo concertado que 
permiten contrastar la rentabilidad alcanzada. Tampoc 
no ens ho han enviat. 1 a la vegada tampoc no hi ha 
A cli vos monetarios disponibles en el mercado, Cotizacio
nes de los mismos, Plazos de inversión . no sabem si és 
que hi va haver un incompliment de contracte, o que 
aquesta docUJnentació no s'ha enviat. Esperem que el 
Conseller , o qui actuY en nom seu, ens respongui. 

Les inversions tercera i quarta, fe tes dia 24 del 11 del 
88. Tampoc no consta que s'hagin complit les clausules 
del contracte. En aquestes no hi figura la identificació 
del tipus d'actiu adquirit, no sabem quins bons es varen 
comprar ni la data d'emissió. Pero el més curiós és que 
a la quarta, numerada amb el número 8 per part de 
vostes, ja trobam la primera sorpresa. No hi ha minutes 
honoraries. Que va cobrar Inverbroker per la seva fei
na? No hi ha esment de pagament que justifiqui que va 
cobrar lnverbroker per la seva intermediació? Va fer 
feina perque sí? No era una empresa privada, que ne
cessíta uns guanys economics per mantenir la seva acti
vitat~ O hi havia tant bones relacions que els va regalar 
la seva feina? 

Les inversions número 5 i 6, numerades amb e ls 
números 12 i 17. Aquí ja hi ha un contracte distint, el 
contracte ja varia substancialmenl. Així com als quatl-e 
anteriors contractes hi havia una clausula que estipulava 
quina comissió percebria lnverbroker per la seva inter
mediació,oh!, sorpresa, en aquests dos contractes no hi 
figura la quantitat que percebra Inverbroker per la seva 
intermedíació . 1 de fet, tampoc no hi ha manaments de 
pagament que justifiquin que a Inverbroker, per la seva 
intermediació, se li va pagar una quantitat. Per que feia 
aixo lnverbroker') Ho feia per no res, por el amor al 
arre , que diuen? No va cobrar ni una pesseta') 

Analitzem un poc més aquestes dues. A la número 
12 , la cinquena que analitzam, existei x un certificat 
d'lnverbro ker , que diu que J'efectiu ini cial eren 500 
rniliol1s el e pessetes, i e l final 502.713.698 pessetes . Així 
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ho justifiq uen el extractes bancari operació de sorticla i 
d'entrada pero, curiosament, la a ixa de Pensions, a instan
cies que vo ·tes el reclamen documentació, concretament dia 
14 de setembre, el certifica que la inver ió feta, e l preu total 
de compra, no va ser de 500 milions de pessetes -documen
tats, hi ha manaments de pagament, signats per l'interventor 
i el tresorer, hi ha l'anotació a !'extracte bancari, de 500 
milions de pessetes- pero, curiosament, el preu de compra no 
són 500 milions de pessetes, són 500.140.753 pessetes. És que 
el Sr. Berga va posar 140.753 pessetes de la seva butxaca? És 
molt curiós. No només aixo, sinó que l'entrada tampoc no 
és per la quantitat de 502.713.698, sinó per 502.855.215 
pessetes. És a dir, que amb aquesta operació, ja gu lnverbro
ker no va percebre cap comissió, hi va perdre 2.236 pe s tes. 
Així mate ix li voldrÍem fer unes preguntes: lila aixa" que 
va fer, l 'operació amb lnverbroker o directament amb el 
Govern? Quina comissió va cobrar per aixo lnverbroker? 

La darrera: una altra vegada no trobam esment de paga
ment que justifiqui la comissió cobrada per lnverbroker, es 
paguen 300 milions mitjan<;;ant 'un taló numerat, el 607658.2 
de "la Caixa". compte 362.95, i Banca Catalana, ara, els ha 
fel un certificat que, efectivament, es va realitzar aquesta 
operació. Curiosament amb una pesseta de diferencia. En 
aquest cas, la pesseta devia ser la comissió que va cobrar 
Inverbroker. Així de clar. Aixo són els papers, de moment 
no he fet cap acusació, simplernenCnomés he fet preguntes, 
Sr. Conseller. 

Pero aixo encara no és tot. Saben vostes -em permet un 
minut, Sr. President?- que es va suscitar una polemica durant 
la intervenció elel President i del Sr. Matas a la compareixen
<;;a per Brokerval, sobre que dos expedients no estaven sig
nats, I'esmenament d'ingres -és a dir, la recuperació de la 
quantitat invertida més els interessos- no estava signat per 
l'interventor i el tresorer. Durant el debat, el President va dir 
que ha enviarien signat -a mi em va estranyar moltíssim, 
vaig dir: és que es reconstruiran els expedients?-, posterior
men t el Sr. Matas va fer el ues rodes de premsa i em va posar 
blau i va presentar els dos expedients amb la signatura de 
l'interventor i el tresorer. 

Segons les nostres informacions, I'any 88 i I'any 89, a la 
Comunitat Autonoma, la Conselleria d'Economia i Hisenda, 
hi havia un interventor general -Sr. Antoni Ramis- idos 
interventors delegats -Sr. Josep Amengual i Sra. Polonia 
Andreu-, dos tresorers, el Sr. Antoni Valdivieso i el Sr,. Gui
llem Alcover. De tats ells hi ha la signatura en algun d'a
quests quatre expedients inicials. De fet, he ampliat les signa
tu res, hi ha la elel tresorer -que em sembla que correspon al 
Sr. Alcover, només hi ha la signatura d'un deIs dos tresorers
pero curiosament hi ha la signatura deis tres interventors: del 
Sr. Josep Amengual, de la Sra. Apol'lonia Andreu i de l'in
terventor general Sr. Antoni Ramis. En els expedients que 
ens han enviat aquestes són les signatures . COlll veuen no 
ten en res a vellre amb les deIs tres interventors que han 
signat els quatre expedients anteriors , i la e1el tresorer tampoc 
no figura. 

Jo no pos en dubte l'honorabilitat de cap funcionari -
ja em cur en salut, Sr. Conseller. Li deman: em pot 
identificar aquestes dues signatures? em pot dir de qui 
són? Simplement. Corresponen a un interventor de la 
Conselleria d'Economia i Hisenda i al tresorer? En 
funció de les seves paraules, llavors, a la sega na inter
venció, ja direm si ens mantenim en el nostre planteja
ment o no. 

EL SR. PRESIDENT: 

Altres grups que vulguin intervenir. Pe! Grup Mixt, 
el Sr. Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Una intervenció 
breu, perque encara ens manca molta informació, i jo 
esper, amb interes, que el Conseller Matas expliqui aixo 
de les signatures, perque , realment, si no hi ha una 
coincidencia de les signatures amb els interventors esta
ríem davant una presumpte falsificació de clocument 
públic -jo supos que aixo no dell ser així- i, per tant, 
esper una explicació. Arrel d'aquesta explicació, evi
clentment, hi ha ... 

Em referesc al que ha dit el Sr. Sampol, i trec con
clusions per anal' al bessó. El que no hem de fer és 
donar voltes, hem de dir les coses pel seu nomo Jo supos 
que no hi deu ser, pero esper la se va explicació. 

En aquests moments, nOlllés puc dir que el meu vot 
estara, en funció del que ve amb posterioritat, pero hi ha 
un reflexió que sí he de fer i és que Unió Mallorquina 
ha presentat aquí, des el Grup Mixt, una proposició de 
llei que pretén que les comissions d'investigació es cre
In només per sol·licitud de dos grups parlamentaris o 
bé d'una quarta part deis diputats de la Cambra -és el 
mateix que clel11ana el Partit Popular a Madrid. A Ma
drid, que hi ha molts més grups parlamentaris, em sem
bla que són tres grups parlamentaris o una cinquena 
part de la Cambra, no ho record exactament, pero el 
sentit és el mateix, que una majoria que dóna suport a 
un govern no pugui bloquejar una cOlllissió d'investiga
ció. Per tant, si hi ha dubtes raonables que aixo sigui 
així, jo votaré a favor de la comissió cl'investigació, 
evidentment a l'espera del que digui el Sr. Matas. Si ens 
conven<;;, i la cosa queda clara, no ha votaré. Pero si hi 
ha un dubte, i hi ha dos grups parlamentaris que es 
manifesten, jo donaré suport per coherencia amb la 
proposició de lIei que hel11 presentat. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. Pel Grllp Parlamentari Socialis
ta. té la paraula el Sr. Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 
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Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Una aItra vegada ens 
trobam, senyors diputats, amb l'escandol Brokerval. Primer 
va compareixer el President davant la Diputació Permanent, 
i la veritat és que no ens va aclarir res. Ara és la petició 
d'una comissió d'investigació des del grup parlamentari PSM 
I EEM. Jo cree, Sr. President, que aquest acte no s'hagués 
prodult, aquest d'avui, si voste, el Sr. Morey i el Sr. Matas 
haguessin donat informacions suficientment ciares sobre 
l'actuació del Govern en el cas Brokerval, en el tema Inver
broker. Perque avui, el tema Brokerval esta tan fose com dia 
1 de juliol, quan va esclatar l'escandol, i igual de fose quan 
vostes varen venir a explicar el que volgueren explicar davant 
la Oiputació Permanent. 

1 encara que esta m escaldats i molt escaldats amb I'evolu
ció de la comissió del túnel de Sóller, per l'obstrucció per
manent que va fer el Grup Parlamentari Popular, donarem 
suport a la creació d 'aquesta comissió, perque creim que 
s'han d 'aclarir els temes -i quan dic els temes és que estic 
conven<;:ut que el tema Brokerval, túnel de Sóller, és un 
entramat economic-financer molt relacionat. No només hi ha 
coincidencia de dates , n 'hi ha moltes més. Es crea lnverbro
ker, i es dóna la concessió del túnel a les mateixes dates. 
Neix Brokerval i es produeix el Ilan<;:ament financer de les 
noves accions del túnel de Sóller. Falla Brokerval i el Govern 
va desesperat per salvar de la fallida el concessionari del 
túnel. Són moltes coincidencies. 

Esta Brokerval en una situació practicament desesperada, 
coneguda, de la qual tata Palma en parlava, i les empreses 
públiques li donen doblers perque inverteixi, inversió de la 
qual una part es perd. Moltes coincidencies. Jo cree que hi 
ha un entramat important entre el tema Brokerval, el Sr. 
Berga, i el tema Partit Popular. Cree que hi ha una relació 
important, i crec que és hora que s'aclareixi. És hora que el 
triangle que sortia entre president de la concessionaria del 
túnel de Sóller, President del Govern de la Comunitat Auto
noma, el Sr. Berga, que ha estat el munyidor -i ho deim així 
de ciar, munyidor financer de la burgesia d'aquesta Comuni
tat Autonoma- s'aclareixi. La Comunitat, els ciutadans d'a
questa Comunitat no poden continuar amb dubtes. 

Pero la comissió d'investigació no bastaria -segons la 
interpretació que fan els diputats del Partit Popular- si no hi 
hagués altre tipus de dubtes. 1 altre tipus de dubte n'hi ha. 
Jo crec que les intervencions del Govern en aixo de les inver
sions financeres temporals, o han estat inoportunes o han 
duit una mala sort impressionant. Sempre han coincidit amb 
situacions rares d'Inverbroker, Brokerval i, curiosament, de 
les empreses públiques que han invertit, ha estat Agricultura 
i ha estat Economia, curiosament, i tot molt relacionat amb 
la CAP. Qualque dia, Sr. President, sabrem que va passar a 
la CAP? Ho sabrem, algun dia? Perque ens agradaria arribar 
al fons. El Sr. Sampol va dir moltes coses, pel poble diuen 
moltes coses, pero no sabe m res. 

Parlem d'aquestes inversions financeres. Hem de dir d'en
trada que ens ha arribat, avui, dia 10, una documentació 
absolutament insuficient sobre la resta d'inversions finance-

res de la Comunitat Autonoma -die avui perque és un 
tom molt gruixut de documentació, que és una repetició 
de contractes, no és res més. 1, logieament, hem tengut 
unes horetes per estudiar-les, pero ho hem feto 1 primer 
hem de dir que la documentació que ens envien avui no 
es sembla gens amb la completa documentació que ens 
varen enviar pels sistemes d'Inverbroker. L'haurien de 
completar perque són, clarament, insuficients. 

Pero nosaltres creim que amb aquestes inversions 
financeres s'han comes irregularitats -així ho hem de 
dir- i imprudencies. Oirem les imprudencies, d'entrada, 
i crim que és absolutament imprudent que les empreses 
públiques -i die empreses públiques- inverteixin a Bro
kerval, que és successor d'lnverbroker quan -i jo supos 
que el Conseller ho devia saber, no era voste el Conse
lIer, pero ho devien saber- Inverbroker, mai, en la seva 
vida, mai no va presentar un balan<;:. El balan<;: obligato
ri al Registre Mercantil mai no el va presentar Inverbro
ker. Pero dos anys després d'aixo, les empreses públi
ques inverteixen en Brokerval, que són els mateixos cans 
amb els mateixos colJars. Imprudencia, sen se cap dubte , 
imprudencia que ha costat 20 milions de pessetes, de 
moment. 

Primer ten1a greu: ho ha dit el Sr. Sampol, jo ho vaig 
dir a la comissió i ningú no ens ho ha explicat. També 
hem fet esbrinaments: interessos del 11,25% en aquella 
epoca són interessos tres o quatre punts per davall del 
que eren interessos normals en una bona gestió. Així de 
ciar. Qualsevol agent de Palma, avui, t'ho explica perfec
tament. 1 et dóna les dades, i voste també les sapo Per 
que aquests tres o quatre punts? Per que es deixa en 
mans d'lnverbroker unes inversions que podien fer 
directament a través d 'un banc, o directament la Conse
lleria? Cap explicació. 

Les comissions: algú creu que el Sr. Berga ha invertit 
2.800 milions de pessetes en nom de la Comunitat Auto
noma, i ha cobrat, com certifica el Sr. Matas, 107.805 
pessetes? S'han aturat a pensar com podia viure una 
empresa d'aquesta magnitud cobrant aquestes comissi
ons? Jo he fet dos números, molt rapidament. Sap 
quants doblers hauria hagut de manejar el Sr. Berga si 
el seu cost normal hagués estat de 50 milions de pessetes 
any -que no és gaire- a la comissió que ens diu la Con
selleria que ha cobrat? Li die: un bilió dos-cents trenta
cinc mil milions de pessetes. S'ho pot creure ningú? A 
que 110 ho creu? 

Per que el Sr. Berga feia feina sense cobrar? Vos tes 
creuen que aquest senyor feina sense cobrar? Jo no 
m'ho cree, i vos te tampoco O'on cobrava? Un tema per 
aclarir i per investigar, perque que cobrava és segur. 
O'on? Sembla que de la Conselleria no. Jo vu\l creure el 
Sr. Matas quan diu que el Sr. Berga de la Conselleria va 
cobrar 107.000 pessetes. Pero, d'on cobrava? Misteris. 
Necessitat de coneixer-ho, de saber d'on cobrava, per-
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que són molts doblers, 2.800 milions de pessetes. Són molt 
pocs doblers 107.000 pessetes. 

1 en tercer lIoc, el Sr. Sampol ho ha dit, i jo hi entraré 
més: hi ha una gravíssima contradicció que pot ser falsedat 
en document públic o privat en els documents, Sr. Matas, 
que voste ens ha enviat. 1 ens agradaria que hi hagués una 
explicació. La primera operació: 28 de setembre de 1.988: la 
societat serveis monetaris i borsístics, diu, i firma -dia 28 de 
setembre- que ha rebut de la ConseIleria d'Economia i Hi
senda de la Comunitat Autonoma la quantitat de 751.853.406 
pessetes. Primera dada. La mateixa data, dia 28 de setembre 
de 1988, la Conselleria certifica, en un document d 'un banc, 
amb un xec compensat realment, que ha pagat 750 milions 
de pessetes. Dia 14 de setembre de 1.994 la mateixa societat 
certifica , firmat, en un document que ha rebut 750 milions 
de pessetes.Quan diu la veritat aquesta societat'.l Dia 14 de 
setembre de 1.994 odia 28 de setembre de 1.988? Quan diu 
la veritaf) Que ha rebut 750 milions, 751.800.000 pessetes') 
Quin del document esta arreglat o és fals? o és que s'equi
voquen'] 1 si s'equivoquen en aixo es poden equivocar en 
moltes altres coses. Li puc mostrar els documents, voste 
també les té. Sí que en tenc idea, Sr. Matas, i ara li demos
traré que en tenim idea perfectament, no es preocupi. 

Hem hagut de veure 1110lts doclll11ents ( ... ) No es posi 
nerviÓs. Ara veura COI11 sí tenim idea i podra veure el docu
ment: primer document: aquí el tenc. Aquí esta el primer 
document, la primera certificació . Aquesta societat ens diu: 
preu total de compra: 751 milions, data : dia 28 de setembre 
del 88. Ha veu') Ha veu? Ja el té, primer document. AqUÍ, 
la mateixa societat: data 14 de setembre del 94, valor efectiu: 
750 milions, i aquí s'han equivocat, aquí o aquí? No s'han 
equivocat enlloc, ja ens ha explicara. 

Pero és que hi ha una cosa més. La segona operació és 
exactament igual, diu el mateix. Hi ha una cosa més: "la 
Caixa", que també s'equivoca, crec jo, certifica que ha rebut 
500 milions de pessetes, perdó, ha rebut 500.145.757 pesse
tes. Ho ha rebut, ho diu un certificat. El Director General de 
"Ia Caixa" dia 14 de setembre: ha rebut de la Comunitat 
Autonoma 500.147.000 pessetes. 1 la Comunitat Autonoma 
ha pagat 500 milions de pessetes. Són quantitats insignifi
cants , 147.000 pessetes, és veritat, pero algun d'aquests dos 
documents és fals, algun d'aquests dos documents no és cert 
o hi ha comissions interposades, o el Sr. Berga, a més de no 
cobrar, pagava. Jo crec, i esper que ha expliqui, que aquestes 
coses s'han d 'explicar clarÍssimament. Tal vegada -jo tampoc 
no m'he dedicat mai afer inversions financeres, ni temporals 
ni no temporals, no m'hi he dedicat mai-, per tant, tal vega
da, se m 'escapa el seu funcionament, pero he parlat amb 
bastan ts brokcrs d 'aquesta COIll unitat, i a tots se 'Is escapa 
aquest funcionament, a tots. Així és que. segurament, 
aquests agents que hi ha en aquesta Comunitat tampoc no 
són tan vius com el Sr. Berga, n 'es ti c conven<;ut... 

(El Sr. Presidenl rcprcll la dirccció del deba!) . 

EL SR. PRESIDENT: 

Jo li deman, Sr. Alfonso ... 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Acab, Sr. President. No han fallat, i no s'ha explicat 
aquesta contradicció evident amb la documentació. 
Esperam que ens ha expliquin, i si no ens ho expliquen 
totalment clar, nosaltres votarem per la comissió d 'in
vestigació, i crec, Sr. Conseller, Sr. President, que vostes 
també hi haurien de votar. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Alfonso. Pel Grup Parlamentari PP-UM, 
el Sr. Jaen té la paraula. 

EL SR. JAÉN I PALACIOS: 

Gracias, Sr. Presidente. Sras. y Sres. Diputados. Co
mo hacía referencia el portavoz socia lista , días pasados, 
ya tuvimos ocasión, con la convocatoria de la Diputa
ción Permanente, de tener información por la vía, 
fundamentalmente, de la exposición de los consellers de 
Agricultura y Pesca y de Economía y Hacienda del 
tema de las relaciones mantenidas entre esta Administra
ción y las empresas de _Brokerval, Inverbroker y otras 
sociedades mercanti les que estaban participadas. Hoy, de 
nuevo , estamos con este tema y, desde la oposición se 
viene diciendo que la información es insuficiente, en fin, 
se viene repitiendo lo que siempre repiten, con todas las 
comisiones y con todas las documentaciones que el Go
bierno viene enviando al Parlamento. Pero hoy se pre
senta una iniciativa de crear una comisión de investiga
ción, lo cual ya viene a ser un poco una postura inflacio
nista, la de las comisiones de investigación, porque cada 
dos por tres aprovechan la menor ocasión y nos anun
cian, incluso, que habrá otra más sobre temas diversos. 
Yo creo que estas posturas son muy maximalistas en 
estos asuntos y hemos explicado, en la comparecencia de 
la Diputación Permanente, cual era la naturaleza de 
estas relaciones, qué ámbito tenían, cómo se habían 
desarrollado y cuáles habían sido sus consecuencias. Yo, 
por tanto, espero que sea esta la última ocasión que nos 
tengamos que referir, desde nuestro grupo, a esta postu
ra para expresarla ya una vez más y espero también 
que, desde el Gobierno, con esta postura didác~ica de la 
que ha hecho gala el Conse ll er de Economía y' Hacien
da, esta especie de escepticismo que prima en los grupos 
políticos de la oposición desaparezca para siempre, 
porque el escepticismo es una postura filosófica que 
implica la imposibilidad del conocimiento, y ese conoci
miento, imposible, suele ser por la vía del objeto o por 
la vía elel sujeto, y aquí ya empiezo yo a dudar si es el 
objeto o es el sujeto quien no puede conocer esas cosas. 

¿Qué relación tenía el Gobierno? Bueno, han mos
trado aquí unos contratos. cosa excepcional, porque esta 
administrac ión, al menos. ha tenido unos contratos, 10 
ha hecho con rigor , y una relación administrativa, o 
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unas cláusulas convenidas, que se han desarrollado, en defi
nitiva, al amparo del cumplimiento estricto de un reglamento 
que el propio Gobierno a través del decreto 39/88, había 
publicado hacía algún tiempo. Y tienen conocimiento de las 
38 operaciones hechas por el Gobierno, y siempre se discu
tía -como después pasaré a recordar- si eran operaciones 
especulativas, que si no se habían hecho en valores sin ries
go, etc. etc. Y yo tengo esta lista, que supongo que ustedes 
también tienen, porque ha sido remitida aquí, al Parlamen
to, y estas 38 operaciones fueron hechas en bonos, en letras 
del tesoro , en deuda anotada. Ya veo, al menos, que este 
aspecto no se cita y que parece que está cIaro que las inver
siones tu vieron este destino, y así se ha certificado, y ustedes 
tienen cabal constancia de ello. 

Vay a pasar un poco por alto, haciendo un esfuerzo, esas 
relaciones que el Sr. Alfonso , -para hablar con precisión en 
el lengu aje no son relaciones- habla de concomitancias , de 
coincidencias, qu e son muy distintas, porque el Sr. Alfonso 
ya sabe que una cosa es una correlación o una coincidencia 
y otra cosa es una causalid ad. Son cosas bien distintas y, por 
tanto, hay que andar un poco bien por el camino para saber 
que se dice. Pero vaya pasar por alto todas estas acusaciones 
que ustedes ( ... ) estado de la verc.Lad, de una forma basta nte 
más mode rada , y ya no hablán de aquellas acusaciones que 
siempre sa lían por la prensa, y uno pensaba: la verdad es 
como tiene que estar la oposición para decir lo que dice, 
tiene que estar muy desesperada yeso es lo que justificaba 
que ustedes dijeses esas cosas. 

Queda también claro que el Gobierno hizo esas inversio
nes -lo hemos dicho también más de una vez- para aprove
char les excesos de tesorería que, durante un mes, dos meses 
-creo que la más dilatada en el tiempo fue una de tres meses
para mejorar los ingresos. Y así se hacía porque la financia
ción es escasa y lo hacían también otras corporaciones pú
blicas, y otra esencia de ese organismo, de la que ustedes 
tienen constancia, porque ha sido de notoriedad pública en 
días pasados con este asunto . 

Por tanto, en todo este tema, hay una serie de conclusio
nes que yo sí quisi era exponer. Ya avanzamos en la interven
ción del debate de la comunidad alguna de ell as: la primera 
es que el decreto del Gobierno que yo antes citaba obliga, en 
cierta medida -creo que dice el término preferentemente- a 
la inversión en acti vos de riesgo escaso. Entonces, ya ha 
quedado claro por tanto -yo les he citado las 38 operaciones 
del Gobie rno que hay aquÍ y que se han realizado en bonos 
del tesoro, en letras del tesoro y en deuda anotada. Esta 
certificación la tienen ustedes también en su poder. ¿Es por 
tanto o no cierto qu e el Gobierno invirtió en deuda pública? 
Lo es. Y si lo es , ¿por qué esa ligereza verbal , y yo creo que 
incluso malintencionada, que se lanzó a los cu atro vientos, 
sobre que el Gobierno practicaba un poco la política de la 
especulación? Esto se ha dicho. Yo , al menos, lo he leído, 
no sé si en esos términos exactos, pero sí con ese contenido. 
Yo creo qu e aquí la oposición está bastante lejos de aquellas 
recomendac iones que Baltasar Gracián hacía tanto al héroe 
co mo al di screto . Es tán bastante lejos porque el rigOl" y la 

seriedad no les han acompañado en esas manifestacio
nes. 

En segundo lugar, también adelantamos en el debate 
del Estado de la Autonomía, que no existía ningún 
reparo, no había ninguna objeción, ninguna observación 
ni por parte de los organismos que fiscalizan la liquida
ción, llámese control externo y fiscalización externa -
Tribunal de Cuentas-, llámese Comisión Asesora Liqui
dadora de este Parlamento, llámese grupos de la oposi
ción, que daban su aquiescencia, o manifestaban algunos 
aspectos sobre las liquidaciones, pero nunca se refirieron 
a estos aspectos. Tengo que decir que en las auditorías 
de las empresas públicas figuraba el importe de las obli
gaciones compradas o de la deuda, en su caso. 

Otra observación que hemos de hacer es a la preci
sión a la que continuamente nos obligan ustedes. Están 
diciendo que el Gobierno pierde, en el caso de Isba, un 
importe de 20 millones de pesetas. Esto tampoco es 
exacto. Yo creo que habría que hacer aquí algún matiz, 
y el matiz es que el Gobierno, en todo caso, perdería la 
partlclpaCJOn que tiene en parte proporcional en la 
sociedad . Pero es que además el Gobierno, en este caso, 
no tendría, como tampoco lo tiene en los otros, ninguna 
responsabilidad puesto que son los ( ... ) de Isba, es decir, 
su consejo de administración, y la gerencia. En fin, 
ignoro en este momento a quien competen estas decisio
nes para tomar las decisiones correspondientes en esta 
materia. 

Hechas estas observaciones, yo creo que si ha existido 
un respeto escrupuloso por la norma, por el reglamento, 
en este caso, que regulaba estas inversiones, si resulta 
que no ha habido inversiones especulativas, ni con ries
go, porque no ha existido ni especulación ni riesgo. Yo 
no sé entonces a que venían tantos infundios y tantas 
peticiones de responsabilidad hacia el Gobierno en este 
aspecto. Incluso se pedían resarcimientos, casi no ya la 
cabeza de algunos miembros del Gobierno sino que se 
resarciese por parte de las pérdidas. 

Yo creo que aquí , lo único preocupante en todo esto 
es que ha habido unos pequeños inversiones, a veces 
otros con mayor volumen, que han estado desamparados 
sin seguridad jurídica por falta de control de una comi
sión nacional del mercado de valores, que para algo 
tiene que funcionar y, en fin, y con esto finalizo , yo creo 
que una comisión de investigación ha sido muy bien 
definida por el Conseller en su anterior intervención, y 
sólo tengo una conclusión: que si la comisión de investi
gación es para investigar hechos, y no existen hechos, 
como ( ... ), la conclusión de ese silogismo que aquí hace
mos de forma apresurada es que la comisión no tiene 
que crearse. Yo le di go, Sr. Sampol , con todo el afecto 
y la cortesía que me permite la tribuna, que retire usted 
esta propuesta porque no es bueno hacer el ridículo dos 
veces en la misma sesión. Gracias, Sr. Presidente. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Jaén. Passam al torn de replica. Sr. Sampol, 

té la paraula. 

EL SR. SAMPOL I MAS: 

Gracies, Sr. President. M'imagin que el ConseIler d'Eco
nomia i Hisenda, que pareix que avui juga a póker esperara 
a veure totes les cartes descobertes per lIavors contestar les 
preguntes, perque sinó, realment, no faria el ridícul jo, avui, 
Sr. Jaén, perque de les moltes preguntes que he plantejat -
simplement he plantejat interrogants- voste no n 'ha contesta
da ni una. Esper que el Conseller en contesti alguna. 

Que ha ele fer una comissió d'investigació? Repetirem: 
determinar per que era necessari un intermediari i la Conse
lIeria d'Economia i Hisenda no feia les inversions directa
ment en les entitats bancaries. Ha de requerir les entitats 
gestores per saber si pagaren, i per quina quantitat. comissió 
a Inverbroker, ates que a tres deis expeelients Inverbroker va 
fer feina per no res. Fins i tot, a un hi va perelre 2.300 pesse
tes. Ha eI'estudiar si les inversions realitzaeles foren les mí
Ilors possibles en aquel1s moments. Ha de deterrninar si exis
tía incompliment elel contracte i la responsabilitat política 
pel seu íncompliment. Ha de saber, en cada caso quin tipus 
d'actíus s'aelquiriren. Ha ele saber si amb aquestes certificaci
ons emeses per la Caixa ele Pensions i la Banca Catalana -ara 
en parlaré, perque m 'ha faltat temps a la primera interven
ció- existeixen irregularitats. Hem de saber si les operacions 
es feien directament amb les entitats gestores o a través d'ln-
verbroker. .. 

Tampoc no he tengut temps de parlar d 'Isba. Recupera
rem els 20 lllilions d'lsba? Perque després d'aqueIles afirma
cions que va deixar al aire el Presielent de la COlllunitat Au
tonoma quan varelll elebatre el cas Brokerval, -que, per ven
tura, no les perelríelll, i per ventura sí- helll de saber si hem 
perdut 20 milions o no els hem perclut. Qui va decidir fer 
aquests 20 milions? Per que s'invertiren dia 30 ele elesembre, 
quan Brokerval, practicament, feia fallida? Si ens contesten 
totes aquestes qüestions, tal vegada retirarem la creació ele la 
comissió d·investigació. 

El tema de les signatures. He fet una pregunta. Jo ni vuIl 
. sospitar que un interventor hagi ... Bé, em sembla que voste 
. ara sortira i elirél el nom ele les e1ues persones que han signat. 

que són en tal i en tal altre. Esper que no ho e1igui e1'aquí a 
un parell eJe dies als mitjans eJe comunicació, i, fent un poc 
de teatre com el que acostuma afer. 

Pero els he parlat ele la certificació ele Banca Catalana. 
Banca Catalana, dia 08.11.89 -escolti bé, Sr. Conseller. Sr. 
Conseller i Sr. Presielent e1el Govern, escoltin bé, perque és 
important aquest tema- va emetre una certificació e1el tipus 
de compra, tipus e1'actiu financer, datél de la compra, elata de 
,:,enciment, número eI'operació. Apart que no esta signada, 
es él dir, és un anotació sense signar per Banca Catalana, hi 
ha una cosa molt curiosa. Repetesc, eJUll data de dia 08.11.89. 

L'impres, en el qual hi ha el número d'identificació 
fiscal i el domicili -avinguda Diagonal 562. Curiosament 
tenim I 'informe de gestió de 1.990, domicili Passeig de 
Gracia 84. Fins i tot tenim -perque un ha estat client de 
Banca Catalana- una anotació de l'any 91 i domicili: 
Passeig de Gracia 84. I avui hem telefonat a Banca 
Catalana i resulta que canviaren de domicili, el domicili 
fiscal va canviar a Avinguda Diagonal 562 el mes de 
mare; de 1992. És a dir, que aquí hi ha una certificació 
de Banca Catalana, datada dia 08.11.89, i estaren tres 
anys a canviar-se al domicili que duu l'impres signat. 

Sres. i Srs. Diputats, si no hi ha elements per investi
gar aixo, perque arribi tota aquesta documentació a una 
comissió secreta i determinem si es varen fer les millors 
inversions possibles, jo no veig motill per retirar aquesta 
sol, licitud de creació ele comissió. Esper que el Sr. Matas 
ho aclareixi . 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sampo!. Té la paraula el Conseller, Sr. 
Matas. 

EL SR. CONSELL~R D'ECONOMIA 1 HISENDA 
(Jaume Matas i Palou): 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Sr. Sam
poi, jo crec que avui ja ha quedat molt cIar quin és la fe 
que voste té en les empreses de les Illes Balears, en les 
empreses privades, i quin és el seu model de Govern 
respecte de les empreses ele capital privat. Evidentment, 
jo crec que a vegaeles el subconscient traeix, i voste 
sapiga que avui acaba ele carregar-se aquí tots els inter
meeliaris financers. EIs intermediaris financers no només 
són Brokerval, ni Inverbroker. Ni li anomen els que 
estan en vigencia avui en dia, que són gent molt respec
table, perque se'ls acaba de carregar. Ho sapiga, simple
ment. Voste ha vengut a dir que un intermediari finan
cer no té raó d'existir i no té raó de ser. A aquests 
experts que voste consulta -m'agradaria tenir I'ocasió de 
consultar amb ells, si existeixin, cara a cara- cree que els 
poelríem dir qualque cosa, i explicar-los que els interme
e1iaris financers actuen de la mateixa manera que la 
banca privada quan fa d'intermeeliari financer, de la 
mateixa manera, amb els mateixos drets, i amb els matei
xos conelicionants. Aquests experts, sense cap dubte, Sr. 
Sampol, li diran si voste té a bé demanar-los-ho. 

Miri, aquest expedient que voste té -voste té la do
cumentació que ha demanat, evidentment, i la documen
tació deis expedients que se li ha remes-, pero jo torna
ré a insistir, més que res, en el que crec que són ombres 
ele dubte que vos te intenta exposar pero que, en cap 
moment, defensa. Miri, jo crec que voste, quan compara 
in teressos, a aq uests sen yors experts financers que voste 
coneix, els cligui si és el mateix comparar un interes 
e1'un bo o eI'una lIetrat e1el tresor. Em faci el favor ele 
clemanar-Ios-ho. 1 li dira: quina animalada, qui és que 
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diu aquest doi, qui compara un bo amb una lIetra del tresor. 
Oui faci aixo, em perdoni, mescla ous amb cargols. Els ex
perts financers Ji ho diran, sense cap dubte. 

No consta el compliment del contracte. El contracte -i 
després, si em permet, redundaré en aixo- és una figura que 
tenen aquells expedients administratius, i li repetiré les pa
raules que vaig poder dir a la compareixenc;a del Sr. Presi
dent: el contracte és exemplaritzant. Ho digui a aquest inter
mediaris financers experts que voste coneix, si han vist algu
na operació administrativa d'aquest caire, que tengui aquest 
contracte, aquesta cobertura legal. L'expedient administratiu 
conté tota la documentació administrativa de compliment del 
contracte. Tota la documentació que era d'informació i que 
no té per que ser al contracte administratiu, és una docu
mentació merament informativa que es tramitava per con
ducte distint al contracte ad ministratiu com voste, molt bé, 
ha ressenyat. 

El contracte administrati u reuneix totes les condiciones de 
compliment, totes, totes. que el contracte administratiu re
quereix. Insistesc, ta l COl11 ha recon egut el Tribunal de 
Comptes, c1esprés d'examinar aquests expedients -e l Tribunal 
de Comptes-, tal com ha reconegut la comissió liquidadora 
d'aquest Parlament. 

Jo, Sr. Sampol, li explicaria -pero elll dira que venc aquí 
a donar-Ii classes, una altra vegada, i que no sé que .. . -, pero 
jo, que vol que ti digui? Vol que ti ensenyi ara el que són ets 
mercats de futur, el que són els cupones corridos... Miri, 
quan un contracte a un mercat financer, unes Iletres del 
tresor, no té tipus fix. Un va a una subhasta, i en ella la 
quantitat mai no es fix . Yoste compra una quantitat a una 
subhasta segons el tipus de cotització que f1uctua . Pero, a 
més, les lletres del tresor no tenen interessos separats. Les 
lIetres del tresor, en els casos que voste ha assenyalat, duen 
implícits els rendiments , -i aixo, qualsevol persona que hagi 
emprat Iletres del tresor ho sap perfectament- hi ha dues 
raons que fan que aquestes quantitats a voste no els ( ... ) i, en 
canvi, a I'interventor que ha fiscalit za t aquesta operació, al 
Tribunal de Comptes que fa aquesta operació, i que I'ha 
fiscalitzada , l'hi coincideixen a la pesseta, i a l conseller li 
coincideix a la pesseta i a vos tes no e ls coincideixen , pero 
existeix una diferencia grossa, i un, quan no sap, demana, i 
vostes ja diuen aquí que algú ha robat, algú se n'ha duit 
doblers enlloc de demanar per que hi ha aquesta diferencia 
1 prau. 

Miri. Sr. Sampol, a les lletres del tresor els rendiments 
implícits figuren a les compres de les mateixes Il etres . Esta 
ciar? 

El darrer que esperava sentir aqu í avui ja és que hi ha 
signatures falsificades . Aixo ja no és jugar amb el pa de les 
persones. Voste dóna peu que després es facin aq uestes 
reaccions. Hauria d'anar un poc més a le rta , voste , tal vega
da, és cOllscient, pero va ig alerta perque .. . Que s' han falsifi
cat les signatures! Mirin , ve ure -jo és que no sé com expli
car-ho-, concebent que un clocumen( co mptabl e d'aq uestes 

caractenstlques té signatures falsificades o signatures 
que no són les seves, és mostrar un desconeixement 
absolut del funcionament de l'Administració, i sobretot, 
jo cree que menysprear-la d 'una forma im portant. Si a 
un document hi ha tres signatures d'interventors, no vol 
dir que sigui obligatori que sigui obligatori que existeixin 
aquelles tres signatures. Existeixen unes mínimes signa
tures preceptives, que són dues, no quatre, dues. Els 
tresorers no són mancomunats. De tresorer n 'hi ha una. 
Els interventors no són mancomunats. N'hi ha un d'in
terventor. Pot tenir signatura delegada en un altre, o 
segons el procés que hagi seguit l'expedient signin tots 
tres. No té res a veure. N'hi ha mils d'expedients a 
l' Administració així. Aquests expedients han de tenir 
dues signatures, i són les que tenen, En tots els casos 
I'interventor i el tresorer , excepte que sigui un ingrés en 
valors que és un deis que voste m ' ha mostrat -crec, 
perque la veritat és que no l'he vist bé- en el qual, en 
Iloc del tresorer, pot sign ar el cap de tresoreria. Si té 
qualque dubte , dem3 matí vengui a la Conselleria i, 
amb molt gust , li mostraré quins són els procecliments 
que segueixen aq uests expedients , i veura com un expe
dient que no dugui la signatura és impossible que es 
tramiti. Oualsevol persona que té la mínima noció de 
com funciona liAdministració sap que aixo no pot suc
ceir. 

Jo, Sr. Sampol, li tornaré a explicar detingudament 
totes les operacíons que es varen dur a tenue per a la 
col'locació de les puntes de tresoreria. Pero abans li vull 
repetir que aquesta petició d'informació és una petició 
d'informació que voste ja té, des de fa temps, al seu 
abast. Jo estic d 'acord amb voste que s'ha d'investigar 
que fa el Govern, i per aixo crec que vaig oferir, en el 
seu moment, un mecanisme per a aquesta investigació . 
Amb el que no estic d'acord és que, sense cap raó objec
tiva per fer una investigació, quan manquen pocs mesos 
per a una convocatoria electoral, es faci aquesta comis
sió com una comissió purament d'imatge. Li explic 
perque crec que és purament d'imatge. Yoste sap que 
és molt facil establir confusió entre l'opinió pública en 
temes tan complicats. Voste sap que en temes tan espe
cialitzats és molt facíl sembrar dubtes. També és facil 
sembrar dubtes en operacions que han passat fa cinc 
anys. Voste, en el seu moment, quan.aquestes operaci
ons varen passar per aquest Parlame~t, no va dir res. 
Voste, quan aquestes operacions sorgien a les liquidaci
ons de les empreses públiques no va dir res , les va consi
derar totalment normals i voste sap que quan hem de 
dir que una empresa va percebre una comissió x aixo ja 
ctóna uns titulars, i ja es posa un gra d'arena per creure 
que tothom esta baix sospita. Jo li torn a repetir: abans 
d'anar a l'explicació de la seva pregunta, crec que aques
ta explicació, a voste, no I'interessa gens ni mica. Estic 
conven~ut. 

Li torn a repetir que si vol saber si aquestes operaci
ons es varen fer correctal1len1, li vaig oferir un procedi
ment que voste trias una auditoria, una aud itoria que, 



DIARI DE SESSIONS / Núm. 120/ 10 d'octubre del 1994 4905 

en quinze dies, li deia perfectament quina havia estat la tra
mitació d'aquests expedients administratius i la seva validesa, 
ja que no li basta el Tribunal de Comptes, n~ li bas~a la 
fiscalització interna, dubte de tots els controls lOterns 1 ex
teros, sense aportar proves. Li vaig oferir que voste trias 
aquest procediment, amb qui voste volgués, deis cinc primers 
fedataris auditors de reconegut prestigi de l'Estat espanyol, 
perque crec que no és oportú mesclar en aquest moment 
empreses de les illes. El que crec que s'ha de rebutjar és un 
espectacle de vuit mesos, només no per aclarir la veritat -no, 
aixo no és el que li interessa-, sinó per fer renou, el que li 
interessa és sembrar ombra de dubte en coses que no en 
tenen cap. Som, em cregui, profundament respectuós amb les 
institucions parlamentaries, amb aquest Parlament, encara 
que voste m'imputi, constantment ofensa, crec que no me'l 
pot imputar, i som absolutament respectuós. 

Vull anar a I'explicació: en els anys 88, 89 i 90 les institu
cions, en general, es trobaven amb un problema d'optimitzar 
les rendibilitats de les seves puntes de tresoreria. Hi havia 
uns elescomptes importants en comptes corrents, senyors. 
L'Estat, Maelrid, es quedava un 25% deis ingressos. Madrid 
ens Ilevava un 25% ele la rendibilitat. i se la quedava l'Estat. 
Aleshores, en part a resposta -ho reconee- de les peticions de 
l'oposició, i en part perque, evidentment, era optimitzar els 
recursos deis ciutadans. el Govern va aprovar un decret que 
va regular com s'havien de fer aquestes operacions, totes, les 
36 que es varen fer. Des ele lIavors es varen realitzar aquestes 
36 operacions, operacions ielentiques a les el 'altres instituci
ons, i les ele molts i molts ele particulars. En cada eas, com 
era normal i preceptiu, es varen elemanar, telefonieament, 
tres ofertes. Es tracta de eleute anotat -si té algun elubte en 
la valielesa deis contactes telefonics, en aquest cas, per favor, 
li recoman que lIegeixi la elirectiva elel Ministeri eI'Eeonomia 
i Hisenda. És un deute anotat que té preus fixes i que es pot 
veure en un ordinadors. Es va triar la millor de les tres. Amb 
quasi totes les ocasions es varen presentar els operadors de 
les illes, -intermediaris d 'aquests que voste, tan obertament, 
menysprea-, Inverbroker entre ells. En sis de les 36 operaei
ons es va acceptar l'operaeió ele la mateixa manera que altres 
institueions varen aeceptar fer la mateixa operaeió, abans o 
després. 

Tampoe no va ser Inverbroker l'ageneia amb més opera
eions, tampoc no va ser ['agencia amb les operacions més 
grans. Pero voste no s'amaga ele dir que va tenir un tracta ele 
favor. El Sr. Sampol ha pogut veure en els papers que a totes 
les operacions, les 36 operaeiolls que li hem remes, hi va 
haver un contracte. Va veure que totes les operacions s'han 
duit perfeetament. Voste sap perfectament que si diu aixo 
perel tot el seu intereso Sap que la darrera operació feta amb 
aquesta entitat. amb Inverbroker, és anterior en quatre o cinc 
mesos a la primera auditoria ele la CAP. El Sr. Sampol no 
cliu que les conelicions elel contracte signat amb aquesta em
presa eren molt més exigents que els contractes de la majar 
pan el 'aquestes operaeions. De fet, aquestes agencies graven 
les eridaeles telefóniques, perque aquesta gravació és la prova 
de I·operació. En el eas ele l'Ajuntament socialista ele Palma 
es varen fer aquestes operaeions sense cap eontracte -aixó sí, 

operacions, igual que aquestes, perfectament legals-, 
pero el Govern va exigir més, més seguretat, va exigir 
un contracte. Totes les operacions es varen dur a terme 
segons els tipus d'interes de eleute anotat de l'Estat en 
el momento Sr. Sampol, miri, parlar de tres tipus dife
rencials a la banda de tipus ele cotització diaris d'una 
lletra del tresor, per favor, s'ha faci mirar, perque és 
impossible. 

]0 li posaré un exemple, només un exemple. Les 
dues operacions que es varen fer amb Inverbroker l'any 
89 tenien un interes d'aquestes lletres del tresor del 
13,75 i 14,15, o una cosa així, aproximadament. Aquí 
tenc, Sr. Sampol, la mateixa operació feta amb lletres 
del tresor per la Fundació Pilar i loan Miró, a Mallorca, 
funelació depenent de l'Ajuntament de Palma. Cent 
cinquanta milions, any 89, amb un tipus d'interes un 
punt i mig per elavall el'aquestes operacions del Govem. 
Hi ha un parell de mesos ele diferencia dins l'any 89, 
aixo és cert. A aixo, segurament, respon el tipus ele 
fluctuaeió, pero la mateixa operació, eent cinquanta 
milions ele pessetes, pero en lletres elel tresor -Funelació 
Pilar i Joan Miró- un punt i mig més baix que la elel 
Govern. 

Li he dit, Sr. Sampol, que aquestes operacions varen 
ser normals, que varen passar tots els controls del Tribu
nal de Comptes, ele la eomissió elel Parlament, ¡que 
ningú no va elir res, per tant, a voste, l'únic que l'inte
ressa és fer renou, no la veritat, no aclarir la qüestió. 
Vol fer propaganda, publicitat. Li puc recordar que, amb 
aquestes 36 operaeions, hi ha una altra operació fet amb 
Banesto. ]a li don el eamí, investigui aquesta operació, 
perque ja sap voste que Banesto és una entitat que, 
elarrerament, ha tengut algun problema, i tal vegada 
també és possible que voste tengui elubtes sobre aquesta 
operació. 

Aquest nivell el 'acusacions, Sr. Sampol, tard o prest, 
aniran contra voste. Aquesta falta el 'objectivitat, aquesta 
falta ele elocumentaeió de les seves acusacions, tard o 
prest, el traira. Miri el moment que li dic. Voste vol fer 
creure que aquí actuam com a tots els casos de corrup
ció que hi ha a l'Estat espanyol, com el de Roldán, eom 
el que voste vulgui. Voste vol fer ereure que Brokerval 
i el Govern són la mateixa cosa, pero sense proves, i jo 
li dic que aixo, a l'oposició li pot anar bé per elonar una 
imatge interessaela i absolutament falsa de corrupció, 
pero cree, sineerament, que el que realment hauria de 
fer un polítie responsable C0111 voste, -crec que ho és
és presentar programes, alternatives i controlar, evi
dentment, pero quan es controla s'ha el'atacar amb pro
ves, no deixar la carrega de la prava damunt l'acusat. 

Encara que ho ha fet aixÍ, en aquest cas, I 'únic que 
ha presentat proves ha estat el Govern. L'únic que ha 
presentat les proves ha estat el Govern. S'havia dit que 
aquests cliners no havien anat a deute públic. En llen
guatge més cIar, aquÍ ha elit que aquests cloblers havien 
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anat al túnel de Sóller, amb documents de les entitats finals, 
que els documents de les entitats finals no són documents, 
d'acord amb les instruccions del Ministeri d'Economia i 
Hisenda, que hagin d'anar dins I'expedient administratiu, 
perque el que ha d'anar dins I'expedient administratiu, en 
compliment del contracte, és I'escrit de confirmació de 1 'en
titat d'intermediació. 1 aixo és el que hi ha a cada expedient. 
Pero nosaltres, com que sabíem que a vostes no les bastaria, 
i que no es fiarien d'aixo, varem anar a les entitats finals per 
demostrar-los que aquests doblers s'han invertit en lletres del 
tresor. 1 el Credit Lionais, la Banca Catalana -el de la Banca 
Catalana, Sr. Sampol, és un certificat d'ara d'una operació 
feta I'any 89, el de la Banca Catalana és un certificat, el que 
voste ha mostrat, fet en un impres d 'ara, perque ens l'han 
fet ara, d'una operació feta I'any 89, no tenien impresos per 
fer-nos el certificat amb el mateix domicili social de I'any 89, 
i del que Banca Catalana certifica no crec que a voste n 'hi 
pugui cabre cap dubte, sois perque I'impres té un domicili 
social antic. El que Banca Catalana certifica és que els 500 
milions de I'any 89 es varen destinar a comprar lIetres del 
tresor. Esta clar') Lletres elel tresor, i nosaltres ho hem de
mostrat. Les sis operacions en lletres del tresor, i aixo esta 
demostrat. 1 aquí s' ha dit que aixo va anar a finan<;ar el 
túnel de Sóller. Pero ningú no s'ha desmentit. Jo no he 
sentit ningú que eligui: em vaig equivocar. És mentida. Aixo 
s'ha invertit en lIetres del tresor. Esta demostrat . 

Aquí s'ha dit que els funcionaris no havien volgut signar 
els expedients. Per I'amor de Oéu! Jo crec que els expedients 
són correctes, i dubtar la correcció de l'operació és d ubtar 
deIs papers que demostren tot el contrari, i que vol fer voste 
ara sense proves? Que vol fer sense proves? Voste, crec que 
en un acte d 'irresponsabilitat, un acte que vos te segur que no 
voldria si tengués una responsabilitat de Govern -i li record 
les seves paraules-, voste juga amb el pa de gent seriosa. 
Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. Sr. Sampol, té la paraula . 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

No ens hem de preocupar. Surt el Sr. Jaén, prop de deu 
minuts -no he pres nota, perque molta filosofia, resposta cap 
ni una-, surt el Sr. Matas i, després de tot un qüestionar de 
preguntes que, modestament, no entenem, i torna a fer una 
intervenció de prop de mitja hora, ha tornat a repetir algunes 
de les afirmacions que va fer quan la compareixen<;a, cap 
resposta. Les repetirem -no, no, és que esta escrit, s'escriura 
el que diuen avui, les cama res de televisió ho graven, no ens 
inventam res . 

Bé, hem demanat 38 expedients , més els de les empreses 
públiques. Al nostre grup encara no hi han arribat. Voste diu 
que el s han enviat, nosaltres encara no els hem rebuto Una 
qüestió. Segona qüestió: hem fet una pregunta: vostes signen 
un contracte. Ens ha dit que és un contracte extraordinari: 
no ho dubtall1 , d'acorel és un contracte extraordinario Pre-

gunta, que no ha contestat: s'ha complit aquest contrac
te? Concretament, la clausula número 5, que obliga a 
confirmar documentalment I'operació contractada. No
més esta confirmada a les dues primeres inversions, a 
les altres quatre no. Els consta, a vostes, dins la Conse
Ileria d 'Economia i Hisenda, els consten aquests docu
ments que obligaven a una de les parts? Identificació del 
tipus d'actiu adquirit, i operació detallada, quadre indi
catiu de les cotitzacions del dia de distintes entitats per 
a I'actiu contractat, que permeti contrastar la rendibili
tat, actius monetaris disponibles en el mercat, cotitzaci
ons deis mateixos, terminis d'inversió . Ho tenen? Sí o 
no? No importa parlar mitja hora. Basta sortir aquí i 
dir: sí, els els enviarem, o: no ens dóna la gana enviar
los-ho, pero sí o no. 1 embullen la troca mitja hora, 
sense dir res. Digui: ho té o no ho té') Només Ji deman 
aixo. 

Inverbroker: a les tres operacions dan·eres. A les tres 
primeres hi ha una clausula que diu quina comissió 
cobrara, la sisena, precio de la comisión. Comissió igual 
a e per e per t, dividit per 36.000. 1 aixo les dóna una 
quantitat que és la comissió que cobra Inverbroker. Hi 
ha un manament de pagament, signat per I'interventor 
i el tresorer, en un cas 32.000, en un altra 36.000, a 
l'altre 48.000 pessetes, que és la remuneració que reb 
Inverbroker per la seva feina. A la quarta no hi ha 
aquest manament de pagament. Que va cobrar lnverbro
ker per aquesta operació? A la cinquena i a la sisena, en 
el contracte ja ha desaparegut la clausula sisena, el preu 
de la comissió. Per que feia feina Inverbroker') Ens 
imaginam q).Je per una comissió que li devia pagar I'enti
tat gestora. Quina comissió va percebre Inverbroker de 
l 'entitat gestora? Ho saben? Si ho saben contestin, si no 
ho saben diguin no ho sabem, pero no ens diguin que el 
contracte és extraordinari perque el contracte, d'acord, 
és extraordinari, pero no es va complir. Per que feia 
feina el Sr. Berga, perdó, per que feia feina lnverbro
ker? És possible que a una operació perdés dos mil i 
pico de pessetes? No és possible, devia guanyar qualque 
cosa . Devia percebre una comissió de I'entitat gestora. 
La comissió d'investigació que voldríem crear vol saber 
quina comissió va percebre de les entitats gestores. Que 
haura de fer la comissió? Cridar aquestes entitats gesto
res i les haura de clemanar: en els seus arxius comptables 
-que barbaridad, Sr. Jaén- figura la comissió que paga
ren a Inverbroker? O Inverbroker feia feina per no res? 

Estudiar si les inversions realitzades foren les millors 
possibles. Voste ens diu que va fer tres consultes telefo
niques, i nosaltres ens hem de fi a r. No és possible passar 
un fax que digui "el'acord amb la nostra conversació 
telefonica, hi ha aq uestes condicions", i així vos tes 
tene n una justificació documental. Estam a I 'epoca de 
la telematica, Sr. Matas . No feim un parc d'innovació 
tecl1ologica') No podem aprofitar el fax per tenir una 
acreditació documental? ( ... ) aquí, d'acord, em fi·J . El 
Consellcr ele Ilavors , o el Secretari General Tecnic, o la 
persona que va fer aquesta operació va triar la millor de 
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les tres operacions possibles. Pero no funciona així l'Admi
ni tració Pública. A I AdministraciÓ' Pública han de cantar 
papers. A l'adminislració privada voste fa e l que vulgui , pero 
vos te és un gestor público 

Quin tipus d'actius s'adquiriren? No consta ni, fíns i tot, 
a les certificacions. En un deIs primers contractes, el de 
serveis monetaris i borsísitcs: detalle de los instrumentos 
objetos de esta operación. Aixo és correcte: data d'emissíó: 
01.1 0.86, venciment: 01.10.89, nominal: 250 milions. En el 
primer i en el segon hi figura, a tots els altres no hi figura la 
identificació del tipus, la data d 'emíssió del títol, només 
figura a aquests dos. És massa demanar saber exactament la 
identificació del títol que es va adquirir? En els certificats 
que els ha enviat ara la Caixa de Pensions i Banca Catalana 
tampoc no hi figura. 1 un diputat demana aquestes coses, i 
pareix que vol provocar les calamitats en aquesta Comunitat 
Autonoma. Estic fent la meya feina, Sr. Matas. I III 'agrada 
molt més fer propostes constructives, que en faré, i estigui 
tranquil, estaré una temporada sense fer-li més preguntes. 

No m'he de preocupar que la Banca Catalana i la Caixa 
de Pensions facin aquests tipus de certificats. Bé, no ens 
preocupare m. Arriba a l Pa rlament de les IIles Balears un 
document sense signatura, datat dia 08.11.89, que es demos
tra que és en un impres que no podia ser anterior al 92, i no 
ens hem de preocupar. J no ens hem de preocupar que es 
demani de qui són aquestes dues signatmes i no es contesti. 
Només li deman que em dígui aquesta firma és de tal, i 
aquesta és de tal. Que no són les signatures de I'interventor 
general i del tresorer: Que estaven delegats temporalment, 
per cinc minuts, perque se 11 'havien d 'anar a berenar: No 
ens preocuparem. 

1 nillgú no ha dit que Inverbroker finan<;:as el túnel de 
Sól!er. Brokerval. Brokerval va finan<;:ar e l túnel de Sóller. 
De Brokerval sortiren desviaments de fon s, molts d 'ells sense 
el consentiment de I'inversor. De Brokerval. D'Inverbroker 
ningú no ho ha dit. 

Sr. Matas , pOl sortir aquí i enredar mitja hora més, pero 
jo estic preocupat. Jo estic preocupat. Possiblement, miri, jo 
no crec que 750 milions puguin desapareixer de cap Admi
nistració. Aixo no ho creu ningú . Ni 350, ni 100, ni 10. Ara , 
que vos tes duen els expedients amb una alegria impresenta
ble, que duen uns expedients que són vertaderes chapuzas, 
aixo no m'ho negar~ -i perdoni la utilitza ció d'aquesta Pil
raula. Pero aixo que vostes han enviat a l Parlament és im
presentable. I jo no hauria sospitat gens, ni sospir, que cap 
funeionari -perque jo cree en la fe pública deis funcionaris - , 
pero e l que és molt estrany, i el que és preocupant, és, pri
mer, que a un Parlament se li envi'in c10cuments sense sig
nar. Un Conseller d'Economia i Hisenda, que envia al Parla
ment que I'ha de fiscalit za r, uns expedients sense la signatura 
de I' interventor i e l tresorer, ja és una alegria impressionant. 

L1 avo rs s'envien aqu ests expedients sign ats, i se li elel11ana 
des ele la tribun a elel Parlament, qui ha signat aquesls elocu
Illents, qlli ha clonat fe pLlbliea que la COll1unitat Autonoma 

va recuperar en aquestes condicions aquests doblers . 1 
surtí aquí i divagui així com voste ha divagat, i no em 
digui: miri, aquesta signatura correspon a tal, i aquesta 
correspon a tal altre, que lIavors tenien atribució per 
signar, és preocupant. 

Sr. Matas , em cregui , aixo fa olor, aixo fa olor, i no 
gaire bona. Aixo no ho duen gens bé, vostes. No ho 
duen gens bé. S'ho faci mirar, voste s'ho ha de fer mi
rar. Crec que si a la darrera intervenció -i encara Ii 
donaré una altra oportunitat- contesta aquests interro
gants que hem tornat a plantejar per segona vegada, 
encara retirarem la sol, licitud de creació de comíssió 
d'investigació. La retirarem, pero el que no pot ser és 
jugar a póker, com fa avui voste, en un tema tan seriós. 
Surt aquí, es plantegen unes qüestions tant important, 
i el Conseller, segut aquí, deixa passar , deixa fer la 
segona intervenció, es torna a insistir en el tema, surt 
aquí, fa una intervenció de mitja hora i no contesta ni 
una cle les pregu ntes, i ara vendra aquí a treure ... De 
totes maneres, si contesta totes les preguntes plantejacles, 
retirarem la sol· licitud ele creació de comissió d'investi
gilelo . 

EL SR. PRES IDENT: 

Gr;lcies; Sr. Sampo\. Per tancar la qüestió, té la 
paraula el Conseller Sr. Matas. 

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

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. ( ... ), el que no 
tene tant cIar és que voste sigui capa<;: de mantenir la 
seva paraula. Aquestes signatures són de I'interventor, o 
d'un interventor delegat, del tresorer o del cap de servei 
si és un document d'aval. Jo, Sr. Sampol, de signatures 
així en tenc quaranta-mi\. No li vull dir que em doni 
c1ues hores pera anar-ho a confirmar amb la meya gent, 
i que els titulars d'aquestes signatures Ji donin per escrit, 
pero al que sí em compromet és, s i no és d'aquí a clues 
hores, dema matí, a les no u, la gent que ha signat aixo, 
si encara són vius, si encara són a la Conselleria -110 

rigui, perque pot ser així-, li certific de qui són aquestes 
signatures. Insistesc, aquestes signatures, jo, personal
ment, no tenc perque coneixer-les. Aquestes signatures 
són les de I'interventor o persona delegada i del tresorer 
o persona delegada. Si voste vol saber qui és I'autor 
d'aquestes signatures, em comprol11et, em doní un terl11i
ni, perque ho tene a anal' a mirar amb la gent, evi
dentment, perque jo no tenc I'habilitat de coneixer de 
qui són les signatures, perqlle hi ha molta gent que signa 
i, per tant, jo, en vuit hores, li certifico 

Perdoni: ... En quatre , no conec les signatures deis 
quatre . Sr. Sampol, em perdoni. No puc distingir les 
signatures deIs quatre pero li adl11et, si voste és tan 
amable ... ¡vragafa el repte ele certificar-Ií. en vuit hores , 
de qui só n aqu es tes dues signatures') D'acord? Acceptat . 
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Si en vuit hores no li he pogut certificar de qui són aquestes 
signatures, voste, aleshores, podra fer el que vulgui. 

(Remor de veus) 

Sr. Sampol, 

EL SR. PRESIDE NT: 

Prec silenci als diputats. Continu'i, Sr. Matas. 

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

Gracies, Sr. President. Sr. Sampol, la sol'licitud de docu
mentació -queda clar el primer punt, eh 7 - s'ha enviada, tota, 
tota. Sinó ho demani al partit socialista, perque tal vegada 
són ells quí varen demanar sol'licitud de documentació i 
voste només va demanar pregunta. 

El contl"acte s'h a acomplit escrupolosament. El contracte 
s'ha acomplit escrupolosament, tot el que és I'acompliment 
del contracte ac\ministratiu, la informació que és de caracter 
no administratiu era una informació que només es trobava 
en els organs que e1Ltien aquest tipus e1'analisi financer, i que 
no tenen res a veure amb la documentáció administrativa. ]0 
li assegur aquí que, l'acompliment del contracte administra
tiu, des del meu punt de vista, i des del punt de vista del 
Tribunal de Comptes, és absolut i conté tota la documentaci
ó. ]0 per que feia feina lnverbroker. .. Jo, és que cree que, 
francament, el que no pot ser una comissió d'investigació és 
una academia. ]0 explicar-Ji quins són els negocis que fan els 
intermediaris financers, quina és la rendibilitat que treuen 
jugant al mercat de futur. .. És una cosa que comprendra, no 
cree que es pugui explicar aquí en cinc minuts . r crec que 
convertir una comissió d 'i nvestigació en una academia per
que voste aprengui com funcionen les entitats d'intermedia
ció financera, no és el \loe més con'ecte. 

Sr. Sampol, jo li oferesc, i li he ofert, transparencia, pero 
voste el que no vol és informació, voste no accepta la infor
mació , voste no accepta que jo li digui, en contestació a les 
seves preguntes, quina és la realitat eI'aquestes inversions 
financeres temporals. Voste, avui, no vol informació, no vol 
coneixements, voste demana, probablel~1ent, fer campanya 
des e1 ' una institució, campanya lícita, pero campanya. Voste, 
amb tota la informació, amb tota la documentació, vol crear 
una comissió que investigui una cosa que és abso lutament 
evident. Vol crear una investigació que li demostri el que jo 
ja li he demostrat. Voste ha arribat, fins i tot, a dir que els 
certificats ele les entitats bancaries que hem adj untat , no 
reflecteixen el ti pus d'actuació. Miri, les sis operacions tenen 
el que el contracte exigia, que era el certificat de compra de 
I'intermediari, i les sis operacions, amb el certificat que voste 
ha nega t aquí que reproeluís I'aelqusició de títols de valors, 
les té voste a la seva disposició, i les té tothol11 que les 
vulgui observar: certificat de 5MB Valores de les dues prime
res operacions, la tercera Credit Lionais, la Caixa i Banca 
Ca tal ana, certificats oficials. Si el darrer ele Banca Catalana 

no esta signat i duu un domiciJi que a voste no Ji agra
da, també em compromet a fer-li fer un certificat de 
Banca Catalana, canviarem I'adre¡;a i li enviaran. Si 
voste no es fia, no hi ha cap problema. 

Els expedients administratius -no li capi cap dubte
esta n absolutament complets, pero, a més, li he aportat, 
i,estic disposat a aportar-Ji tota la informació que vulgui. 
Es aquí. Es evident que aquestes operacions es varen fer 
com tocaya. És evident, també, que amb menys precau
cions, pero amb correcció, també es va fer per part 
d 'altres institucions públiques d 'aquestes illes, per 1 'ajun
tament del partit socialista. És evident que el Govern va 
fer el que era corrent en aquell moment. És evident que 
varem rebre la documentació necessaria i és evident 
que, documentalment, s'ha actuat dins la legalitat i dins 
l 'etica. Si tot aixo és evident, si el Tribunal de Comptes 
ha fiscalitzat aquestes operacions, si Ji hem demostrat 
que s'han adquirit en títols de deute públic, si li hem 
demostrat que han estat fiscalitzades a priori i a posleri
ori sense cap tipus de dubte, si és evident, aleshores, 
que vol voste? ]0 entenc que, probablement, en aquest 
moment, a l'Estat espanyol, hi ha un ambient de corrup
ció, un ambient de corrupció a J'Estat , de la qual molt 
poques institucions, a nivell estatal, se'n lliuren . En vuit 
mesos, evidentment, 'es produiran unes eleccions, i jo 
cree que el Govern de les Illes Balears, més o manco, en 
els dotze anys que duu de Govern, ha fet les coses ben 
fetes. 

Dins un ambient com el que tothom coneix, a les 
riles Balears no hi ha ningú fugat ni hi ha ningú proces
sat.. . 

(Remor de veas) 

... s'han fet les coses ben fetes. Jo comprenc, Sr. 
Sampol, que és difícil per voste lluitar d 'aquesta mane
ra. ]0 comprenc que és més facil continuar sostenint la 
teoria que e ls doblers del Govern, a diferencia deis de 
l'Ajuntament de Palma socialista, sí que varen anar a 
1I0cs obscurs, a finan¡;am ents qu e no estan clars, encara 
que aquí es provi documentalment que s' utilitzaren per 
comprar lletres del tresor. Pero una vegada més els 
papers del110stren que no, que quatre societats autoritza
des varen comprar el deute encarregat. 

Jo cree que un polític responsable s' hauria negat a 
acceptar aquest espectacle quan no hi ha cap document, 
i un polític responsable, en benefici deIs que, com vos
te, Sr. Sampol, -Í som a política per treballar- hauria de 
dir que no hi ha materia per a aquestes acusaciol1s. CIar 
esta que ja duim dotze anys esperant un cas gros i no 
apareix. Gra.cies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conse ller . Ouedava pendent e l tom de 
contrareplica. Sí, Sr. Pascual, té la paraula. 
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EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President. A qui he de contestar, al Sr. Conseller ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Estam en el tom de contrareplica, al Sr. Sampo!. La 
qüestió incidental esta tancada. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. Sampol, Sres. i Srs. diputats : jo m 'apuntaré els dissab
tes matÍ a anar a la Conselleria d 'Economia i Hisenda per
que em donin c1asses de lleo'es del tresor, etc. etc., pero he 
quedat embullat. Li promet que he quedat embullat, embulla
díssim, perque ara no sé que he de votar. Resulta que hem 
de comprovar les signatures, i mentre no haguem comprovat 
les signatures, que he de votar jo? Jo pens, per tant , que el 
més raonable, i mentre es pensen com li contesten, a veme 
quines comissions va cobrar Inverbroker , e l Sr. Berga , tam
poc no li ha contestat. Mentre contesten a aixo, voldríem 
donar un marge de confianc;a i ara podríem deixar de votar 
avui vespre, es podria suspendre aquesta sessió. Un altre dia 
vénen amb les signatures, amb les respostes del que ha co
brat el Sr. Berga, i després votarem . Per tant, aquesta és la 
meya pro posta. Apart anirem a c1asse particular a la Conse
lIeri a d'Economia i Hisenda. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnkies, Sr. Pascual. El Sr. Alfonso té la paraula. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sí, Sr. President. Nosaltres no ani rem a c1asse, perque hi 
hem anat aquests darrers dies, i ens hem assabentat de quasi 
totes les coses que el Sr. Conseller no ens ha volgut explicar. 
1 és evident, Sr. Sampol, que no s' ha explicat perque hi ha 
les contradiccions entre un document i un altre document. 
No s'ha explicat. És evident que no s'ha explicat perque el 
Sr. Berga financ;ava la Conselleria d'Economia, no s'ha expli
ca!, perque algú havia d'haver pagat a Servicios Monetarios 
i Bursátiles un milió i mig de pessetes més, algú, perque ho 
e1iu. i com que l'intermediari era lnverbroker, el Sr. Berga 
elevia haver pagat. És evident, també. exactament que la 
Caixa havia pagat 500.140.000 pessetes, i el Sr. Berga les hi 
havia donades, i tot aixo gratu"ita l11ent el amare. tot aixo 
sense cobrar comissió, tot aixo per un servei als ciutadans 
e1'aquesta Comunitat Autonom a que després va deixar pensat 
amb molts milions de pessetes. 

1 és evident que els doblers elel Govern, via empreses 
Públiques, de les quals el Conseller Sr. Matas no n'ha parlat 
gens, Sr. Sampol, i és evident que el Govern ha va fer tant 
bé. via emp reses públiques, que 20 milions de pessetes han 
allat a un pou, a un avellC, que han tapat i que. segurament, 
com,també és evident, no es tornaran a veure. S'ha fet molt 
bé. Es ver. 

Jo em demanaria, Sr. President, que ha vengut afer 
el Sr. Matas aquí, avui. De que pensava que parlaríem? 
Del temps? Que si plovia? Que si esta m en alerta L? O 
que parlaríem del cas Inverbroker, Brokerval, i de les 
inversions del Govem? Com el Sr. Matas no sap, o no 
ens ha volgut explicar, com es fan aquestes operacions 
financeres? Com ens ha dit que s'inverteixen en I1etres 
del tresor si els documents que ens mostra el! mateix són 
lletres del tresor , bons, etc., en una combinació successi
va d 'inversions? Sabem com funciona aixo. 1 sabem que 
els contractes són a interes fix. Tots els que han fet són 
a interes fix. 1 que l 'intermediari juga, evidentment 
comprant títols de deute, juga amb els doblers de la 
Comunitat Autonoma. Aixo també és evident. 1 el que 
és evident, com a darrera cosa, -Sr. Pascual, com que 
haurem de votar-, el qu e és absolutament evident és 
que, donats els dubtes i evidencies que hem vist avui 
aquí, que el nostre grup votara a favor de la comissió 
d'investigació. 

EL SR. PRESIDE NT: 

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

EL SR. JAÉN 1 PALACIOS: 

Muchas gracias. Sr. Presidente. Veo que hemos ade-
lantado poco a pesar del esfuerzo que ha hecho el Go
bierno, su Conseller, para explicar didácticamente, y 
hacer una obra de misericordia, del enseñar al que no 
sabe ... 

(RC;l1lOr de \leC/s) 

... que es una de las obras que hay que hacer. Es una 
obligación del Gobierno -eso ustedes lo tienen que sa
ber, porque la postura regeneracionista empezó por ahí, 
por la enseñanza al que no sabía. 

Yo lo que lamento es que no sólo haya sombras de 
duda desde los grupos de la oposición. También tengo 
que reconocer que el globo que han ido inflando durante 
un mes y medio acaba de desinflarse y que ya tienen que 
decir pocas cosas . Esta también es la verdad, porque 
todo aquello de la especulación, todo aquello de que el 
Gobierno, y el Partido Popular, y Brokerval, y no sé 
qué más. de eso. afortunadamente. los colores se le 
suben a la cara, los colores rojos, el rojo del color no el 
político, porque esto , a lgun os. todavía no saben ele que 
va ese color. Por tanto, lo que lamento es que después 
de tanto esfuerzo, ustedes, lo que tienen que hacer es 
aportar la carga de la prueba, y no aportan nada . El 
Conseller no puede quedar aquí como una persona que 
miente, porque ha dicho la verdad, les ha enseñado los 
documentos, y usted es todavía no creen eso. 

Yo creo que tampoco podemos pasar aquí por asun
to de perito calígrafo . Bueno, la documentación dice: 
recibí, el tesorero. y debajo está firmado. Si el Sr. Con-
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seller ha dicho que si no era el tesorero era la persona que le 
sustituía por circunstancias de ausencia, de enfermedad, de 
lo que fuese ... En el otro dice el interventor, y también hay 
otra firma. A mi me parece que me están comunicando, para 
no abrir un turno incidental -lo puedo decir aquí- que donde 
dice el tesorero está firmado por el Sr. Jaime de España, y 
que el interventor es el interventor general, el Sr. Antonio 
Ramis. Así no se abre la cuestión incidental, a estas horas de 
la noche. Por tanto, si les basta esto para retirar la moción, 
es otra forma para que la retiren. 

Por último yo creo que ... El Sr. Conseller decía: doce 
años esperando un "cas gros" pero es que ya les dije yo tam
bién, en otra ocasión, que a estos señores les pasaba lo que 
Cela relataba en "Viaje a la Alcarria", a los que denominaba 
los cluecos, porque la gallina incubaba doce huevos y que
rían que saliesen trece pollos, y esto es imposible. Entonces, 
están continuando incubando motivos y acciones para ver 
que pasa, que hay, pero la verdad es que, por mucho que se 
quiera, donde no hay nada se puede sacar. Muchas gracias, 
Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, -Sr. Jaén. Acabat el debat passarem a la votació. 

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

Sres. ¡Srs. Diputats que voten en contra? Gnkies, poden 
seure 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 

Vint-i-cinc vots a favor, vint-i-nou en contra, una absten
ció. En conseqüencia queda rebutjada la proposta 2966. 

Esgotat l'ordre del dia, conelou aquesta sessió. Gracies a 
tots 

'. 
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