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I.- PREGUNTES:
RGE núm. 3424/94, de l'Hble. Sr. Diputat loan Marí i Serra, deL Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
motiu per a la no indicació a la ronda de Ses Pai"sses de la possibilitat d'arribar a la part sud de la badia de
Portmany. (Ajornada a la sessió plenaria de día 25 d'octubre del I994),
5047
I) RGE núm. 3508/94, de l'Hble. Sr. Diputat 1. Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
relativa a mesures adients per evitar que cada anys les pluges de setembre i octubre provoquin danys catastrofics. (Retirada).
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2) RCE núm. 35 IJ/94, de /'Hble. Sr. Diplllm Damül Pons i Pons. detCrup Parlamentari SOCIALiSTA, relativa
a va/oració de danys a ['agricultura, la ramaderia i els boscos de les darreres pluges inlenses a l'illa de Mallorca.
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3) RCE núm. 3512/94, de /'Hble. Sr. Diputal Damia Pons i Pons, del Crup Parlamentari SOCIALiSTA, relativa
a valoració de danys als camins rllrals de MaLLorca de les darreres pluges intenses a [,illa de Mallorca.
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4) RCE núm . 3485/94, de ['Hble. Sr. Diputm Jaume Peralta i Aparicio, del Crup Parlamentari MIXT, relativa a
retols urbanització Son Vilar-Biniatap.
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5) RCE núm. 3509/94, de I'Hble. Sr. DiputÍlt Valentí Valenciano i López, del Crup Parlamentari SOCIALiSTA,
relativa a actuacions preses en materia de Protecció Civil previes a les anunciades pluges de gran intensitat del
mes d'octubre.
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6) RCE núm. 3492/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso i Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
relativa a volum de vendes que es correspon amb el deute que té l'empresa Bon Sossec amb el Minisleri
d'Hisenda.
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7) RCE núm. 3418/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Crup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a quan estara enllestit l'estudi economic-financer referic a l'acabament del Polígon Industrial de
Ferreries.
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8) RGE núm. 3412/94, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Pascual i Amorós, del Crup Parlamentari MIXT, relativa a
finanfació pel Govern del cost de l'aigua de l'Ebre.
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9) RCE núm. 3493/94, de l'Hble. Sr. Diputm Josep Alfonso i Villanueva, del Crup Parlamentari SOCIALISTA,
relativa a gestions que s 'han fet perque no es prodllís l'embargament pel deute que té l'empresa Bon Sossec
amb el Ministeri d'Hisenda.
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10) RCE núm. 3494/94, de l 'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso i VilLanueva, del Crup Parlamentari SOCIALISTA,
relmiva a possibilitat raonable de recuperar els 425 miliQJ1.s aporlats a Bon Sossec en els tres proxims anys.
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Il.- INTERPEL'LACIONS:
1) RCE núm. 3080/94, del Crup Parlamentari SOCIALISTA , relativa a gestió i actuacions del Covern de la
Comunitat en relació amb el provei'ment d'aigua potable en alta als municipis de les llles Balears.
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2) RCE núm. 3260/94, del Grup Parlamelllari SOCIALISTA , relativa a problematica de la concessió de 1'explotació i construcció del túnel de Sóller.

5060

lII.- MOCIONS:
1) RGE núm. 3425/94, del Crup Parlamentari MIXT, relativa a política en relació amb el sector lleter, derivada

del debat de la Interpel'lació RGE núm. 2300/94.
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IV.- PROPOSICIONS NO DE LLEI:
1) RGE núm. 42/94, del Crup Parlamentari PSM i EEM, relativa a adquisició de [libres a la Biblioteca Pública
de Mallorca.
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Pregunta RGE núm. 3424/94, de I'Hble. Sr. Diputat Joan
Marí i Serra, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a motiu per a la no indicació a la ronda de Ses Palsses
de la possibilitat d'arribar a la part sud de la badia de
Portmany.
EL SR. PRESIDENT:
Senyores i senyors diputats, bones tardes a tots. Prec que
s'asseguin en els seus escons. Comen<;a la sessió. El primer
punt de l'ordre del dia correspon a les preguntes. Comen<;arero per la 3424, que va quedar ajornada de la sessió d'ahir,
que la formula el diputat Sr. Joan Marí i Serra, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a motiu per a la no
indicadó a la ronda de Ses Paisses de la possibilitat d'arribar
a la part sud de la badia de Portmany. Té la paraula el diputat Sr. Marí. Té la paraula el Sr. Marí.
EL SR. MARÍ l SERRA:
Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller. Efectivament, COOl diu el títol, aqueixa pregunta
es formula en relació amb els indicadors que marquen la
ronda de Ses Pai'sses a Sant Antoni de Portmany, el que li
demanam és el motiu pel qual els cartells indicadors de la
ronda de Ses Paisses no contemplen la possibilitat d'arribar
a la part sud de la badia de Portmany per aqueixa via.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Marí. Té la paraula el conseller Sr. Reus.
EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLlQUES 1 ORDENACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus i Beltran):
Sr. President, Sr. Diputat. Possiblement per un error o
negligencia. No s'havia ponderat donar cobertura informativa a aquest suposit i és un defecte que, si es pot solucionar,
se solucionanl amb molt rapidesa. Grades.
EL SR. PRESIDENT:
'.

Gracies, Sr. Conseller. Vol tornar afer ús de la paraula
el Sr. Marí? Té la paraula.
EL SR. MARÍ 1 SERRA:
Sr. Coi1seller, jo entenc el seu voluntarisme, pero el que
li demanaria és que no em parlas que si hi ha la possibilitat,
jo cree que el que han de fer és retirar aqueixos cartells,
canviar-Ios per uns de nous que indiquin realment on es pot
arribar per aqueixa via, perque al cap i a la fi era el que es
buscava per llevar l'embossament de l'entrada de Sant Antoni i que ara, avui per avui, aquest estiu, hem tornat a patir
aqueixos embussaments per falta d 'una indicació adequada i
que els viatgers que anassin cap a aquella zona poguessin
agafar aqueixa via.
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EL SR. PRESIDENT:
Gnkies, Sr. Marí. Vol tornar afer ús de la paraula
el conseller? No.

1.1) Pregunta RGE núm. 3508/94, de l'Hble. Sr.
Diputat J. Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a mesures adients per evitar
que cada anys les pluges de setembre i octubre provoquin danys catastrofics.
La primera pregunta corresponent a avui ha quedat
retirada.

1.2) Pregunta RGE núm. 3511/94, de l'Hble. Sr.
Diputat DamHl Pons i Pons, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a valoració de danys a l'agricultura, la ramaderia i els boscos de les darreres pluges
intenses a l'illa de Mallorca.
Passam a la 3511, del diputat Sr. Damia Pons i Pons,
del Grup Parlamentari SOCIALlST A, relativa a valoració de danys a I'agricultura, ramaderia i boscs de les darreres pluges intenses a I'illa de Mallorca. Té la paraula
el diputat Sr. Pons.
EL SR. PONS l PONS:
Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Sr. Conseller. Aquests dies passats unes pluges desitjades, pero no exactament amb la forma com es varen
produir, arribaren a Mallorca on varen produir a causa
del seu cabal uns danys a I'area de I'agricultura. Ens
agradaria saber si el Govern ha fet una valoració ponderada deis efectes que han tengut en materia d 'agricultura, ramaderia i boscos, perque darrerament hem vist als
mitjans de comunicació unes valoracions, de les quals
ens agradaria que se'ns explicas amb quina base de dades es fan i exactament quina quantia, segons el Govern,
tenen aquests danys que s'han produi't a J'agricultura, a
la ramaderia i als boscos de les nostres iIles.
EL SR. PRESlDENT:
Gracies, Sr. Pons. Té la paraula el conseller Sr .Morey.
EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA 1 PESCA
(Pere J. Morey j Ballester):
Gracies, Sr. President. Sr. Diputat, 20 equips de la
conselleria han estat fent la valoració per als 30 ajuntaments que han tengut danys a l'illa de Mallorca durant
aquests tres darrers dies. Hem valorat els conceptes de
camins públics, el tema de tancaments i de marges, el
tema de cultius, el tema d'altres infraestructures i els
danys donats per la perdua del sol. La valoració global
que n'han fet aquests equips suma 927 .890.995 pessetes,
deis quals 438 aproxímadament són camins, 201 milions
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són ele perdues de sol, 190 milions per tancaments, 77 milions de cultius, i el 'altres infraestructures, 21.273.000. És una
valoració provisional ja que ara els particulars poden fer , a
cada un deIs ajuntaments i durant tot aquest mes , la seva
propia declaració de danys.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Conseller. Vol tornar afer ús ele la paraula
'. el Sr. Pons? Té la paraula.
EL SR. PONS 1 PONS:
Sr. President, senyores i senyors diputats. SR. Conseller,
evidentment, donam per contestada la segona pregunta perque hi ha inclos I'aspecte deIs camins rurals, que era I'objecte de la pregunta següent.
Li voldríem dir, Sr. Conseller, de la qual cosa hauríem
de prendre nota no de cara a I'any que ve, pero sí de car a
les proximes grans pluges que hi pugui haver, que molts
d'aquests danys es produeixen a conseqüencia sobretot que
equies i torrents no estan e n les degudes condicions, i moltes vegades aquestes lenes, boscos i camins que es veuen
Mectats ¡que umen 927 milions, amb una política de previ ió aquests 927 milions eria una xifra realment molt més
pet ita. Cre·in) que la labor el prevenció és moll més important que aquesta labor que pareix que es converteix en un
costum de sartir <1mb e l pressupost una vegacl a que s'han
produi"t els da!:ys._En pregui nota, Sr. Con e ll er. Moltes
gracies.

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Pons. Vol tornar afer ús de la paraula? No.
1.3) Pregunta RGE núm. 3512/94, de I'Hble. Sr. Diputat
Damia Pons i Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
relativa a valoració de danys aIs camins ruraIs de Mallorca
de les darreres pluges intenses a l'illa de Mallorca.
Entenc, ido, que la pregunta 3512 queda subsumida dins
l' an terior.

1.4) Pregunta RGE núm. 3485/94, de l'Hble. Sr. Diputat
Jaume Peralta i Aparicio, del Grup Parlamentari MIXT,
relativa a retols urbanització Son Vilar-Biniatap.
Passam a la pregunta 3485, del diputat Sr. Peralta i Aparicio, del Grup Parlamentari MIXT, relativa als n~tols de la
urbanitzadó de Son Vilar-Biniatap . Té la paraula el diputat
Sr. Peralta.
EL SR. PERALTA 1 APARICIO:
Gracies. Sr. Pr~idenl. Sr. ConseJler d Obres PúbHques,
aquesta pregunta )'he formulada perque eles de fa un temps,
no en fa cosa de dos mesas, s'han instal·lat una serie de
retols a tOles les carreteres de Menorca de competencia de

la Comunitat Autonoma, i concretament a la intersecció
d 'entrada a la urbanització anomenada oficialment per
I junlam nI eles .a lell S n Vilar s'han col 'locat uns
reLOls que po en urbanilzació Horitzó, antigament
aques ta urban ització havia denominat Horizonte , jo he
d 'apla ucli r u hi hagi una reina de normaJització , pero
en qua) ' v I cas, i es fa la normalització, que es faci
ben feta , i s'hi posi el nom que correspon, el que no s'hi
podia po ar -entenc jo- era una traducció literal d'una
COSfl que endemés, ofici alment, el propi ajuntament, per
a orel plenari lé canvíada des de fa molts anys. La pregunta era i la conselleria pensa canviar aquests rt~tols.
Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Peralta. Té la paraula el conseller Sr.
Reus.
EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 1
ORDENACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus i
Beltran):
Sr. President. Sr. Diputat, en considerar aquesta
qüestió , no tenim inconvenient a canviar les retols.
Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Grades, Sr. ConseJler. Vol tornar afer ús
raula, Sr. Peralta? No.

~e

la pa-

1.5) Pregunta RGE núm. 3509/94, de l'Hble. Sr.
Diputat Valentí Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a actuacions preses en
materia de Protecció Civil previes a les anunciades
pluges de gran intensitat del mes d'octubre.
Passam a la cinquena pregunta, que és la 3509, del
diputat Sr. Valentí Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a actuacions preses en
materia de protecció civil previes a les anunciades pluges de gran intensitat del mes d'octubre. Té la paraula
el Sr. Valenciano.
EL SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ:
Gracies, Sr. President. Com hi feia referencia abans
el Sr. Pons, cada aoy, qua n hi ha un canvi d'estació, els
mesos de setembre o octubre, es produeixen aquestes
pluges que ja coneixem, a causa d'un fenomen que tecnicament es denomina gota freda, per diferencia de temperatura, A uns anys són més greus i més intenses que
a d'altres. La pregunta que formulam tracta de coneixer,
aban s que es produissin aquests fenómens, quines havien estat les actuacions del Govem en materia de protecció civil.
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EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Valenciano. En representació del Govern, té
la paraula la consellera Sra. Cirer.

quals voste lamentablement s'ha oblidat. Li demanarÍem que les detallas. GraCÍes.
EL SR. PRESIDENT:

LA SRA. CONSELLERA DE GOVERNACrÓ (Catalina
Cirer i Adrover):

Gracies, Sr. Valenciano. Vol tornar afer ús de la
paraula la Sra. Consellera? Té la par aula.

Gricies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Jo li
puc parlar del que fa referencia als anys en que m'he trobat
en la situació, i tal com varem fer I'any 93 i I'any 94, s'ha
elaborat el pla d'actuació davant el risc d'inundació. L'any
passat, sortadament, no es va haver de posar en marxa el pla,
enguany sí que l'hem hagut de posar en marxa. Aquest pla
conté diferents especificacions: Per una part, relacions i
coordinació amb el centre meteorologic de Balears, que és
on se sap la informacíó per preveure quan s'hi produira una
situació de risc o alla on pot haver un perill de pluja. Llavors
hi ha una activacíó d'allo que hem denominat el Cecop,que
és el Centre de Coordinació, aquest centre esta format pels
següents representants: Representant de la Conselleria d'Obres Públiques, de la Guardia Civil, Policia Nacional, bombers del Consell lnsulars, Ajuntament de Palma, Protecció
Civil, Delegació del Govern, radioaficionats i els a.i untaments
afectats. Disposa també, aquest pla de risc d 'inundacions,
d'un cataleg exhaustiu de tots els mitjans de que ~s disposa
durant les 24 hores; altres dades que conté son punts conflictius que hem detectat altres anys que s'han produit pluges,
responsables de Protecció Civil per arees, alla on hi ha agrupaments de voluntaris, l'actuació de Cecop i com s'ha de
posar en marxa. Li diré que aquest pla, el Cecop o aquest
Centre de Coordinació l'hem hagut d'activar aquest any en
dues ocasions.

LA SRA. CONSELLERA DE GOVERNACIÓ (Catalina Cirer i Adrover):

Llavors, endemés d'aquest pla d'actuació, que és per als
responsables directes, hi ha una campanya de conscienciació
cíutadana, són unes mesures basiques que es donen a la població, les quals s'han fet mitjan¡;ant uns tríptics i una serie
de posters, deis quals s'ha fet una difusió en els distints ajuntaments i que donen una serie de consells i de normes basiques a la població quan es produeixen situacions de pluja o
d'eventualitat provocades per les pluges. Gracies.
¡ '.

1
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EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sra. ConselIera. Vol tornar afer ús de la paraula
el Sr. Valenciano') Té la paraula.
EL SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ:
Gracies, Sr. President. Sra. Consellera, apart de les reunions, de plans, etc. jo crec que seria interessant que voste
detallas, en materia d'infraestructures de material, quines
han estat les inversions que s'hi han fetes, perque, si no, ens
queda una mancan¡;a d 'informació i una cama coixa. Les
reunions estan molt bé, que hi hagi plans, esta molt bé, pero
per ser viables i que se'ls pugui dur enclavant fan falta mitjans economics i una serie d 'invrsions en material ele les

Gracies, Sr. President. Sr. Valenciano, jo entenia que
voste em demanava quines actuacions eluim a terme en
materia de protecció civil. Jo li detall les actuacíons que
feim en materia de protecció civil, que són posar en
marxa els plans d'actuacíó i els plans d'emergencia quan
es produeixen les situacions d'eventualtiat en materia de
pluges. L1avors hi ha una serie d'inversions en infraestructures una vegada produ·ida I'eventualitat de pluja o
que les han de tenir en compte diferents conselleries. No
sé quines inversions hi han fet al tres conselleries, en
aquest fet. Jo li puc dir el que feim en materia de protecció civil per prevenir situacions d'eventualitat per
pluges, que és posar en marxa els plans d'emergencia,
que, per tant, és el que hi feim i el que es posa en funcionament, un pla d'emrgencia que es redacta cada any,
que el posam en funcionament i que és a la seva disposició, si el vol veure per al que sigui, pero que el material depen de la manera com funcionam, de quan es posa
en marxa el pla; no puc detallar a priori el material que
hi hem de preveure ni els litres de benzina que he de
gastar per anar a fer les revisions, les inspeccions de torrents o anar als pobles. Jo dic: Protecció Civil, com actua, quan hem d'actuar i quines són les nostres responsabiIitats i quines són les nostres competencies. Aqueix és el
pla que eluim en marxa.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sra. Consellera.
1.6) Pregunta RGE núm. 3492/94, de l'Hble. Sr.
Diputat Josep Alfonso i Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a volum de vendes que
es correspon amb el deute que té l'empresa Bon Sossec
amb el Ministeri d'Hisenda.

..

La sisen a pregunta és la 3492, del diputat Sr. Josep
Alfonso i villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALlST A, relativa a volum de vendes que es correspon amb el
deute que té l'empresa Bon Sossec amb el Ministeri
d 'Hisenda. Té la paraula el diputat Sr. Alfonso.
EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A:
Sr. President, senyores i senyors diputats. Ahir el
conseller d 'Economia i Hisenda ens va contestar que
esta ven assabentats de l'acció del Ministeri d 'Hisenda, de
l'Agencia Tributaria; és a dir que hi havia posat un
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nbargament, preventiu o no preventiu, o executiu ja, a
empresa Bon Sossec i al tanatorio Aquest embargament del
¡ioísteri d 'Hisenda es corresponia a uns certs deutes tributas deis quals suposam, pel que ens va dir el conseJler i per
=ure'n els balanc;os, que corresponien a IVA. La pregunta
'avui, ja que ahir no ens va saber dir el conseller, no les va
oder dir, no les devía saber en aqueJl moment, quines eren
!s vendes de J'any 1993 i de I'any 1994, vendes correspoents logicament a declaracions trimestrals d 'JVA de I'any
3, les quals s'haurien de saber -supos- pels consellers repre~ntants de la Comunitat Autonoma a la Socíetat Balear de
:apital Risc, pero que no se saben. Avui demanam amb
uines vendes, si es corresponen amb aixo í per les auditories
no creim que es correspongui amb res més-, es corresponen
quells 200 milions de pessetes que , segons els diaris, ha
xecutat l' Agencia Tributaria.
EL SR. PRESIDENT:
Gnkies, Sr. Alfonso. Té la paraula el conseller Sr. Matas.
EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA 1 HISENDA (laune Matas i palou):
Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
\Ifonso, aquests deutes, com ja ti vaig dir ahir, corresponen
L les sol'licituds d'ajornament de les dues darreres dec1aracims trimestrals de l'IVA de l'any 93 i a les vendes que Ji vaig
lir ahir que s'imputen a aquests dos trimestres, per un total
le I'any de 3.648.727.339 pessetes.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Matas. Vol tornar afer ús de la paraula, Sr.
'\lfonso? Té la paraula.
EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A:

Sí, Sr. President. Bé, la veritat és curiós que entri un
en vendes de l'any 1993. Jo he de creure el conseler, pero, de lotes maneres, el que lambé en eslranya és
.Iue en el ba l an~ ele Bon o sec de 19 2, i aprofit ara, no
!ompta a ixo, I ero aprofil per demanar al conseller si podria
proporcionar el balan~ del 93, ja que no ha e tat presentat
~ n el registre, com era l'obligació, amb el seguimellt estricte
:lel compliment de la lJei per part de la Societal Balear de
Capital Risc i del Govero autónom ; si ens el podria enviar
(... ) -Sr. P resident, aprofit, i m'llo permel, per recordar-li
~ue el cQllseller d'Economia fa sis mesos ens va prometre
lots els balan($os de les empreses públiques, nosaltres els hem
ctemanat al registre, Ii ' n passarem la factura, perque els havia
d'haver dut aquí j encara no els hi ha dUIS-; bé, si ens poclda proporcionar els balanc;os deJ 93, perque en el 92, a pesar que s'hi comptabilitzen curiosament vendes per valor de
quasi 3.000 milions de pessetes, com la xifra que ens en deia
ara, la memoria diu: "Fins a la data no han existit vendes en
sentit comptable"; estan comptabilitzades, si bé s'han formalitzat molts de contractes.
~ xecutiu

La veritat, aquesta memori a i aquells balan<;os m 'han
produ'il un <t ut ' ntíe embull , Sr. Conseller, i 111 'agr da ria. ja que é. un a materia quasi secreta , en ara qu ros
privadam ent amb caracter secret, a la cmi sió cI 'econOl11ia i l1i enda, ens J'explicas, perqu ' en cOl1tinuen
preocupant, Sr. Conseller, 425 milions de pessetes, doblers públics que hi ha ficats dins aquesta empresa.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Alfonso. Té la paraula el conseller Sr.
Matas.
..
EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA 1 HISENDA
(Jaume Matas i Palou):
Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
imagin que és un lapsus, pero jo crec que el Sr. Alfonso
sap perfectament que els balan<;os d'execuciói liquidació
d'exercici anteriors de les empreses públiques, com ell
ha dit, és un precepte legal que 'e lablei en la presentació de l'avamprojecte de pressupc ts, i I avantprojecte
de pressupo ts ha entrat en aquesta cambra amb tots els
avanc;os d'execució, liquidació de tOles Is empreses públiques i ( ... ). Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Conseller.
1.7) Pregunta RGE núm. 3418/94, de l'Hble. Sra.
Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a quan estadl enllestit l'estudi economic-financer referit a l'acabament del
Polígon Industrial de Ferreries.

Passam a la setena pregunta, que és la 3418, de la
diputada Sra. Joana Maria Barceló i Martí, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a quan estafa enllestit I'estudi economic-financer referít a I'acabament del
Polígon Industrial de Ferreries. Té la paraula la Sra.
Barceló .
LA SRA. BAR CELÓ 1 MARTÍ:
Gracies, Sr. President. És una pregunta eminentment
informativa. VoldrÍem demanar al conseller d'Indústria,
que es va comprometre a través de I'empresa pública
Fomenti Industrial a realitzar un estudi economic-financer referit a I'acabament del Polígon Industrial de
Ferreries, quan pensen tenir enllestit aquest estudio Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Grades, Sra. Barceló. Té la paraula el Sr. Conseller
Triay i Humbert.

r,
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EL SR. CONSELLER DE COMER<;;: I INDÚSTRIA
(CristOfol Triay i Humbert):
Gnicies, Sr. President. Sra. Diputada, a primers d'aquest
mes d'octubre esta ja lliurat a I'ajuntament aquest es tu di í hi
ha una reunió prevista ja día 4 de novembre conjuntament
entre l'ajuntament, propietaris i representants de Foment
Industrial per abordar aquest tema.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. ConseIler. Vol tornar afer ús de la paraula,
Sra. Barceló. No.
1.8) Pregunta RGE núm. 3412/94, de I'Uble. Sr. Diputat
Miquel Pascual i Amorós, del Grup Parlamentari MIXT,
relativa a finan¡;ació pel Govern del cost de l'aigua de l'Ebreo
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EL SR. PRESIDENT:
Gnlcies, Sr. Consellers. Vol tornar afer us de la
paraula el Sr. Pascual? No.
1.9) Pregunta RGE núm. 3493/94, de l'Hble. Sr.
Diputat Josep Alfonso i VilIanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a gestions que s'han fet
perque no es produís l'embargament pel deute que té
l'empresa Bon Sossec amb el Ministeri d'Uisenda.

Passam a la novena pregunta, que és la 3493/94, del
diputat Josep Alfonso i Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a gestions que s'han fet perque no es produís I'embargament pel deute que té
I'empresa Bon Sossec amb el Ministeri d'Hisenda. Té la
paraula el Sr. Alfonso.
EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A:

Passam a la vuitena pregunta, que és la 3412, del diputat
Sr. Miquel Pascual i Amorós, del Grup Parlamentari MIXT,
relativa a finan<;ament del cost de 1'aigua de 1'Ebre. Té la
paraula el diputat Sr. Pascual.
EL SR. PASCUAL I AMORÓS:

'.

Sr. President, senyores i senyors diputats. Aquesta pregunta és subsegüent a una altra que vaig fer ahir i a la qual
se'm va contestar, per part del Govern, que I'aigua de l'Ebre
que s'hi ha de dur en vaixells costara 300 pessetes per metres
cúbico Si per a l'any que ve hi ha prevists set hectometres
cúbics a dur, aixo fa un total de 2.100 milions de pessetes, i
només compt els set hectometres cúbics que diuen que hi
volen dur, perque n 'hi poden dur fins a deu, que seria 3.000
milions de pessetes si ens els duguessin. Bé, també es diu
que es pujara I'aigua de ciutat i de Calvia 40 pessetes per
metres cúbic; aquestes 40 pessetes per metre cúbic, tenint en
compte que entre Palma i calvia consumeixen sobre 35 hectometres cúbics conjuntament, aixo fa 1.400 milions de pessetes, 2.100 menys 1.400, en queden 700, qui pagara aquests
700 milions de pessetes? És una pregunta. Aixo si suposam
que el Govelll no destini doblers també a la pOlabilitzaclora
de SOI1 Tugores a finan¡;ar la fabricació d'aigu' a la pOlabililzadora de 011 Tugores. Per ta11l , la pregunta é la següen l:
Quantes pe 'etes per melre cúbic d'aigua de I Ebre sera n
finan<;ades anualmen t pel Govern ele la Comunilal Autón ma?

Sr. President, sen yo res i senyors diputats. Jo comprenc que el conseller actual d'Economia ha tengut una
mala herencia en aqueix tema, pero no ens queda més
remei, des del nostre punt de vista, que aclarir la situació deis 425 milions de pessetes, com voste sap, Sr. Conseller, ~ue circulen sobre les tombe~ de Bon Sossec, i ens
preocupen perque si hi ha un -embargament d 'hisenda
per 200 milions de pessetes, nosaltres creim que no
s'hauria d'haver produi'da aquesta situació, i per tant,
amb el millor sentit de la pregunta, no per aturar I'embargament, sinó per pagar el deute, li demanam si s'han
fet gestions des de la Societat Balear de Capital Risc, i
logicament i inelirectament eles de la Conselleria d'Economia i Hisencla, per evitar que l' Agencia Tributaria hi
posas aquest embargament.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Alfonso. Té la paraula el conseller Sr.
Matas.
EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA 1 HISENDA
(Jaume Matas i palou):
Gnlcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Aquest conseller d 'HIsenda no fara mai cap gestió davant l'Agencia Tributaria per intentar ajudar UI1S inte"
ressos particulars, cap gestió.

EL SR. PRESIDENT:
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Pascual. Té la paraula el conseller Sr. Reus.
EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES IORDENACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus i Beltran):

Gracies, Sr. Matas. Vol tornar afer ús ele la paraula,
Sr. Alfonso? Té la parauJa.
EL SR. ALFONSO l VILLANUEV A:

Sr. President, Sr. Diputat. Seran exactament 32'9 pessetes
per metre cúbico Gracies.

Jo ho entenc, Sr. Conseller, pero el Govern de la
Comunitat Autonoma no ho ha fet c1avant l'Agencia
Tributaria, sinó que ho ha fet amb els accionistes o amb
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l'acionista majoritari , el Sr. Gibert ha fet una gran gestió en
posar en les seves mans 425 milions de pessetes. És per defensar aquells 425 milions de pessetes que nosaltres creim ... ,
no davant l' Agencia Tributaria obviament, i també per aconseguir un ajornament de deute, sinó davant els seus socis,
socis del Govern (Banca March, Sa Nostra i altres socis). Si
han fet les gestions pertinents per pagar o per aconsegu ir un
ajornament a un pagament, aixo és el que li demanava, no
que fes prevaricació, Sr. Conseller, voste sap que no es pot
demanar a un parlament, pero vostes ja en varen fer, de
gestions, per salvar Bon Sossec, gestions que de m.oment ens
costen 425 milions de pessetes. Per tant, no em digui que no
fara voste ... , voste a la millor no, pero el seu antecessor i el
conseller que té devora, que era el president de la Societat
Balear de Capital Risc, voste va fer gestions per injeetar 425
milions de pessetes -Comunitat Autonoma, 212'5 de Banca
Mareh, 212'5 de Sa Nostra- al eementiri, donar-los una injeeció de penicil·lina forta, la qual a la millor no salva el mort,
perque els morts són mals de salvar, Sr. Conseller.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Alfonso. Vol tornar afer ús de la paraula, Sr.
Matas? No .
1.10) Pregunta RGE núm. 3494/94, de I'Hble. Sr. Diputat
Josep Alfonso i Villanueva, del Crup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a possibilitat raonable de recuperar els
425 milions aportats a Bon Sossec en els tres proxims anys.

·Passam a la darrera pregunta, que és la 3494, també del
diputat Josep Alfonso i Villanueva, del Grup Parlamentari
SOCIALIST A, relativa a possibilitat raonable de recuperar
els 425 milions aportats a Bon Sossec en els tres proxims
anys. Té la paraula el Sr. Alfonso.
EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A:
Gracies , Sr. President. La pregunta és una pregunta sense
cap mala intenció, hi deim clarament si troba que hi ha cap
possibilitat raonable de recuperar en un termini normal, tres
anys, aquests 425 milions de pessetes. Ahir ja li varem dir
que, segons els balanc;os de la Societat Balear de Capital
Risc, ja valien les accions no 850 milions, sinó 132 milions
menys; per tant, haura d'Oanar bé el negoci per recuperar
aquests 132 milions.
Li contaré una anecdota, Sr. Conseller, no sé si en tendré
temps, peró ho procuraré. Avui un senyor, a més, era gallee,
i ens han de fer el eas que solen fer els gallees, em deia en
eastella: Aixó de Bon Sossec és buen sosiego i em pareix que
en aquest tema és desasosiego el que produeix. Sr. Conseller,
a nosaltres ens produeix desassossec -desasosiego- que la
Comunitat Autónoma perdi 425 milions de pessetes. A posta
li demanam si voste creu que en els próxims tres anys hi
haura qualque possibilitat de recuperar aquests 425 milions
de pessetes o part d'aquestes 425 milions de pessetes, i només li'n donaré una dada: Segons les nostres analisis deIs
balan~os que tenim, en aquests moments el deute passiu d'a-

ques ta societa t, excloent-ne fonts proples, si totes són
própies, esta sobre 11.500 milions de pessetes . Els estudis ele viabilitat dona ven que totes les vendes havien ele
sumar 14.000 milions en 10 anys. Tenint aqueixes dades,
que voste les té, perque estic segur que ha ha estudiat,
perque les herencies s'han ele mirar bé, voste veu cap
possibilitat de, en els tres proxims anys, recuperar 425
milions ele pessetes?
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Alfonso. té la paraula el Sr. Matas.
EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA 1 HISENDA
(Jaume Matas i Palou):
Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Em pareix molt bé que voste una vegada, sense que
serveixi de precedent, es preocupi per aquestes coses, el
que passa és que jo crec que sí que hi ha possibilitats
evidentment de recuperar, no només de recuperar, sinó
que en el moment en que el Govern ho cregui oportú,
vendre les accions que tengui la Societat Capital Risc, ja
que, com voste sap perfectament, el Govern no té cap
acció a Bon Sossec, el que té el Govern és una participació minoritaria en una empresa privada, que és la
Societat Balear de Capital Risc, i quan ho cregui oportú
o ho consideri, pot beneficiar-se el sector privat en crear
ocupació, i ja s'ha fet, i s'ha comes intencionalitat quan
s'hi va fer aquesta aportació, evidentment tendra la
recuperació, i té sentit aquesta recuperació i viabilitat en
el mo~ent en que es consideri oportó. Gnkies, Sr.
President.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Conseller. Vol tornar afer ús de la paraula, Sr. Alfonso? Té la paraula .
EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A:
Sense cap dubte , Sr. President, moltes gracies. Em
pareix que aquest parlament i l'opinió pública són absolutament conscients del que ens hem preocupat d'aquest
tema, no és que serveixi de precedent, ens n 'hem preocupat molt, i només ens n 'hem preocupat perque hi ha
capital púbic? És evident que el Govern té una participació minoritaria -ho pos entre cometes i ho subratllen la Societat Balear de Capital Risc, tan minoritaria
que és de 465 milions de pessetes, que representa el
40'8%, i si hi afegim alIó d'Isba, que hi té el 3'5%,
estarÍem en el 44'3%. La veritat és que és minoritaria.
Senyors diputat, és minoritaria, té el 44'3% de la Societat Balear de Capital Risc. Jo em pensava que el que és
minoritari era una altra cosa, la veritat, i vos tes també.
Voste creu que hi ha possibilitats, jo me n'alegr molt,
d'aixó, me n'alegr moltíssim, pero el que ja no em cree
de cap manera, Sr. Conseller, és que voste digui que pot
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vendre les accions de Capital Risc quan vulgui i a qui vulgui,
perque que vendnl d 'aquestes accions?, el paper? No estan
ni editades, la bona voluntat? Home, jo cree que sí que les
pot vendre, si empaita els bancs, que són els únics que hi intervenen, en al Societat Balear de Capital Risc, a la millor les
hi compren. Pero a nosaltres ens preocupen aquells 425
milions de pessetes.

Li farÍem una pro posta senzilla. Ens acaba de dir que pot
vendre aquestes accions, li donam dos anys per vendre-Ies. Si
en dos anys les ha venudes, jo li garantesc que jo -no sé que
passanl després de les eleccions- o el diputat que dugui
aquest tema al Parlament i li parli en nom del meu partit el
felicitara, si voste és conseller, cosa que encara no sabem,
perque el que també Ji puc dir és que si vostes no guanyen
les eleccions, no sé si hi perdra o hi guanyara, pero aquells
negocis el Partit Socialista no els fara.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Alfonso. Vol tornar afer ús de la paraula, Sr.
Matas? No.
11.1) InterpeHació RGE núm. 3080/94, del Grup Parlamentad SOCIALISTA, relativa a gestió i actuacions del
Govern de la Comunitat en relació amb el prove"iment d'aigua potable en alta als municipis de les Illes Balears . .
Passam al segon punt, que correspon a interpeHacions.
Veurem en primer 1I0c la 3080, presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a gestió i actuacions del Govern de la Comunitat en relació amb el provelment d'aigua
potable en alta als municipis de les IIles Balears. Té la paraula, pel grup interpel'lant, el diputat Sr. Antich.
EL SR. ANTICH l OLIVER:

'.

Sr. President, senyores i senyors diputats . Aquestes darreres setmanes hem tengut ocasió de debatre en diverses ocasions el tema de la manca d 'aigua a la nostra comunitat autonoma. Hem parlat de temes molt importants com és el Pla
hidrologic, la necessitat de planificar tot allo que envolta la
problem,h ica de I'aigua, hem parlat de les transferencies, de
la importancia que arribin aviat per poder precisament posar
en marxa tot d'una el Pla hidrológic, hem parlat de tota una
serie de mesures per afrontar el tema de I'ai gua, com pu guin
ser la reuti litzac ió , producció d 'aigu a, estalvi d 'aigua.
La interpel·lació d'avui, la interpel'lació que presentam es
refereix a la gestió i actuacions del Govern de la Comunitat
Autónoma en relació amb el provelment cI'a ig ua po wble en
alta als municipis de les Illes Balears . La situaCió e n que es
traben les reserves d 'aigua a gran part del te rritori de les Ille
Balears ha obligat a posar en marxa tota una eri e de mes ures impo rtants. Hem de fer front a una titul ació que en certs
moments ha posat en perill un servei públic continuat d 'aigua a molts de ciutadans, a un a qualitat d 'a igua que a tllolts
cl ' ndrets ha estat per dav all el el consid erat permissible, a unes
reserves que necessiten d'un especial esment. entre les mesu-
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res posades en marxa hi ha accions tan importants i tan
costoses com una nova dessaladora la badia de Palma, la
conducció d'aigua de sa Costera, el transvasament L1ubí-Muro, una nova planta dessaladora a l'illa d'Eivissa
i, fins i tot, un transvasament d'aigua en vaixell de I'Ebre a Mallorca.
Totes aqueixes accions tan importants i costoses,
d 'obres pagades en gran part per l'Estat i també per
altres institucions, i, per tant, per tots els ciutadans, totes
aquestes accions tan importants i la situació d'aigua a les
Illes demanen, condueixen, obliguen de qualque manera
a una gestió unitaria d'aigua en alta. El conseller I'altre
dia ens deia que volía fer una política intervencionista
en el tema de l'aigua, que volia controlar en tres anys el
35% del cabal d'aigua potable i el 53% en vuit anys.
Nosaltres demanaríem al Sr. Conseller que ens explicas
aquests percentatges, a quines infraestructures, a quines
produccions, a quins aqüífers responen, a quin territori
es refereixen i com es dura a tenne.
En el tema de la gestió d'aigua, comptam en aquesta
comunitat autonom a amb una serie d'organismes com
són Junta d 'Aigües, Ibagua, etc. Ara hem vist com també darrerament, i d'aixo també en.s va parlar el conseller no fa molt, es posaven en marxa tota una serie de
consorcis: Consorci de la badia de Palma, consorci a
Eivissa, i el conseller també ens va dir que se'n preparaven a tota una serie de pobles, a Arta, a sa Pobla, a Banyalbufar, a Deia, etc. Quant a aquest tema, ens agradaria aclarir quina és la política que regeix la formació
d 'aquests consorcis i a veure si no ens fara perdre la
visió de conjunt crear multitud de consoreis locals, crear
multitud· de consorcis, crea r un co nsorci, en diríem,
quasi quasi a cada poble, a veure si aixó no tornara afer
perdre el sentit d'intentar tractar el tema amb una globalitat de forma unitaria. Voldríem saber també quin
paper hi juguen els ajuntaments, els consells insul ars i el
mateix Govern . Com s 'originen aquests consoreis? , a
pro posta de qui?, és una política global o només puntual?, tots els consorcis tenen els mateixos objectius i finalitats?, tenen els mateixos estatuts?
La necessitat de crear 1'estructura necessaria per
unificar esfon;os, gestió, control en el tema de l'aigua és
evident. És evident que es necessita una superestructura
que du gui aguest co ntrol, aquesta gestió unitaria, d'un
bé tan important, i així s' han de fer esfor~os per aconseguir que , per exemple, no passi el que ta nts d 'anys ha
passat a ciutat, on una part important del seu s ve1ns i
tota la zona de Calvia han rebut aigua molt més dolenta
que altres ciutadans e1 'altres zones.
Hem d 'actuar ta mbé vigilant actuacions com les
dessaladores de Son Tugores i del Pont el'Inca perque
representen un perill de sobreexpl otació hidrologica, de
sobre explo tació d 'aqüífers.
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Si la situació deIs embassaments actualment és bona, si
ón bones actualment les situacions d'altres captacions, fios
tat si hi duim aigua en vaixells . nosaltres demanarÍem a
/eure si s'ha estudiada la possibilitat que no sigui necessari
Josar en marxa alguna c!'aquestes dessaladores i llevar perill
1 la sobreexplotació d 'aqüífers. DemanarÍem també si esta
previst, quan eotri en funcionament la dessaladora d 'aigua de
mar, paralitzar les dues dessaladores d'aigua salobre que
posen en perilJ o fam mal bé els aqüífers del Pont d 'Inca i
de Na Burguesa.
'.

A més de totes aquestes grans actuacions generals, sense
cap dubte se'n derivara un augment del preu de l'aigua per
als ciutadans. Una altra de les preocupacions, una altra de les
coses que se'n poden derivar és que aguests augments de
preus s'aprofitin per concessions privades per augmentar
també els preus i augmentar també, per tant, els guanys.
Tot l'esmentat i moltes d'altres qüestions demaoen una
actuació tendent a unificar la gestió pergue no es produeixin
grans diferencies de preus, de gualitat, de prove"iment entre
les poblacions. Una gestió unitaria implica compartir, implica ser solidaris davant d'un recurs escas i indispensable per
a la vida humana, un recurs a les nostres illes més escas gue
a molts d'altres indrets; aixó que és molt bo de dir és, de
vegades, mal d'entendre per la genl, i egllra,menl no és facil
d'aplicar. És mal d'entendre perquc no és nomé el recuJ"s
natural aigua el que ha de ser compartil , hem de er so lidaris
també amb al tres recursos, territoris, paisatge, litora l, etc,
Tothom entendra aquesta solidaritat qua n aquest govern
estreni la Llei d;ordenació del territori..en el tema de les directrius i les apliq ui, direclriLls qu fa t anys ja haurien, perque aquestes era una ele les eves funcion , fixat l'equilibri
la proporció enlre proposles de de 'envoluparnenl urba,
agrícoles, industrial o turíslics en Funci' ele le di ponibili tats de recursos de tota casta; per lanL lal1lbé, en funció de
la disponibilitat d'aigua. No basta , pe!" tant, només amb operar el malalt, posar-li órgans nou fer- li cures i conlinllam
exposant el malalt a les circum ta neies i conclieion que li
han produi't la malaltia. Poclem fer embassaments, noves
plantes de producció, dur-hi vaixells, amb lO(S e ls costs económics d'energia i d'esfon; de1s ciutad~ns que suposen, peró
no resoldrem el problema del prove"iment a les poblacions
si no sabem al mateix temps aplicar les lIeis q\le nosalt.res
mateixos ens hem legislat per fer possible I'equilibri, la proporció, l'harmonia entre tot tjpu de elesenvolupamenl i els
recursos naturals amb que comptam.
Avui ['aigua ja ens passa factura, factura que pagarem
entre tots, que pagarem tots els ciutadans de les IIles, perque
aquesta n augmenti dia a dia, bé valla pena que ens organitzem. Gracies.

EL SR PRESIDENT:
Gracies, Sr. Antich, Té la paraula el conseller Sr. Reus.

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 1
ORDENACIÓ DEL TERRlTORI (Bartomeu Reus i
Beltran):
"

Sr. Pre i lent , nyor. i sen 01" dipula.
men~a.ré
per di .. qu ahir a Madrid. a una re unió qu varem tenir
al ministel'i, varem avan<;ar mo llís 'im en un lema fonamenlal : Le lr<ln feren i de competen ¡es n a igua.
U!
mpe lcncja en a ig la é
r ve"iment, fin jament,
que és el le ma de ( ... ). Apr ximam xifres, aproximam
onceptes, cree que quan la I! nl p Ig ui ( ... ) el decrel de
transf rencies comprendril que molles coses que s'han
dil aquí, en aquesta cambra, amb m Ita rapidesa respecle de si n 'eLS el responsable o no, quedaran molt clares.
No obstant aixó, he de dir que e l Gov rn balear mai
no 'ha exCuSal en n ten ir compelencies per actuar.
Quan hem tengut un problema sigu i n torrenlS sigui
en prove'iment d 'a igua, jo crec que hi ha la prova demo tr ble que nosallres, com a Govern hem sabut assumil' reptes i hem abut lirar endavant olu ions. A vegades se'ns crili ca per la rapidesa, a vegades es po a de
manifest que no co inc.id im en planlejaments tecnic que
altre grup minorilaris no compal1eixen pero cregu in In que empre hem sabu l ori.enlar I'acció per cobrir
problemes i donar resultats.
Quanl a l lema de I'a igua vo te ha plan teja un tema
interessanl, qu és el tema cI 'o rga nitzaqció unitaria
d'aigua. Partim e1'una premíssa que é que la regulació
el 'aigua es va modificar en base a la LI i el aígü ,lIavors, av ui en clía hem h relal una íluació e tatica , 011 bi
ha concession d'aigües en man d partí ular que
actLIen com a concessional'i qual1l a prove'imenl, a
nueli el loblació a ixí com hi ha mpre es municipal
q ue contro len Ull cabal d'aigua 111011 il11p .. tanl qllant a
prov j·menl. J peo que per la vía le ls fels, en poe
anys ens Irobarem que quan el Govern balear igui hereu, qu ja en comen~am a ser, de la infraestru tura
hidrológica de l 'Estal a Ba lear, comencem a controlar
a un volum cl'aigua tan ígnífiealiu que a p c a poc i
amb b ne hi alTibarem a po al' pautes de omportamenl. Basta pensar que en el momenl en que lenguem
planta a la badia de Palma, a a Costera, a sa Marineta
mé aigua depurada manejam un ( ... ) el a igua molt igruficatiu, e l qual pot marcar preus i usos i pot significar
una visió molt conjunta, molt unitaria, molt solidaria
d'aigua.
També vull dir que d'ara a un any enrera el tema
d'aigua ha canvíal. No vivim ara en aquest momenl la
crisí que teníem ara fa exactament 14 mesos. Avui en
día ( ... ), qUaTIl a aigua hi ha obra pública en execució,
obra pública significa que el 60% de població balear es
veu ja beneficiada per J'acció conjunta del Govern central i del Govern balear, la qual cosa significa que, en un
termini de tres anys de maxim , aquest conjunt de població, el 60% de població balear, que ón Pitiüses i badia
de Palma, i quan die badia de Palma vaig des d Andratx
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a Llucmajor, amb Calvia i Palma, tenen soludó clara al problema d'aigua.

lO

Per altra banda, estam actuant amb una visió unitaria,
pero operativament esbiaixada municipi a municipio Haguéssim pogut constituir una estructura similar a Ibasan, una sola
empresa pública que fa prove1ment d'aigua a ajuntaments.
JO pens que el resultat de l'Ibasan és molt interessant respecte a execució d'obra, pero no és interessant respecte del
repartiment de carregues. En aquest sentít, el que és basic
ha estat entendre que el problema de provei"ment d'aigua
urbana és un problema compartit de tots, de l'Estat central,
quant a obra d'interes general, d'ajuntament~- i de Govern
balear. Que hi feim? Aplicam una fórmula administrativa
que neix de la Llei de bases de regim local, que és la creaeió
de consoreis de regim local, com és el Codefoc, el Consorci
5B; constituir-los de forma paritaria entre el Govern balear
(Ibagua) i ajuntaments perque es puguin finan<;ar i assumir
en poc temps un nivell d'obra molt significatiu. Per una
banda, aquests consorcis, una vegada finan<;ats, endeutats,
han de cobrir la carrega financera . El Govern n'ha de cobrir
percentualment una part significativa via subvenció i els
ajuntaments han d'incidir en tarifa d'aigua.
Jo crec que la millor mesura de control de consum, d'estalvi, esta realment en equilibrar I'aigua respecte del se u costo
Avui en dia, aigua producte ng té-cost, té cost la impulsió i
distribució. Fa falta que la gent comenei a entendre' que la
infraestructura pública d'aigua significa inversió inicial i
manteniment. Ens fara falta conscienciar ajuntaments que
tenen problemes que han d'actuar amb una via d'ingressos
propia per assumir en poc temps les demandes reals de la
població. No obstant aixo, en aquest moment, una vegada
abordada de forma molt intensa la badia de Palma i Pitiüses,
estam treballant ja en una líni a oberta amb ajuntaments com
puguin ser Arta, Muro, sa Pobla, Banyalbufar, Deja, CiutadeHa, possiblement es CasteH, i ens queda un area, que és
J'area del L1evant maJlorquí, on fara falta realment coordinar esfor<;os.

'.

Jo pens que si tot va bé -que no hi ha per que dir que
no-, el problema d'aigua a Balears, si els equips de Govern
uccessiu- te ne n e l coneixe me nt suficie nt per saber que any
a any hi ha d'h aver un es for<,t pressup stari que pu gui ajuda r
a l1lante nir una estructura productiva, n hi ha pe r que pen sar qu les Ba lea r han el er unes ille seque el dia de
de rn a. P de m aprofi Lar realrnenl un caba l d'aigua disp ríble ,
que és la depura.cla, per inlercanv i , un abal I'aigua clelJUrada per fer ínfillració a aq üífe rs. Amb poes doblers, 14.000
mili I1 S ele I essetes, no són xifres ol1lparables a le del oostre enlorn eco nomic, podem le nir ¡lles completarnent cuidades re pecte de vegetació, frondoses, i pensar en un model
tu rístic esíd encia l que ha de ser competitiu, d'aquí a SO
anys el ca nvi clil11,hi c e n apunta a un paisatge nordafrica. a
les Balear, per desgracia; " molt impo rtanl prend re <1quei x me ure . e n hem de diferenc iar de zones próxime. comPCticlore q uan l a una q unlila! de vici a, un entorn , un pai a tge
mo l! cu icla t i mo h co ntrola l.
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Jo som eco logista. hi dic molles vegacles pero a vega des e l meu plailtejament és d istint del deis grups un poc
més radíca.ls els quals tenen el convenciment que el que
és basic és deixar que la nalura n.ll1cioni t ta sola. Jo
crec que la ma de l'home ho millora to1. Jo sé que en
recursos , en disponibilitats i en ganes de feina podem
avan<;ar moltíssim i trobar solucions a to1.
Aprofitaré, per acabar, que s'ha comentat aquests
dies la necessitat o no de fer transvasaments d'aigua en
vaixelI. És una qüestió -han de creure'm- de la qual qui
esta més preocupat des del principi és Bartomeu Reus
perque, ho vulgui o no, som el protagonista d'aqueixa
operació.Jo vuIl comentar només unes dades molt clares: Avui en día a Palma el deticit d'aigua salobre esta
sobre els 23 o 24 hectometres. En tendrem 10'5 prodults a una planta de salobres al Pont d'Inca. En tendrem
enguany 2, d 'excednets, d'embassaments. Estam en 12'5.
En tendrem, a la millar, 2 o 3 de L1ubí. Estam en 15'5.
De 15'5 a 23 hi ha una diferencia important, quan el
que volem garantir és qualitat d'aigua per beure-Ia de
l'aixeta, no provei"ment. De prove'iment, a Balears, no
hi ha hagut problemes mai , perque els pous estan comunicats amb la mar, amb la qual cosa donar més aigua
salada sempre es pot ier. L'aposta esta en la qualitat. Jo
voldria demanar un poc de prudencia tothom perque
veiessin que no podem estar sempre amb les maleixes.
No perque ara duguem 15 dies francament espectaculars
de pluges, espectaculars pel mal que han et, no per
I'aigua recollida, que ha fet més mal que profit. Jo cree
que ens és molt convenient actuar de forma molt prudent i saber que qualsevol mesura que prenguem és
elastica i pot ser en um moment donat bloquejada per
donar sortida a altres necessitats.
Jo demanaria a tots un compas d 'espera, un poc de
prudencia i saber que en aquest any i mesos s'ha avan<;at -jo pens que molt- i que és un merit de tots nosaltres, perque hi ha hagut un consens i un acord en aqueixa qüestió que he dit. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Conseller. Passam al torn de fixació deis
diferents grups parlamentaris. Pel Grup Parlamentari
MIXT, té la paraula el Sr. Vidal i Juan.
EL SR. VIDAL 1 JUAN :
Gracies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats. Estam davant una interpel'lació interessant
perque tot el que es refereix al problema número u que
tenen plantejades les osO·es illes, que és el de I'aigua, és
interessant, i s'ha tocat una faceta d'aquesta problematica de l'aigua, també molt important, el prove'iment
d' aigua en alta als municipis de les IJIes Balears, el provei:ment a les poblacions.
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r e que e l ' ro Antich en ;¡lgLlnes coses ha donat n la
des del m u I unl d vi ta ( Imenys , comple tar- h amb
que élra. en la 11 stra pini é. i per ni ó rixam la posieió.
-ee que venacleram nI cstnm en I ca mí adeq ué\ ! I el' re 01re el pI' ble mc. un ea mÍ que. I el' ::l ltra ban la. h ha proc lalan l el 1'.
n lIer. el! oml arteix plena m J11. L'allre lia.
la seva compareixenc;a, va dir clarament que el tema de
aigua é , i j ho comparteix, i cree que tothom que pensi
n poe él fo n sobre ae¡ les l a . umpte fara el mateix, és un
~ma d 'estat, és un te ma e n que hem d 'estar tots e1 'acord a
esolelre'] d la mi ll J' man rél I ossible. Ell va dir molt c1aament que fins i tot estava per damunt de plantejaments
jeo logics , etc., que ell, en aquest tema, estava disposat a
nar a un a cosa que tal vegada és con traria a la seva ideolo:ia, que és I'intervencionisme. Des del prim er mome nt
q uest diputat que e ls parla, i e l1 ho ha patit en prop ia carn
luant a les Jjl es Pitiüses, hi ha hagu t sector mo lt contrari
, aq ues! intervencion isme, se tOr , na tura lm en t inleressa ts
lireclament i pod e ro os e n la se va influe ncia perque no es
lugués a term e ague ta política q ue és !' únic'l adeq uada. Jo
eeord e l en lrebancs que e'm varen p sar quan jo era presilent del con e lls in ular per d ur a tCr01e, q ue al final s'hi va
Joder co.nstituir un Co n orci in ular per al tema de !'aigua
I l'illa eI'Eivi sa; és un exem l le que jo he viscut. La política
1ue va proclamar, i que avui I'ha ratificada, el Sr. ConseIler,
~s tot al contrari; és a dir, el Sr. Conseller esta d 'acord que
§s un tema que ha el'estar per damunt ele totes aquestes coses
on s'ha el'intervenir.
Innél,

espeete a l que ha dit vo te , Sr. nli ch
bre la gestió,
més a vial, o bre un a p lítica uni ta ria quant al pr v 'in ent
d'a igua e n alta jo li diria II í, que ' ha de fer per ille , i
:J uant a aques to on orci no és bona la I ro'liferació el 'aq ue t con orCÍ , pero e nca ra que I regui una pa radoxa un
Co ntra en lit, és necessaria , pero e l qu és idea l, e l que és
a lienL, e l que és bo és fe r un
onsorci a niv 11 in ular,
a lm ny a un e climen ions cl ' unes lIle COm E ivis a i Menorca, on enca ra no te nen un prob lema tan apr an t pero com
que va l mé prevenir que curar ... i l,l l vegaela a Mallorca ho
p elrien fer per eClor, a cal! a el la sev;i extens ió. Pero e l
que í que é cert : que el consells in ulars hi hao de jugar
un paper fon a mental i e l ' con reí han cle r, q ue per a lxo
és la figura del consorci des d ' una instiluió supramunicipal
que só n el co n ells insu lars, i, per altra ba nda, e ls muni.cipis.
Amb lot ai'Xo estam c1'acorcl pero és q ue el Sr. Conse ll er,
que ha cleman..'\l paciencia , que ha clemanat prudencia, un
compa d'espera, que jo e tic disposa t a tenir-Io perque hi
hem espera l molt de temp i ara crec que el canvi, quanl a
I'orientaeió política, va la mbé pe l mal ix camí. Per tant ,
destacada del que ha dit també aquesta co Haboració in titucionaJ a l més ah IliveU entre la conseUeria o e l Govern
ba lear i el Ministeri d'Obres Públiques, a nivel! estatal.
Amb una cosa tal vegada hauríem de diferir un poe. Ha
posal J'exemple d'Ibasan, quant a una gestió per al sanejamenL Jo em permet fer I'observació que de I Jbasan pot ser
profitosa la figura i I'actuació a nivell interinsular, o sigui, a
nivell de totes les Balears, pero, quant a I'aiglla, s' ha ele fer

a eaela una ele les i!les aguest gestor únic per 8 la qüesti ó
sobreto l del provelment.

Pertant.preaca t ar jov ull di rque s ti d'ac rlamb
el plantejament que b fel el grllp I roposant -i acab d
cgui a Sr. Presicl nl- el grup inl rpel ·lam . n és avíal,
hi ' li d 'acord, i ta mb ' hi eSlic amb e l que ha expres al
el Sr. Conseller. Per tant, esperam que , si hi ha una
moc ió subsegüent, estara en 8questa línia i aleshores
tendra el suport almenys e1'aquest d iputat que els parla .
Moltes gracies.
EL SR. PRESlDENT:
G r acies, Sr. VidaJ. Pel Grup PSM i EEM, Sr. SampoI, té la paraula.
E L SR. SAMPOL 1 MAS:
Gnlcies,

r. Pl'e ¡den!. Seny res i senyor cliputats.

Sr. Pre ide nt, hatlré d'anar obre la co rda fluixa elel
Reglament per no rugir del mecani me ue preveu la
interpel' lació parlamentaria, p !'que en certa ma nera
m ' he en tiL al'ludit per unes paraule elel conseller, ense
massa mala intenció, evidentment.
Per aportar qua lque e lemen t nou a aquest debat que
ten i 111 aq uest die ', perque, la veritat , en aquest parlamenl plou damunt banyat, hi parla m molt d 'aigua, he
tret e ls dos toms del projecle de elirectrlus del Pla hidrologic que amab lement el. conseIler ens va p8ssar la setmana passada per posar-los dos exemples del que ha
estat la filosofia o la practica en tot el tema del provei'ment d'aigua a les poblacio ns.
Per una part, ele l lom prim r el en lI egiré un pa ragrafo di u: "El nlÍmero de captaciones de agu.a u.bterranea
en

las Islas es muy elevado, (tunque algunas eszinUlciones

¡fmll en má de 30.000 ellulmel'o de pozos la cifra real

se conocerá con exaclÍlud hasta que l/ O e realice un
censo de aprol/echamiento de los re urso ' hldricos"; .

/'1 0

a e1ir, s' hi diu que hi ha més de 30.000 po us, pero na hi
ha la més mínima iclea ele i en lloc de 30 en són 40, 50
o 60. quest és un exemple de la política que ha presidit la política hidralllica a les lIIes Balears, un descon trol més absolu t.
D 'aquesl descontrol les dues administracioo com
deia el consel1er, s' han passat la culpa de la una a I'a ltra.
Jo recordaria , i ens en congratu lam , que estig uln en bon
camí les negociacions per a l decret de transferencies en
materia d'aigües , pero vull recordar que la Junta d ' Aigües té personal transferit al Servei Hidnlu lic des de fa
molts anys, practicament e l mjnisteri té poquíssim
personal 1, per mor deis convenis sjgnats entre el Govern
balear i el N[ioisteri d 'Obres Públiques, tots els expedients e ls ha instrult la Conselleria d'Obres Públiques,
posteriorment la Junta d 'Aigües, i implement el Ministeri d'Obres Públiques es reservava les autoritzacions

'.
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finals. Si no hi ha hagut financ;ament suficient per fer tata
aquesta política és una altra qüestió, pero la veritat és que,
uns pels altres, hem arribat a aquesta situació calamitosa
d'avui en dia.
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EL SR. PRESIDENT:
Acabi, Sr. Sampo!.
EL SR. SAMPOL 1 MAS:

El segon exemple. Parla el segon tom de la prioritat i
compatibilitat d'usos. Recordaran que la L1ei d'aigües de
I'any 1975, en vigor des de l' 1 de gener de 1976, parla de la
prioritat número u, la primera: Provelment d'aigua a la
població. Segona: Usos agraris, reguiu per a usos agraris. A
les prioritats que figuren en aquest projecte de les directrius
del Pla hidrologic, prioritat primera: Provelment d'aigua a
la població. Segona: Usos mediambientals. Tercera: Usos
recreatius. Quarta: Usos industrials . Cinquena: Reguius i usos
agraris ( ... ). És a dir, que ens temem que es confirma una
nova filosofia que des de fa uns mesos o uns anys, principalment des d 'empreses proveidores, des d'alts dirigents, es
comenc;a a fer una insistencia ja obsessiva: Si falta aigua a
Mallorca és perque la pagesia la tuda , no hi ha dret que no
tenguem aigua per als turistes mentre es tuda per fer lletugues que podríem comprar practicament al mateix preu a la
península. Aquest és un concepte que jo he sentit dir a alts
dirigents d'empreses prove'idores, d 'empreses públiques, els
quals ha van dir públicament, esta escrit jara s'escriu al Pla
hidrologic.

'.

Evidentment, hem~de combatre amb tots els mecanismes
que tenguem que for a vila no utilitzi tanta d ;aigua, primerament perque el primer beneficiat n'és el pages, perque
I'extracció de profunditats immenses significa un cost -com
deia el Sr. Pascual la setmana passada- a les empreses prove'idores d'electricitat, pero també perque és la millar manera de reutilitzar aigua. Evidentment, no pot demanar-se a
una família pagesa que per solidaritat abandoni el seu modus
vivendi simplement perque aixo s'ha de destinar a al tres
usos. Si s'han de substituir cultius, ha de tenir un incentiu
economic que permeti la subsistencia d'aquestes famílies.
Deia aixo, he aprofitat per aportar elements nous perque
avui en dia podríem comenc;ar afer moltes de coses, algunes
de les que apuntava el Sr. Antich, pero al nostre entendre hi
ha actuacions que encara posen en perill la bondat de moltíssims d'objectius que hi ha en aquest projecte de directrius
del Pla hidrológic.
Dos exemples més, perque la practica és el que il·lustra
més, en mig minut, Sr. President. Per una part la dessaladora
del Pont d'Inca; em consta que tecnics de la l~mta d'Aigües
han manifestat són incapac;os de controlar que fa Em aya,
que Emaya actua amb una prepotencia que no vol escoltar
ningú, i que aquesta actuació, una extracció excessiva de
l'aqüífer del Pont d'Inca, i un abocament d'aigua doblement
salada, sera una vegada retirades les concentracions de sal,
els restes d 'aigua salada s 'abocaran dins els torrents i provocaran noves infiltracions dins d 'aqüífer, pot provocar la
doble salinització i ja la perdua definitiva de les possibilitats ...

M'he passat deis deu segons, cinc segons, Sr. President.
L'altre exemple ja el coneixen, són les actuacions que
s'intenten també al municipi de Sencelles per part d'empreses privad es que volen fer extraccions sense control
del mateix aqüífer que, ara sí, vostes, la Junta d'Aigües
controlen a sa Marineta. Seria absurd instaHar mecanismes d'estudi i de protecció de I'aqüífer de sa Marineta
si més envant unes empreses privades, sense el mÍnim
control, fan extraccions.
Esper haver aportat elements pOSltlUS de reflexió ,
principalment al Govern, perque en tenir les transferencies en materia d'aigües les tengui en compte si li són
d ' utilitat. Gracies, Sr. President.
EL SR. PRESIDE NT:
Gracies, Sr. Sampol. Pel Grup PP-UM té la paraula
el Sr. VergeL
EL SR. VERGER 1 POCOVÍ :
Gracies, Sr. President. Nosaltres crec que haurem de
demanar a tots els grups polítics que facin interpel'lacions, i proposicions no de \lei, perque des que
xerram d'aigua ha plogut moltíssim, i si aixo passas
moltes vegades, no seria necessari xerrar tant d'aquests
temes d'aigua. El cert i segur és que efectivament és un
deis problemes seriosos que ens trobam, que es troben
les IIles, i també una de les problematiques que s'han de
solucionar, i nosaltres veim amb enorme satisfacció que
el Govern central i la Comunitat Autónoma estiguin a
punt d 'arribar a un acord per fer-se el traspas de competencies, i així haurem acabat amb aquest descontrol
que aquí s'ha dit, aquest descontrol de pous, d 'extraccions, no sé quantes coses, podrem donar la culpa a un, i
no com ara que certament la cosa estava difuminada.
Peró miri, Sr. Conseller, no s'espanti, prepari el tema
de la infraestructura en vaixells, perque ens tornara fer
falta. Voste ho ha dit, devers 8 hectometres cúbics.
L'aigua de sa Costera, la dugui. L'altre dia vaig veure un
geóleg que deia que era una barbaritat. El que és una
barbaritat és tirar I'aigua bona a la mar, aixo és una
barbaritat, per tant la dugui. L 'aqüífer de sa Marineta
en aquests moments és excedent, efectivament tira aigua
a la mar, i per consegüent si una serie -2, 3, 1,5, no ho
sé- d'hectómetres cúbics se'n poden dur i es poden
emprar, i mentrestant altres aqüífers no els hem d'emprar, doncs miri, els empri . Dessaladores, també, perque
efectivament ens ha plogut molt, ha fet de I'ordre de
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~00 -500 litres per metre quadrat. A Mallorca tenim un pronedi ele 600 litres per metre quaelrat un any que plou basant, i el que és cert i segu r és que tenÍem un deficit hÍdric
mpressionant. Per tant, no ho tenim solucionat encara, i
naldament plogui encara més enguany, és molt possible que
'estiu que ve ens tornem trobar amb les mateixes circumsancies.

Jo també som partidari deIs consorcis, pero aquÍ sí que
i demanarÍem que a part del Govern central, el ele la Comu[litat Autonoma, i deIs ajuntaments, se'n record as deIs coniells. Crec que els con 11, tots, alllleny el ele Ma llorca,
lambé hem inve.r tit, conjuntament amb el mllnicípi molt
j milions, el Consell de Mallorca de I'ordre ele 10.000 miliOIlS de pe etes per fer po sib le que lOts els no tre aj untaments tenguin les xarxes d'aigua potable, provei"ment, pous,
sanejament, i per consegüent cree que la figura deIs cansareis, que és positiva, l'haurÍem d'integrar també a dins el
consells, també haurien de tenir un paper important dins la
configuració que puguin tenir aquells.
Hi ha un tema que realment és preocupant, i miri, de les
coses curioses que m'he trobat amb el tema d'aigua, i supos
que voste també, Sr. Conseller, és la poca solidaritat entre
ajuntaments; segon, la baraIla de preus que hi ha d'un ajuntament a I 'altre. Cada batle intenta a veure si pot vendre I'aigua un duro més barata, i aixo ertament e n una societat
com la nostra, que necessita aigua bona, que necessita invertir, que necessita amortitzar. qu neeessita que les instal'lacions es mantenguin al dia, perque també un deIs problemes curiosos que hi ha és que obres fetes fa vint anys, no
-s'hi ha gastat un duro, i lJavors ens trobam que les xarxes
municipals perden el 60, el 70, o el 80% . Qualque ajuntament en aquests moments encara té xarxa d 'aigua potable
que perd el 70%.
TOl aquest conjunt ele probl mes ra pen ·al' que el proveí'ment d'aigl1<l pota ble és una co a que " ha tractar cI'una
forma única , ere jo, que ha uríem d e caminar cap a trel a li ar
CO tljlltllametlt ajul1taments, con ell
omunital ut' n ma i
Adminis traeió central ; trobar el preu just, j bo ·eria que
quasi fos únic, i obretot dotar totes les nostres poblaeions
d 'aigua bona. Perque s i no, ens passa un problema afegit,
que és el següent: om que l'aigua potable és dolenta en
molts de casos, sobretot en aquesta zona que ha dít voste, a
la badia de Palma, les depuradores quan han depurat, l'aigua
que treuen depurada lampoe no és bona, i en molt de ca os
no es pOl emprar per regar. Una aigua que té 3 gra m de
c/orurs, quao urt d la depuradora, surt amb 3,5 o 4 i per
consegüent aquesta aigua no es pot emprar. Si se resol el
problema j es dota les xarxes munieipals d'aigua potable
bOlla, jo cree que part de la problematica que hi ha a les
depuradores quedara resolta.
1 com que veig aquelJ Ilumet que ja em fa senyes, li diré
que continui amb la política que ha fet aquests darrers
mesos, que cree que és una bona sOlució, i entre tots trobarem les solucions més bones, sempre que passi per dotar tots

els nostres municipis d'aigua potable aclequada. Gracies,
Sr. Presielent.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Verger. Pel torn de replica té la paraula
el diputat Sr. Antich.
EL SR. ANT1CH 1 OLlVER:
Sí, Sr. President, sen yo res i senyors diputats. Sr.
Conseller, no m 'ha contestat la pregunta que Ji teia si les
dessaladores del Pont d'!nca i de Son Tugores, una vegada s'hagi posat en marxa la dessaladora de la badia de
Palma d'aigua de mar, continuaran en funeionament, o
es faran els possibles perque no continui"n fent tornar
més gran aquest perill que hi ha de sobreexplotaeió de
dos aqüífers que ja tenen molts de problemes.
Tampoe ha contestat a veure quíns eren els papers
deIs consells insulars dins aquests consoreis, efectivament
pal r que nosaltres pensam que han de er important ,
entre el a ltres coses perque han treballat han ret molta
feina perque m Its deis pobles de les lIles e ligue in
dolats de lo ta una serie d'infraestructures de proveí'ments i de sanejaments. No veim massa ciar aquest tema
de consoreis poble per poble. Nosaltres pensam que
efectivament seria més interessant fer feina a nivell
d'illa, o fins i tot per sectors. Creim que si omplim les
JIles de consorcis, de qualque manera tornam perdre la
vi ió de conjunt amb aguest tema de l'aigua. Tornam
perdre ele qualque manera l'autorital. Qua!cú xerrava de
la po ibilital ¡'arribar a tarifes llniques, d aquesta gue rra que hi ha en els temes de tarifes, i per tant la po ' ¡ ¡lital que en el I obles 'apliquin tarifes amb preus amb
el indicad l' realiste ele conservació amb indicadors
realistes ele manteniment, preus que puguin donar Iloc
que una vegada que hi hagi renovaeions de xarxes que
s'hagin d'haver de fer, es puguin fer pels propis ajuntaments; i aixo només s'aconsegueix ajuntant ajuntaments,
consensuant els temes, i fent-ho des d'una estructura
supramunicipal, i pens que la possibilitat de fer-ho consorci per consorci pot no ser positiva, i sobretot ter
perdre el que deiem, aquesta visió de conjunto
Per tant nosaltres ereim que la difícil situaeió en que
es troba I 'iIla en aquesta materia necessita espeeials
esfon;os, i per tant pensam que aquesta gestió unitaria
és totalment necessaria, per poder exereir amb autoritat
totes aqueJles directrius que s'hagin d'haver de donar
sobre un recurs que és molt esc3s i que és indispensable, i que poble per poble, eoncessionari per concessionari, és molt difícil que es compleixin.
Volem recalcar una altra vegada que a pesar, i ho
hem de fer, que treballem en fer tota una serie d'infraestructures per m iJlorar I'aprofitament, per millorar
J'estaJvi, fer molta de feina, el conseller I'a ltre dia parlava d'un pla de 14.000 milions de pessetes en tema de

'.

DIARI DE SESSIONS / Núm. 125/26 d'octubre del 1994

reutilització d'aigua, és un tema que crec que podria ser
objecte d'un altre debat, és un tema molt important; malgrat
facem tot aixo, que ho hem de fer, si no establim aquells
criteris clars per una gestió unitaria amb autoritat suficient,
amb participació de totes les administracions implicades, i si
a més no cerca m aquell equilibri, aquella harmonia, aquella
proporció entre els recursos naturals i tol tipus de creixements amb lleis que tenim, i que només falta que apliquem,
crec que a pesar de tot sera difícil donar solució a aquest
tema de l'aigua.
El cert és que ja hem perdut moIt de temps, i amb aquest
tema no se'n pot perdre més. Tenim el llum vermell ences
en un tema que és de vital importancia per a la qualitat de
vida deis nos tres ciutadans, i també per al desenvolupament
economic de les nostres illes. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gnkies, Sr . Antich. Per contrareplicar té la paraula el
conseller Sr. Reus.
EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLlQUES IORDENACIÓ DEL TERRITORl (Bartomeu Reus i Beltran):
Sr. President, senyores i senyors diputats. Contestaré
aban s les preguntes concretes, no me'n voldria oblidar al
final. La planta de salobres de Son Tugores estara en producció fins al moment que estigui garantit el cent per cent de
subministrament a badia de Palma. Aixo es veura el dia que
hi hagi sa Costera en producció. No obstant aixo, a partir del
moment, possiblement dos anys j mig, que entri en funcionament la planta grossa de badia de Palma, Son Tugores passara de produir 10,5 hectometres a una mitja de 3 a S, amb la
qual cosa el control de I'aqüífer estara més garanti1.
El paper deIs consells insulars. La previsió qua n vostes
analitzin el contingut estatutari d'un esborrany d'estatuts de
consorci, veuran que hi ha una previsió sempre perque hi
pugui entrar el consell insular de cada illa. Per altra banda jo
crec en I'evolució deIs temes, i jo sé ben cert que hi ha un
camí molt oben perque el dia de dema la gestió hidra ulica
estigui en man s deIs consells insulars, és una materia que per
naturalesa crec que es veura transferida en un termini de
temps tal vegada breu.
Per altra bane\:¡ recOl'c1em que ja hi ha constituÚ el consell nou de I'aigua, i que aquests dies es constitueixen les
juntes d'explotació de Mallorca, Menorca i Eivissa, juntes
que presideix el consell insular respectiu. En aquest sentit
vull explicar que el Govern balear no vol fer monopoli d 'aquesta qüestió, més aviat al contrari, volem que entri a parti cipar del problema tot alió que sigui gent implicad a, des
d 'usuaris a adm inistracion s públ iques.

assegurada des del moment mateix que el consorci lliura
la seva gestió a l'Ibagua. Perque ho entenguin, no hem
volgut fer part del problema d' Arta, que ha de menester
un deposit reguladors, a Santanyí, que té un problema
diferenciat. A Arta es fara una inversió de 400-500
milions de pessetes en un deposit regulador, amb un
endeutament determinat; l'Ibagua es fara amb el control
d'aquest deposit regulador, amb la qual cosa la visió
unitaria conjunta de l'aigua jo pens que esta assegurada
per vies que jo cree més operatives, més modernes que
fer responsable cadascú deis seus problemes.
Possiblement amb un entorn de vuit anys, l'any 20032005 puguem comen<;ar a parlar de tarifes unitaries. En
aquest moment I'Ibagua, que estara conformat pel control possiblement en aquella epoca deis consells insulars,
tendra concessions importants d'aigua, concessions que
vendran donades d 'aqüífers centrals, d 'aqüífers d 'una
dimensió plurilocal; i possiblement en aquells moments
els governants que hi hagi podran prendre decisions a
aquest nivel\. El meu objectiu , l'objectiu del Govern que
es va marcar el mes de juny de I'any passat va ser arribar a unes dates, I'any 1995 garantir el subministrament
a les zones de població afectades, que eren badia de
Palma i Pitiüses en conjun1. Jo tenc un poquet ara l'aleglja de poder que l'objectiu esta complert, sense dubte.
1 també els dic que el problema d'aigl1a que queda a
Balears ja no és tan dificultós. En aquest moment hi ha
en programació de despesa, en execució en programació,
una xifra de l'ordre de 25.000 milions de pessetes. Si jo
tenc un poc la sort d'aconseguir-ne 3.000 o 4.000 més,
jo puc dir que el tema de prove'iment d'aigua esta resol1. 1 si per altra banda el que ahir vaig deixar concertat
al Ministeri d 'Obres Públiques, que el nostre pla de
reaprofitament sigui un pla prioritari front a Brussel 'les,
els puc dir que aixo ja sera superar les previsions, i
Ilavors aquest debat que jo no vull fer, perque les directri us per a mi són oberles, jo no som dogmatic, al contrari, les directrius ele planificació hidrologica sortiran a
exposició pública perque vostes, agents interessats,
aportin idees i suggerencies.
Jo el deba! de camp, regadiu i ús urba; prioritats jo
crec que n'hi ha d'haver quan hi ha una carencia d'aigua. Avui en dia Balears -Balears no és Canaries- no
tendra aquests problemes de futur , amb la qual cosa
aquesta c1iscussió sera sen~pre molt més neutra. No hi
ha perql1e arribar a exagerar els problemes quan avui en
dia, jo ho dic, em basta aconseguir de l'ordre de 3.000
milions de pessetes més per garantir provelment d'aigua a nuclis de població; i amb 14.000 -que jo, em creguin, amb 8.000 cobriria mol tes coses- podem donar
solvencia de futur al camp balear. Gracies.
EL SR. PRESlDENT:

Els consorcis voldria explicar bé el que sÓn. EIs consorcis
Són entitats fidu ciaries de gestió diferenci ada. La gestió de
cada consorci es dóna a I'lbagua, que actua amb una nomen clatura diferenciada ¡Joble a poble, pero la visió comuna esta
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11.2) InterpeHació RGE núm. 3260/94, del Grup Parlaentari SOCIALISTA, relativa a problematica de la conces) de I'explotació i construcció del túnel de SólJer.

Passam a la segona interpel 'lació, que és la 3260, presenda també pe] Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
oblematica de concessió de l'explotació i construcció del
nel de Sóller. Té la paraula el diputat Sr. Triay L1opis.
EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS:
Moltes gracies, Sr. President, senyores diputades i senyors
putats. Quina és la situació actual de la qüestió túnel de
lIler? Les novetats són capitalització del deute per part de
Jmento de Construcciones y Contratas, que passa a ser
lccionista majoritari de la companyia concessionaria, aixelment de la fallida, anuncí de I'inici de les obres, i anunci
~ diversos calendaris sobre I'entrada en servei del túnel, en
millor deIs casos amb cinc anys de retard respecte d'allo
Je establia el contracte.
E n có ngra tu lam d aq uestes noveta ls, perque encara q~le
!mpre hem estal partidari de I' ú públic i gratuH e1el túnel ,
J lem que l'obra s acab i i s obri al transito No coineidim amb
15 que diuen , ara, com I'ex-con ell er el Obres Públiques, que
obra elel túnel no era urgent, no era prioritaria, i que es va
o ar en marxa perque hi havia un o Hicitant de la eoncessi, i a~o obligava a convocar un con c ur d'adjucaeió. He de
ir que í, que ('obra era i é priorita ri a, que era i és neces\r ia i urgelH , i que per lanl cine anys de r lard respecte deis
:lmpro ll1i os aceeptats és un lell1p inip nant, é un ineom liment greu.
Pero cap d'aquestes novetats en permelen abandonar el
ontrol polític, la fiscalització parlamenta ri a e1 el qu el 0ern del president Cañellas ha fe l e n relaeió al túnel e ntre
988 i 1994. Per tant, de que t racta aquesta interpe l·lació?
;Iaramenl, de recla mar expli cacíon
obre els abuso i
'lega Jila t comesos pe.1 Govern per tal e1'adjudicar al Sr.
:uart Ripoll la concessió del túne l, d'incomplir les seve
.bli ga ions 1 ga l de e I1lro l de la concess ió per part del
Jovern i d ' impulsar j encobrir el illCOmplill1entS conlraclUIs de la cOll1panyia conee sionaria del túnel des de I'aeljudiació fins avui, des de 1988 fins a 1994.
Es va adjudicar el túnel al Sr. Cuart per amistat, per
avoritisme, contra les normes que regulaven el concurs? Sí.
'í. liLa Comissió avaluadora qualificara l'oferta més avanatjosa" diu el decret del con urs. T havien de tenir en
:ompte la dmada de la concessió, les tarifes i peatges, les
arifes espeeials per a residents, perque així ho havia acordat
Iquest parlamenl a un debat previ sobre el túnel de Sóller,
:1 canon de la co ncessjó, el erveis complementarIs, la con,ervació i manteniment del paisatge, i concretament la destilació deis materials, el financ;ament i la durada de les obres.
En primer lloc he de dir que la Comissió avaluadora,
'ormada per les persones més destacades del Govern i de
'Administració en materia d'obres públiques, d'assessora-

ment juríclic i de contractació, presiclicles pel conseller
d'Obres Públiques, Sr. Saiz, va ren fer una bona feína,
sense interferencies ni consignes, que co neixien les resolucions del Parla ment sobre el túnel, entre les quals la
que c1iu qu e es va lorartln esp ia lm IH les condicions
més benefi cios per a l- hHb ita n le ' Iler i Fornalutx,
que conei xien el acord deIs ajll nwmen t ele SóJJer i
Fornalutx i del cOO1i te loca ls del pa rtits polítics a
favor de I'oferta qu proposava el pea lge mé econom i
per ~¡( s residen ts' i que la conclusió ele la om is ió fela
I'(\va lu aci' ponderada de lot aquests elemen ts va ser
qualifica r com a oferta més avanlatjo a la de l Sr. aldés.
1 a pesar que la norma és clara, "el Co n eJI de 0vern , a proposla del conse ller d 'Obres Púb liques i Ordenació del Territori, adj udicara el co ncurs ál so l·licitants
de I oferta del quals igui co nsiderada més co nvenienl "
el Co n. elJ de Gover nla va aelju 1ic.1r al r. uar!. N e ra
I'oferta més avantatjosa, no era I'oferta més convenient.
L'oferta del Sr. Cuart va quedar en tercer 1I0c de quatre,
amb baixíssimes qualificacions tant en finan<;ació i
solvencia com en construcció i impacte. En relació a la
solvencia financera va obtenir en conjunt de tots els
membres ele la Comissió 5 punts, enfront deis 14, 14 i
13 de les altres ofertes. El Sr. Saiz, president ele la Comissió avallladora, conseller d'Obres Públiques, la va
qualificar amb O punts, i va estar molt encertat amb
aquesta qualificació, els fets li han vengut a donar la raó,
era una insolvencia anunciada. El Sr. L1auger, enginyer
de camins, que era el cap del Gabinet Tecnic de la Conselleria d'Obres Públ)ques va dir a la Comissió "I'aspecte més dolent que tenia I'oferta del Sr. Cuart era que
des del punt de vista de solvencia financera, que record
que tenia una valoració molt baixa".

Pero el Sr. Cuart, que presumia ele solvent i aportava
un documen l qu e deia "y ello sin contar que el palrimo,lio particular de los promolOres es de por i slIfic ienlC
para !tacer fr me al cosee de la obra. razó" por la unl
SIL !Ílumciaci ' /1. está IOlnlmente garalllizada" , n ha comp I rt cap del terminis e mpromesos per construir el
lúnel, a pesar de tOles les complaences que el presiclenl
Cañe lJas i el eu Govern hi tenien d po itad e~c¡ a pesar
que permanentment han fet els ulls grossos, a pesar que
des del dia de l'adjlldicació fins fa pocs mesos mai no
varen tornar mirar ni les condicions del contracte, ni el
decret d'adjudicació, ni els plecs de bases generals, ni el
plec de bases particulars, ni la L1ei de carreteres en
regim de concessió. A pesar de tot aixo, a pesar de totes
les recomanacions, a pesar de tots els padrinatges, ha
estat incapa~ d'acabar les obres.
1 la eOnlra tació de les obres a Focsa, com es va fer?
La confian~a del Govern en el coneessionari triat pel
president Cañellas era tan grossa que fíos un any després de I'adjudicacíó ni tan soIs varen anar a caure que
havien de nomenar un delegat del Govern balear a la
companyia concessionaria. Ningú va reparar que la
contractació de les obres d'un a carretera en regim de
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concessió d'ha d'adjudicar per concurs, en lliure concurrencia, fiscalitzada per l' Administració . El Govern no va aprovar
les condicions ni les bases del concurs per adjudicar les obres,
"sin cuyo requisito no podrá ser convocado" diuen els plecs
de clausules generals. 1 aixÍ, ciar, ni el Govern va aprovar la
relació de licitadors previament seleccionats, ni el delegat del
Govern a la companyia concessionaria va assistir "preceptivamente" diuen les clausules generals, a I'obertura de proposicions davant la mesa de contractació; perque ni hi va haver
mesa de contractació ni existia delegat del Govern balear a
la companyia concessionaria.
1 aixÍ va passar que el setembre del 1989 la companyia
concessionaria contracta a Focsa les obres de túnel per un
termini de 30 mesos. Es compromet, per tant, a acabar les
obres abans de 1'1 d'abril del 1992, o sigui quinze mesos més
tard de la data maxima e1el contracte de la concessió. Aixo
abans de comen<;ar, sense cap problema conegut ni cap prorroga encara. No havien fet absalutament res i ja dui e n quinze
mesas de retard o 1 el Govern no se'n va temer; i se'n va
temer va callar. Per qualque cosa era notori que la qüestió
del túnel era cosa del Consolat ele Mar, un assumpte directe
del president; i per tant, encara que tothom veia que el rei
anava nu, tots li alabaven el vestit.
1 com és possible que una obra amb uns termillis tan
definits hagi aconseguit arribar fins avui sense- perdre el
contracte ni rebre cap sanció, quan a les obres de carrete res
per concessió la regulació és tan estricta? La solució és
il·legal, pero faci!: Se Ji concedeixen prorrogues, la primera,
la segona, la prolongació de la segona, i la de paraula, encara
que no es donin cap d I s circumstancies ben taxades que
preveu la Ileí. L I rorrogues es donen en e informe tecnic
ni juríelic que justifiqLli I'a plicació del que la legislació preveu quant a prorrogues de con tru ció de carreteres en regim de peatge, que 110m és són les cal! e de fo rc;a maj ri les
ca llses impulables a l'Administració, cap d'aqu stes iluacions no s' ha don a l durant les obres de con trucció d 1 túnel
perque fin i lOl les rellí c.1de del terr ny han estal elegudes
a la propia obra, al eu insufici l1l eSlud i o organització . no
ha n estat per una ca u a ex tern a, pe)" una causa rnajor de
carckter catastrófico Tamb ' preveu la IIci lue puguin ae eptar alu·es cau 'es d'cfectes analegs a le, a nleriors, pero amb
el previ ac rd del onsell el · Ministres av ui on ell de Goveril de les IlIes Balear . Ha I res el onsell de Govern cap
acorcl declarant cau a de prórroga equivalenl a l d for~a
major per alhrgar l t fmini de 011 trucc ió del túnel de
Sóller'! o. I Govern no pot emmasc far la il ·legalitat d'aquestes prorrog ues amb l argument que a l abre públique, prorr gar e ls terminis de construcció és co a habitual.
El túnel de Sóller nO és una obra norma l ni habitual és una
obra excepcionaJ. és una carrelerfl el pealge en regim de
concessió, la relació administració-co ncess iomlria' per Jlei
mol¡ més estricta que la relació adl11ini tració-con tra lisla.

Les aLUrade ele les 01 res han estal sempr degudes a
problemes financer del canee sionari. I er qllalqlle co ' a el
Consell r l' bres Públiqut"!s li havi n posal un z ro en lvencia fin ancera . o hi ha hagll t c<\P pr blema lecnic qu hagi
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estat causant de les paralitzacions de les obres, diu l'enginyer cap d'obra de Focsa. Les obres si no hi hagués
hagut problemes financers, estarien acabades, les aturades d'obra són un tema totalment financer. La tercera
prorroga o , com diuen vo le I'ampliació el1 quat(e
mesas de la egona prorroga no té cap informe de cap
tipus, o e l té molt amagats ja que, de cap manera e l
Parlament no ha pogut tenir-hi accés, per moll que e ls
hagin dcmanat i reiteral. Es van conced ir, egons paraules del director general d Obres Públiques, en virtLlt del
pla d'obra que va presentar el contractista a través del
concessionari, pero quina disposició reguladora de les
carreteres de peatge permet allargar el termini d 'execució de les obres en funció deis plans de l'empresa constructora, del contraclista? Cap ele les resolucions de
prorroga, d'ampliació de termini ' ha publical al BUllleti' Oficial ele [a omul7ü(1/ A uUJnoma perque bagi pogut
ser objecte de e neixemen t ge neral , ja que modificaven
les condi ion elel decrel d'adjudicació. cap de les peticions d prórroga no e fa dins els trenta die natural
següents als fets que I'origin n, com cstab leix el pie
general, i és ben logic, no exi teixen fets que les emparin legalment, el que hi ha és incapacital financera .
falsedat, farol, si m 'ho pen11eten , a ls documents de
l'oferta, segons el qual el patrimoni personal de I'ofertant era més que suficient per garantir la construcció del
túnel. .
En qualsevol cas, com es Ilegeix a l'auditoria d 'Emest
Jung, de febrer del 1994, en aquesta data, febrer del
1994, el Govern ja havia c mpromes ele paraula una
nova prorroga per després ele día 10 d 'ago t, a pesar que
el concessionari no podia esgrimir cap ele le cau es
legals de prorro.ga, perque t'obra ha estat lOlalment
paralitzada des d 'abril del 1993, per falta de pagament
al constructor; no pagar és una catastrofe natural o és
un fet imputable a l'administració? lelo bé.
(El Sr. Vice-president primer substitueix el Sr. Presidel1l en la direcció del debal!

EL SR. PRESlDENT:
Sr. Triay, li prec que vagi acabant.
EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS:
Vaig acabant. Sr. President. Moltes gracies.
Ieló bé, 26 e1 'octubre avui, 75 die despré del final
de la. prórroga, de la segona prorroga, la que acabava elia
10 d'agost i, p r tant for ele termini i fora ele prOrroga
quina és la ituació ad ministrativa d la Companyia
canee iona ría del tú ne l de S ' lIer e n relació am b el seu
contracte?
En resum, Sres. i Srs. Diputats, la gestió del Govern,
el el president for~ant l'adjudicació en contra del decret
regulador al Sr. Cuart, una persona proxima al presi-
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ent, un home de (In Sa lns un
mpany d · 1 pr ·i lenl dulIll de u anys a l o n e ll d';)dmini tra i' ele Sa line ra spañl , SAo i e ls c nLinuat ¡ne mi lime nts de la legal ilíll I el'
n brir la fa lla ele capaCiLaL fin an er;¡ e1el Sr. ·lIan. a més
e l incomplimenl propi el les bligaci on el l'admini traió quant él control de l c n e Sionari, c nfiguren un m(\rc de
_sponsabilitats poJítiques que aque la cambra ha el e cle man ar. lolle gra ¡es.
EL SR. PRESIDENT:
Gnkies, Sr. Triay. Per part del Govern, té la paraula el
onseller Sr. Reus.
EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES IORDE~ACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus i Beltran):
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. M'han de creure que
,quest debat ja és per a mí el redondeo del absurdo, consantment estan amb aquest tema, des de fa moltíssims de
nesos, vostes han canviat tantes vegades de missatge, de
li c urs duranl una epoca la po ició corrupta e1el Govern era
lue prepanlvem una jugada pe!" rec uperar la canees ió pa~a nl molts de cloblers al Sr. Cuan aquí hi va haver afirmacins d'un diputat a les q lialsjo vaig reaccionar ta l vegada amb
na Sé! duresa , parlanl de q uerelles, e n aquest to; per a ltra
anda, do diputat ele la ca a es pronunciaren COnstantme nt
jemanan t e l que eren el concepte valor, valor d'obra valor
l e re cal, ignoranl e l que j semp re he intentat explicar, el
:¡ue ha estat e l problema es. ncill l i rlldical d'aq ue ta conces¡ió, 1 , ue ha dificultat les olucions financeres i el que semre garantia l'acció de govern emparada en principis d'au:en tica transpare ncia . Ning{1 mili no ha vo lgut parlar eI'una
: Iau, ula que apareix al contrac te que és una clilU ula at ípi:a que determina un regim exorbitan l per al Govern , que un
_ipulal a una comi i ' va mentir perque va di!" qu aquesta
::Iausu la l'havia aprovada el Parlamem en Llna re ·olució, i no
era ver, el Parlament no havia dit res de res sobre aquesta
clausula, en la vida, el senyor diputat que va mentir se'n va
assabentar quan jo li vilig mostrar i va quedar estorat i va
comentar que aixo era leonino, aixo és motiu d'impugnació.
El Parlament balear, la resolució que va aprovar, fent referencia a no poder avalar, a no poder participar, pero no
creava restricció quant a indemnització.
Creguin-me, senyors meus, és curiós que després d'un
any amb aquest debat, passassin set mesos i senyors diputats
no haguessin tengut el temps material per llegir la documenlació.i haguess in compres una cosa que aquests senyor que
hi ha aquí a la vora enteodran, el túnel de Sóller -q ue és un
ami nostre- resulta que li varen fer signar una c1au ula que
deia el següent, quan aquesta obra acabi tendra un valor
d'obra de 6.700 mi lions de pessetes, quasi 7.000, si nosaltres,
el Govern, ens ho volem quedar, te'n pagam a tu 3.000, i ens
ha quedam tot. Si aixo és una chlusula d'amic, que venguin
els enemics. M'han de creure. Es diuen tant ele desbarats per
intentar excIusivament perjudicar la imatge del Govern, que
ja ho han vist, quan els debats són seriosos actuo amb cortesia i responc bé, pero quan I'únic que hi ha en aquesta cam-

bra és un poquet la il·lusió enfront el'aquesta camera de
televisió, enfront de la premsa , d'insultar, ele maleir , jo
en aquest joc no hi vull participar.
Em vaig trobar amb un problema que rondava els
7.000 milions de pessetes, amb elificultats de primer
ordre, motivades per una operació financera mal definida, probleme de onfjan a e n mercat rinancers, i hem
hagul de superar mo lts d'entrebanc , i ara, el meu objectiu, que era un , només ha es tat compliL. que és veure el
tún el en marXH, i el tún el s 'a ca bara . 1. senyors meus,
m'ha de creure, la meya política és aquesta, la deis fets,
mirar cap endarrera, ho faig, perque jo davant qualsevol
vull discutir el que és la veritat sempre, amb aquesta
operació es va adjudicar aquest túnel a una empresa
perque afavoria els residents de Sóller i Fornalutx, es va
fer cas a un document formalitzat , per representants
municipals de tots els partits polítics d'aquella zona, que
deien qLle per a ells la millor of na. quant a preus, era
aqueixa, jo leman, que hagués passat ara d'haver adjudicat él un al tre gru p en con tra del requerime nt de representants municipal , eles del PP al P E, pas ant pel
CDS i el que fas?
És terrible, és terrible arribar ... La gent, evidentment, per naturalesa, escolta sempre la part negativa
de les coses, es pot calar en el públic, sempre, en base a
afirmacions de corrupció, de negligencia, de falsedat;
parlar amb la veritat per davant i fer veure a la gent que
s'ha actuat bé, és difícil, perque per desgracia el component huma de la ma ldat é ceno j ho manif~ t, per
favor, seny r meu que aques! eleba l qualque dia e faci
amb rigor ana litzin aquesta c lau tI la que e l Parlament
n va imposar, la va imp sar el G vern, una clau ula
que é ex r itant, que era un del mOliu que pO I aLurar
un expeclienl de resolució, perqu és una c1au ula que
pol generar una dialee¡ica cau al , jurídica. qu pOI
determinar un bloqueig e1e l que és el domini útil del
tún e l' si jo ara aClua, n qualsevol momenl, enfront de
creditors del túnel de Sóller, enfrant del grup empresarial, i eligués "em qued aixo que hi ha fet fins ara", el que
hi ha fet fins ara té un valor el'obra de 4.3 19 milions de
pessetes, si jo actUils en aquest mome nt m'h quedada
per 1.400 milions de pessetes. Jo els pue asegura r, senyors meus, que aquesta clausula pot generar una dina mica processal molt complexa.
He intentat fer la feina el millor possible per tenir,
amb rapidesa, I'abans possible, execució d'obra, he marcat un calendari no tecnic, un calendari que jo mir de
for~ar per jo equivocar-me, pero per crear pressió en
execució perque tot c1 ' una que es puguj e l túne.1 estiguj
en servei. ] no sé que més explicar, perque quan es
diuen 1antes mentides eoeaelenades, és ma l de fer, deruca/" temps a tirar-les per tena una pe/" una. Jo ho die i
ho repetesc, senyors meus, quan un teenie avalua un
expedient ele concessió ele gestió de servei públic, avalua
sobretot un condicionant que és el cost per a ]'usuari,
els fonaments tecnics del projecte no es poden ponderar,
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perque I'ofertant I'únic que fa és aport~r un. d.ocu~~nt d'adhesió al projecte de base presentat per l admIDlstraclO; garanties económiques són les que fan referencia al plec, que és
que hi ha d'haver una estructura de recursos propis del 10%,
10% que s'ha superat amb moltíssima quantitat, perque avui
en dia hi ha un capital desemborsat de 1.463 milions de
pessetes; j per altra banda, jo ho he de dir aquí en públic, al
grup Cuart-Mercader Ji imput una perdua amb aquesta operació de l'ordre deIs 1.200 o 1.400 milions de pessetes.
Creguin-me, per favor, repassin aquesta clausula, com prendran que tenint aixó firmat no hi havia el perque a
entrar en més debats, fos quin fos el futur de I'obra hi havia
un valor indemnitzatori i un valor que comptava a efectes de
calculs de peatges que quedava fermat i tancat. No hi havia
el perque d'indagar més en res, aquesta condició no es posa
de favor, es posa per fermar les coses i per controlar, I'administració ha tengut des de sempre aqueixa for<;a enfront del
concessionari, i jo crec que vostes, no per mala voluntat sinó
per falta de ganes de lIegir els papers, no ho havien adaptat,
fins ara no n'han parlat. Jo voldria, Sr. Triay, que voste avui
parlas un poquet d' aquesta clausula perque és important per
a mi , el que realment em dóna for<;a moral sempre és pensar
en aixo, És a dir el túnel es va adjudicar a I'oferta presentada
que va comptar amb el beneplacit deIs usuaris, i esta manifestat, el Govern balear va fermar una condicló reso lutoria
durÍssima, tan dura que a nivell de tribunaJs pot ser molt
complexa i a partir d'aquest moment el túnel esta en obres.
El meu objectiu esta complit. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Reus. Altres grups que vulguin fixar la seva
posició? Pel Grup Mixt té la paraula el Sr. Pascual.
EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS:

'.

Gracies, r. Presidenl. re. i Srs. Dipu lats. ::1 Sr. Triay
ha comen~<'\l la eva illlervenció f nt referencia a I'acljudicació, comi ió avaluadora, primer el Sr. aldés sego n una
altra e mpr a, l rcer el Sr. uart, el r. C uart que en finan!;ació era e l darrer. Sé, re ulla que el Govcrn va el nar 1,1
concessió a I'empresa del Sr. Cuart, a pesar de l'informe de
la comissió avaluadora. Jo he de dir que per part nostra, per
part d'UM, si hi hag ués hagut o si hi havia una absoluta
seguretat que estava coberta la part financera, aixo era correcta, perque, efectivament. els pobles de Sóller i Fornalutx
volien aquesta opció, perque era la tarifa més barata per als
residents. Ara bé, el Sr. Cuart va escriure una carta, es va
comprometre a través d'un document que eH esta va disposat,
és a dir que ell posava a disposició el seu patrimoni personal
per acabar les obres, i aixo ha estat un engany, un engany,
Sr. Reus, les coses pel seu nom, un engany, perque no ha
acabat les obres el Sr. Cuart; i una de dues , o no tenia patrimoni personal o ha enganyat el Govern , i el Govern no va
comp rovar si tenia patrimoni personal. Per tant, aquí hi ha
hagut una negligencia per part de qui va decidir a qui es
donava el túnel de Sóller, que evidentment va ser el Sr. Cal'íellas , aixo és ciar.
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El Sr. Cuart va venir aquí en una intervenció que va
tenir a la comissió d'estudi del túnel de Sóller, una
intervenció que jo no vull qualificar d'impresentable,
pero sí vull qualificar de muda, perque no va dir absolutament res, sí, ens va dir que les coses anaren malament degut a la guerra del Golf, la guerra del Golf va
ser el causant que el túnel de Sóller fes fallida, aixo ens
va dir.
El Sr. Triay ha parlat d 'irregularitats administratives
quant que s'havia de fer un concurs per adjudicar a
Fomento i no es va fer, aixo són irregularitats que s'han
de denunciar, evidentment, pero hi ha una cosa molt
més greu que a mi em preocupa i ja ho he dit altres
vegades, i que és el següent: jo estic conven<;ut que el
mares del 1993, quan es dóna la segona prórroga, i en
Il oc de fer la fariJla blana al Sr. uarl, clonar un a ei?,ona
pro rroga per lllotiu financer , p rque no fa per In tÍu tecnics, la primera vu ll creure que va ser pet" mOlius
tecnic, que c1urava fin al mar<; del 93, i e n aquell moment el Govern hagués actuat i hagués aplicat la lIei en
aquest cas el Reglament de contractes de I'Estat, articles
137 i següents, posant les multes corresponents, en \loc
d'esperar l'octubre d'enguany perque arribassin a un
acord amb Fomento, i ara quinze mesos més per fer el
túnel, s'hauria fet illlmediatam~nt -després, i avui el
túnel estaria obert. 1 aquí hi ha una altra negligenciá
del Govern, que ha fet la farina blana al Sr. Cuan i no
ha aplicat la \lei, perque el Sr. Conseller ens ha dit que
hi ha una clausula que és la cinquena, i s'ha dirigit al
públic, que aquesta clausula és leonina practicament,
perque valora molt més baix les obres del que són,
concretament 3.100 milions ele pessetes, si no vaig malament, més o manco; ido bé, si s'hagués de complir
aquesta clausula seria leonina, pero si es firma un contracte i no es compleix, que passa?, que és el que ha
passat, no es compleix el contracte, el Govern no ha
ex igit el compliment del contracte, efectivament, com
que no exigeix el compliment del contracte, tampoc no
exigeix el compliment ele la clausula cinquena i, per
tant, hi ha favoritisme, bi ha amistat, hi ha relació d'amistat, relació que no havia de tenir el Govern amb
I'epresa concessionaria.
1 li diré ben ciar, li explicaré I'article 137. Ho vaig
treure el 'un informe del Sr. Mariano Socias, de la se va '.
conselleria, i cIiu aquest anide 137 que quan hi ha un
retard que no és imputable a I'administració, que és
imputable al contractista, en aquest cas, té dues opcions
I'administració, dues, no tres, dues, la primera, podra
optar per la resolució del contracte amb perdua de
fian<;a, aixo vol dir, el rescat; miri , nosaltres no estam a
favor del rescat, si hi ha una altra solució , com s'ha
demostrat, nosaltres no la vo lem, aquesta solució, peró
la segona solució no és no fer res, eh') , la segona so lució
és imposició de penalitats que s'estableixen a I'article
següent , i que en aq uest cas són 1 pesseta de penalitat
per cada 10.000 pessetes e1el cost de les obres, O sigui,
una penalització aproximada ele 300.000 pessetes diaries .
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e m preg un t ulla obra lut: a l fina l va lel n\ prop ele
1 el I esse l '
100 m il ions le pess le 11 I'a ny el
~ n a l itza ió. q u é el qu li erre p n. e l fara fer fa lliel a?
te cre u qu n I'a Hbara n e l lLll1 el. i e l ove n1 po a la
Itl lta qu c1 iu la lI e i al c nee sio nari a la e mpa nyia ca nee o naria el la q ua l ara és majoritari Forn I1tO? vO les no ho
) Ie n fer vos te no vo le n a pli car la lI e i, i aixo és una gre u
res pon abiJita l pe rqu ' e ls Hg radi o no e l agra li, vos tes
an el aplicar la Ile i. 1 jo Jq uí vaig dur, n nom el U M, al
eba t de I'esla l le la o l11un ita t una I roposta de re o lució
ue fo u rebu tjélda amb e ls o e1e l S u gru p, i a ixo és la me nlb le i l' únic que deia aq uesta pro posla de resoh.ició e ra
q ue es pracliqui el qu d iu e ls a nicles 137 i egüe nts ele l
~eg l ame nl de contractes de l'Eslal ll • J va
no 110 vo len fer ,
jo cree que a ixc, fran cament no esúi bé; perque, amb quina
utorita! va le po ara multe a ls a lu'es? , voste mate ix ham a
le posar mu lte a a ltres, per qüestions de pou qüestíon. de
10 sé que i de no sé que més, a mb q ui na autorital ha fanl
i no posa un a mu lla a ra a la compa nyia concessionaria? , a
'eure, com ho fara a ai xo? , qu an li hern denunci at aquí al
)arlament, repetidament.

000 mili

tes

tir ::t ni vel]
podem fer.

t(~ cni c,

política en aquest parlament no en

Quan es va constituir l::t comi ssi ó no perm anent
sobre la probl ematica de la co nstru cció elel túnel de
Sóller, i el esprés eI'escoltar el portave u del PP CJuan e ns
deia que no passassim pena, res el ' una comissió el 'investigaci ó , amb una comissió d'estucli e n teníem prou ,
aqu esta comissió d 'estudi procuraria la maxim a transparencia , tractari a el tem a amb la maxima profunclitat,
nosaltres ignorants, ingenus, ens imagin avem que aixo
anava de ver , i per aixo, miri, demanavem que fos una
comissió el 'investigació, pero, massa benvinguela un a
el 'estudi, pensant que la comissió seria oberta i que en
base a la documentació que tenclríem, podríe m anar
demanant noves compareixences, ...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Sansó , li pregaria que se cenyís a la qüestió.
E L SR. SANSÓ 1 SERVERA:

Compleixin la Hei, que no es rescati la concessió, que
,'acabin les obres del túnel, perque nosaltres tenim tant
finteres com voste que s'acabin, pero que es posin les mu1.es corresponents.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Pascual. Pel PSM i E EM, té la paraula el Sr.
Sansó.
EL SR. SANSÓ 1 SE R VE RA:
faci es, Sr. Preside nt , Sres. i rs.
iputat . Sr. Tri ay,
va les , a mb rnolt bo n criteri , pre I1 te n una inte rpe l·lació a l
vern obre la proble mihica d l'explo lació i la concessió
de l túne l de Sóller voste ho h<1 lil, no ~ cap novetal. Reclamar exp li c.:'lcions obre aqu est t ma i obre mo lts d 'altres,
pero él vui ens ocupa aques t, és una
.Iigació I l lS e ls
diputa l d aquesta ca ll1 bra, e ncara q u , C0 111 sempre, le nim
que passen aquí da lt él fer un disc urs on e llS diu e l ele sernpre: deixin fer fe ina el G ve rn . J , la ve ritat és que aque~ t
dLcu rs e l coneixem de sobra, pero a lu"es vegades també ja
hem di t i hem remarcat que e l que veim en aquestes parauJes
és qu es c0 nfon la fu nció del Parla menL Jo estic d'acord
q ue al Govern del PP li agradaría mo lt més q ue e l dipu tats
de I'opo ició ca llassim, no diguéssim r , tol va bé estan
cansals d dir-nos-ho és igua l si hi ha cinc anys de retard e n
aquest tema, és igua l tal el q ue fan, bo fan bé, per tant els
diputats de l'oposició ha urieh de ca llar, i principalment la
nova onada de cooselJers nOlls, a aixo, com que són tecnics
i no polítics, ho teneo ben claro En aq uesl par lament no
vo len ser po lítics, e n aquest parJament serobla ser que el nou
go vern és un govern tecnic i sem pre se'os diu que no vengu em a fer polít ica aq uí, q ue venguem amb estud is, molts
de diputats q ue tenim els estudis q ue lé a lgun conseLler s'a'luí, alesho res e l primer q ue haurien de fer és estudiar perq ue per discutir amb teenics la veritat é que s' ha de d iscu-

... i nova documentació. Sí, Sr. President, em sembla
que estic parlant de la qüestió. Mol! bé. Pel que hem
po gut veure, Sr. Triay, posteriorment, com li die , pecarem d 'ingenus, perque nosaltres sabe m bé qu e ja des del
principi, el PP no volia avan~ a r gens en aquesta comissiÓ, i als fets em remeto
Fets, com voste sap ben cert , qu e qu an hi havia un
te ma i. tocavem un tema que no interessava al PP, aleshores amb aixo no estaven obligats a contestar-nos els
compareixents, ciar, quan toca ve m temes com el túnel
de Sóller vinculat al port esportiu de Sól!er, era un tema
qu e no podíem tocar, no el podíem tocar, pero és
difícil dir que no el podíem tocar , si el capital i certament la majoria del capital del túnel de Sóller estava
vinculat a un futur port esportiu . Així i tot, el que no
pogueren evitar durant tates aquestes compareixences és
que qualcú parlas c1'aquest tema , i així, la batlessa de
Sóller, voste se ' n recorda, va dir clarament que el Sr.
Cuart havia muntat un poc la se va oferta, aixo sí, un
poc, va dir, en base a construir un port esportiu al port
de Sóller; i també recordara, el director e1'obres de la
companyia concessionaria que davant les preguntes
insistents deis diputats sobre els abocadors prevists,
després de culpar els ecologistes del GOB i d'altres, ens
va contestar que, molt bé, si hi hagués concedit el port
esportiu, l'haguessin aprofitat com abocador, molt bé, ja
se'ns deia clarament aquesta vinculació; pero també
record, Sr. Triay , les paraules quasi quasi darreres del Sr.
Cuart en aquest tema, talment I'he agafat: "nuestro

interés en el puerto de Sóller es dar comida al túnel",
més vinculació, jo no la cercaría.
Així i tot, Sr. Triay, 1i vull dir que esperarem la seva
moció amb molt el 'interes, ara bé, també 1i vuIl dir que
ens temem que en temes com aquests, i aquest és un
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tema molt important, s'imposara, una vegada més, una majaría perque aBa on va la corda va el bou, i jo no qualificaré
amb altres paraules molt més grosses aquesta nova majoria
d'aquest parlament, jo li dic nova perque no se sosté, no la
vull qualificar perque el president, segur que em cridaria la
qüestió.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Sansó. Per part del Grup PP-UM, té la paraula el Sr. José Maria González i Ortea.
EL SR. GONZÁLEZ 1 ORTEA:
Gracias, Sr. Presidente. Yo pensaba por una vez fijar la
posición, sin que la presidencia tuviera que llamarme al
orden, puesto que mes es muy fácil fijar la posición en esta
cuestión, pero tengo que empezar por discutir con el Sr.
Sansó que ha aludido textualmente a mí y a mi oferta, que
hice desde esta misma tribuna y desde la comisión, de total
colaboración en la comisión de estudio de la problemática
derivada del túnel de Sóller. y estoy esperando que se demuestre en qué no ha sido así, en que no ha sido aSÍ, ha
comparecido todo el mundo, incluso los que no tenían que
comparecer, porque no tenían ninguna obligación, por supuesto se han presentado, del Gobierno y de la administración, todos, excepto una señora que estaba y sigue en período de lactancia, si es a eso a lo que usted se refiere, la falta
de colaboración del Gobierno, que baje Dios y lo vea; pero
vamos a lo interesante, porque eso la verdad es que tiene, a
mi juicio, muy poco interés.
Digo que era muy fácil fijar la posición de nuestro grupo,
porque quedó fijada con veintidós propuestas, constataciones
que hicimos , en atención a lo que se nos pidió y que fue
imposible discutir en comisión, porque claro, no interesaba,
no interesaba. El tema ya estaba demasiado debatido, además, claro, el túnel se volvía a poner en marcha yeso había
que traerlo, supongo, aquí al Pleno, para que hubiera más
luz, más lámparas y un escenario más adecuado, con más
cámaras de televisión y todo esto, no interesaba allí discutir
las cosas; pero, en fin, de todos modos nosotros hicimos
nuestro trabajo, cumplimos con él y constatamos, como digo
veintidós cosas, no vaya leer las veintidós constataciones que
por otro lado están al alcance de cualquiera, pero sí algunas
en particular que me interesan.
La constatación tercera decía que la adjudicación de la
concesión se realizó en la más estricta legalidad, quedó absoluta y perfectamente claro. La cuarta dice que los criterios de
adjudicación fueron los que recoge el decreto correspondiente Con total tras parecencia. Y efectivamente, el decreto, publicado en el Butlletí de la Comunitat Autónoma, de 22 de
diciembre del año 88, dice exactamente cómo y por qué se
hace una determinada adjudicación, y en esa fecha, en ese
boletín, en el preámbulo del decreto de adjudicación se dice
entre otras cosas las empresas que se presentaron, todas ellas,
can sus nombres y apellidos, se dice que se constituyó la
Comisión prevista en la base novena, que celebró diversas
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reuniones de trabajo, que atendió a una serie de criterios
ponderados y que de resultas de eso, sobre cien se estableció una puntuación que daba la del Sr. Caldés 72,56,
a Túneles de Mallorca 65,65, al Sr. Cuart, 50,75 y a
Entrecanales y Tavora 32,] 6; simultáneamente se añade
en el párrafo siguiente, y conforme a la prescrito en la
base octava, por cierto que sale ele este Par la me nto y de
UM concretamente la propuesta en su mome nto , se ha
solicitado informe de lo ay umamiento de SóJler y de
Fúrnalutx, decantándose ambas corporaciones por la
primera alterna tiva de las ferta del Sr. Cuart, por
entender que su propuesta económica es la más favorable para los residentes de ambos municipios. Asimismocontinúa- diversos co lectivos se han personado en el
exped iente expresando su opinión favorable a la misma
oferta por las mismas razones antes expuesta. Eso quedó perfectamente claro y paten te en la comisión, como
quedó claro y patente e n la comi ión porque lo reconocieron todo los comparecientes de Sóller y Fornalu(x
repre entan tes de los diverso partidos políticos de
ambos municipios, que lo vecinos de óller y Fornalu tx,
los ayuntamiento y la mayoría de los partido I Olílico , hay que excluir exclusivamen te al P M que no quería que se adjud icara él nadie porque no quería que e
hiciera el lúne l, querían , clamoro amente, como dijo
uno de lo compareciente, había un clamor popular a
favor de la oferta del Sr. uart, un clamor popular, y
claro, e o e plasma en el ButUetí de la omulLiLa l
Autonoma de 22 de diciembre del 88. ¿Dónde estaban
e ntonce esta voce que ya abían que esto era una
concesión ex tratÍa, que el criteriQ imp rtante era precisal11ent el de la comisión y no la opinión de Sóller y
Forna luLX eso no tenía tanto qu ' o.n tar, dónde es taban
o 110 habían leído entonce los que ahora talllO claman
y tan to saben , no habían leído es ta puntuaciones? ¿ o
sabían tocio e to no lo leyeron enlonce , no lo leyó el
Partido ocialista de ó ller, no lo leyó e l D y la UM
de Sóller? ¿Dónd e estabHn los que a ho ra claman tanto,
dónde ~ taban el 22 d diciembre del 8 ? Probablemente, probablemente celebrando las navidades, supongo,
porque entonces no se enteraron, ahora sí, ahora parecen haberse enterado y ahora parecen atribuir las cosas
a adjudicaciones favoritistas.
¿Dónde estaban también cuan lo se pu la cláusula
leonina a la que el conseller
refería y que no tengo,
por con iguiente, que insistir má. ?, pero e evidente que
esas clá usulas eliminan, C0l110 decíamos en nuestra
constatación decimosegunda, cualquier sospecha de trato
de favor al concesionario, porque si eso es un trato de
favor, como el conseller decía, si así se trata a los amigos, cómo se tratará a los enemigos.
aela hay que decir ni nada ti enen q ue ver tampoc
puertos deportivo ', c m.o queda palmari en nuestra
constatación núm.ero 14, que rccog t xLu almente 10 qu
dice la alca ldesa de Só ll er en la compa recen ia que el
Gobierno de la omuni la I él petición uya no au torizó
la previsión d co n tru cción el I puerto depOl"livo , por
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,nsiguient . nada ti ene que ver el puert .eponivo, e a lgo
urg eles l LI ' , que
una ini cia¡iv;l. un a ¡n i ia tiva I gín (1 que , 1 01' ' ul uest bu, aba blencr benefi ios en la
ll11panm once i naria , eviel m e que ll. ca ban obt n r
!ne fi cios, pero era una inicialiv(l legítima iniciativa quc n
lle va a cab porque el ay untami nt le ó ll r, la fuer zas
1 general vivas de Sóller se oponen a eso.
Que p r razon imputable ¡¡ la adminis tració n, se dan
s prórroga, ye o lo recono e l ·1". Jua n Torres LI drá,
·.llonces jefe del rvicio de Carrete ras , lo reconoce pa lm aame nte en la comisión, dice: 11 í yo mismo fui e l que al
rinclP I pedí que se hiciera un modificado o se estudiara,
legO no se llevó a cabo por ie rto, pero pedí que se parara
I in icio de las obras para est udi ar un modificado que altera 1 la situ ación de la boc~1 sur . • í -dice también- e no sola,ente habitual in lo que OC\lrre o sucede en lo muchos
I;OS ele experien ia -y é l lo tenía y los tiene, muchísimoss lo norma l qu su rjan problema que obliguen a pedir
·rón gas para la obras" . É l e re fi e re ó lo a la primera
e conoce la egund a, pero ele la 1 rime ra dice también texualmente en su compaJecencia, y a requ rimien t de otros
'ortavoces y del mío también que "es frecuente y es razona,le y lógico la petición de esa prórroga".
EL SR. PRESlDENT:
Sr. González Ortea, acabi, per favor.
EL SR. GONZÁLEZ 1 ORTEA:
Gracias, Sr. Presidente . Acabo inmediatamente. Paso ya
la vigésimo segunda, que me parece la más interesante de
.odas las constataciones que hacemos, y es que una vez finali~ado el túnel, las tarifas para los residentes de Sóller y Forlalutx seguirán siendo las más económicas ele entre todas las
Jresentadas inicialmente, y esto es un tanto que se apuntará
:taramente el Gobierno. No habrá costado ni una sola peseta
más el túnel al contribuyente, ni una sola peseta más. El
plazo de explotación se habrá reduciclo en la medida en que
han tardado más en construir el túnel, sin repercutir tampoco ese plazo de explotación sobre el contribuyente y, finalmente, las tarifas para los residentes de Sóller y Fornalutx que era lo que en definitiva pretendía el Gobierno y era lo
que pretendían todos los habitantes de Sóller y Fornalutx-,
cuando el túnel se acabe -que esperemos que sea muy pronto- seguirán siendo las más bajas de todas las que, entonces,
se habían presentado. Nada más. Muchas gracias, Sr. Presidente.
1

EL SR. PRESlDENT:
Gracies, Sr. González Ortea. Pel torn de replica, té la
paraula el Sr. Triay.
EL SR. TRIAY 1 LLOPIS:
Moltes gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Per
que duim aquí aquest tema, si hi va haver una comissió

cl'estucli') Perque la comissió cl'estucli va acabar fon;adament. sense ha ver rebut documen ts imp o na nts i sense
hav I
nclós e l sc u u· ball p rque l'ordr e ra que,
ahan" I I I ba l el h Omunil3.1. havia el e 'téll silenciada
él lue 1, com l 1 ,
i ' Í el enzill. l 1 r :Iixo 11 duim
aqu í. q ue hi ha lIum i taquÍgrafs per parl ar d aque 1
lem ,l i u·eu re le e n lu. ion que no va rem poel r lre ure
alla a la moció corresponent.
M'agradaria explicar-los, Sres. i Srs. Diputats, com va
ser el canvi ele la proposta del Sr. Caldés al Sr. Cuart. El
Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori es
va pre en tar al ConselJ ele Govern amb un e borrany,
amb una pr po ta de decret ti favor elel r. aldés. ] li
va ren elir: "o n vas am b aixo? Ves, torna cap a la ConselJeria i ha duus ben a1'reglat a favor el I r. uart" . Com
si fo un to de rond lIa, vet aquí que el Sr. Conse ll er
el bre Públiq ues tan fon é elavant el febles com
febl e lavant e ls forts , lri -tras , tri -tras, se n va anar a la
on e lleria, on tenia els papel' i e l' ordinaclor i va
orel n r a la pe r ona que havia escrit la pro]) ta: Ilara
ma te ix me n'he le dur a ixo ara mateix a l 011 e l! ele
overn . on liu Ca ldé pos Antoni uart Rip 11. E l
tema e1el preambul ja I'arreglarem clema" . ] no varen
pensar a arreglar-ho . J va quedar la vOlació de la comisi ' avaluadora que prou di gusto va clonar i prou coa
va dur. l així va anal'. Com si él una 01 o ició, el tribunal
qua lí ficador duu a l'a utoritat que firm a. que rubric<l el
nomenament li liu : "aques l és I que ha qt1edat el prime r. ha g llanyal 1 opa ició ". 1 aq ue ll li diu: " i, pero jo
ten un nebot, que no l' heu va loral, ha quedal 1 quart,
pero li c\on a rem la pl a~a" . Aixo é 1 que han fel. No
han fel rés més. Aixó. El tribunal qua lific<tclor ha qued at
com u n peda<; brut perq lle el que havi a ele firmar va
firmar una altra cosa.
onselle r no contes ta les pregun te que jo Ji plantejo. M'és igual que on.testi o no . A l cap i a la fi, e l
si lenci tam b ' c mpt n. tv!'és igua l, que d igui e l que
vulgui. Sobre I'adjudica ió -a Olé . e ll no hi era, i tampoe no té cap re ponsabi lital. Jo, la il1lerpel 'lació no la
fai g al Consell er. la faig a l overn , especialm en t al r.
Pr ident, que és el Presidenl le tots els overn que hi
hagut élfectats per aq uest tema. Sobre la co ntraclació de
les bres no he entit ni paraula sobre l' inexi tent control del delega ! del Govern balear a la companyia concessionaria , obre les cordes improceclents, obre la
siluació actual. eles ele dia 10 d 'ago t que ja no hi ha ni
prorroga. El que sí hi ha és un silenci. 1 e l ConseJler té
un especia l interes que parlem del que, peT a ell' és la
gran taula de salvació de tot aquest tema que és la
famosa clausula ele la rndemnització, Pa r lem de la clilUula de la indemnització. Que hi hagi aquesta clausula
110 demostra en absolut, que no hagi existÍ! favodtisme
en J'adjudicació i en tOl el tractameot posterior -ho ha
dit el Sr. Pascual, ro'ha trepitjat l'argument-, perque,
cIar, l'a mic li havia dit: Ili i jo no puc tirar enelavant
amb aquesta clausula ... " IlNo el preocupis. aquesta clausu la no te l'ap licaTem ll • 1 efeetivament, hagi pa sal el
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ue hagi passat, hagi incomplert el que hagi incomplert, la
¿Iaus ula no Ii han aplicada, perque no Ii convenia, i com que
és un amic no li apliquen. 1 aixo es considera el gran argument de la imparcialitat del Govern, que aquesta clausula no
ti han aplicada. Pero aquesta clausula, Sr. Conseller Reus, la
clausula 26 del plec de bases, és transcripció literal -jo no sé
que dir-li, perque esta fent quedar malament, contínuament,
el Sr. González Ortea, perque la va proposar eH, en aquest
Parlament, AP-PL; que es deia en aquell momento AP-PL va
aprovar dur una clausula identica que la que es va posar,
després, en el plec de bases, i després es va traduir ja, en
!letra logicament, ja es va omplir el punt de les xifres, al
contracte.
Pero, de totes maneres, nosaltres varem votar en contra
d'aquesta clausula. Convé que ho sapiga. Varem votar en
contra d'aquesta clausula i de totes les condicions del Parlament, Ilevat la nostra que era túnel de caracter públic, sense
privatització del projecte ni de la construcció ni de 1'explotació i, en conseqi.iencia, ús gratu"it per a tots els ciutadans.
Pero, que hem de fer? M'ha tocat discutir amb el Sr.
Reus, i el Sr. Reus, ja ho sabem, té un Ilenguatge peculiar. Al
Sr. Reus no li agrada el Parlament, al Sr. Reus no ti agrada
el control democratic, li agrada dir que venim aquí a embrutar, que venim aquí a enfonsar negocis, que venim aquí a
desprestigiar, quan realment ens limitam, estrictament, a
venir aquí a complir la nostra obligació, per a la qual ens
paguen per ser en aquesta casa, que és fiscalitzar i legislar.
Quan no legislam fiscalitzam. Complim la nostra obligació.
1, per tant, ja pot insultar, que I'únic que es desqualifica és
voste, que denota que és el que té dins el capet quan pensa
en el sentit del que és la democracia, quan pensa que hi ha
coses que és millar no tocar-les al Parlament, quan els Parlaments democratics no es tanquen ni en cas de guerra, ni en
cas de guerra es tanca el debat democratic parlamentari .
Pero aquí hi ha coses que no es poden tocar. Millor no
tocar-ha perque es fan malbé, ho embruten, perjudiquen, els
diputats, hi ha grups parlamentaris que no vénen aquí més
que per predicar, emprenyar. ..
(Remar de veus)

... sí, emprenyar. És una paraula sana, que tothom entén.
Segur que ho ha entes tothom , molt més que moltes altres
que hem dit avui aquí.
Sé, el delegat del Govern no va exercir mai les seves
funcions, el delegat del Govern, que era el Sr. Le-Senne, el
Director General d 'Obres Públiques, no va anar mai a cap
Consell d'administració, no va proposar mai cap sanció, i, és
cIar, el Govern, dins el consell d'administració de la companyia Concessionaria hi tenia una relació molt més proxima,
molt més directa, molt més confianc;a que el propi delegat
del Govern a I'empresa concessionaria. Per qualque cosa,
l'havien donada, la concessió, a una persona de la maxima
confianc;a, elel maxim coneixement directe. Pero, Sres. i Srs.
Diputats, diu el Conseller que el! ha complert els seus objectius. Aixo no ho pos en dubte, no pos en elubte en absolut

que el ConseIler, el seu objectiu, I'hagi pogut cobrir. El
que passa és que, amb aquesta interpel'lació, no tractam
de fiscalitzar, en concret, la gestió total del Conseller,
encara que una de les (... ) que ha donat és il·legal. Tractam de fiscalitzar la labor del President, del President
del Govern, que des de 1984 fins que va entrar voste ha
exercit un padrinatge total sobre aquesta concessió i ha
fet tolerar, i ha fet encobrir totes les desviacions respecte
de la legalitat i, a pesar de tot, no ha bastat perque el
seny de les persones, i entre d'elles el Sr. González
Ortea, que formaven part de la comissió avaluadora era
clarÍssim. Aquesta oferta no tenia solvencia financera,
aquesta oferta no era viable, pero la varen voler canviar
i ara tenim els resultats. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Triay. Pel torn de contrareplica té la
paraula el Sr. Reus.
EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES
ORDENACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus
Beltran):
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Acabaré parlant
un poc de democracia pero abans diré, Sr. Triay, que
voste .és un mentider horrorós ...
(Remar de veus)

... horrorós, horrorós, horrorÓs.
(Remar de veus)

És a dir, ho tenguin present els senyors espectadors,
perque aquesta democracia la feim quasi quasi tots
nosaltres pels mitjans de comunicació, per la camera
que I'esta filmant i per aquests senyors. Aixo és la democracia actual, avui en dia. Voste diu mentides. D'aquesta clausula de la qual sempre en parl, i que tothom
passa de llarg, el Parlament no en sabia res. El Sr. González Ortea no la va proposar, tant de bol, no la va
pro posar. Aquí hi ha el diari de sessions, que determina
el que va dir aquest senyor, i mai es va referir a aquesta
qüestió. Voste la va lIegir un dia davant jo, i li vaig dir ,
per favor , miri aixo, que em preocupa, i va quedar estoral. Amb aquest tema, per favor, senyors de la premsa que la democracia avui e'il dia pareix que arriba a ser
aixo- jo m'oblig davant vostes a explicar-los fil per randa. Democracia, Sr. Sansó, democracia. Jo duc en política més anys que voste i més anys quasi quasi que
tothom que hi ha aquí, presenl. Duc dotze anys en
política, i estic entusiasmat ...
(Re mor de veus)

... entusiasmat. Jo faig política amb una perspectiva
diferent a la seva. ]0 intent fer coses i construir. Vostes
criticar, captar vots, és una política distinta a la meya.
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No és la política, jo som tant polític com vostes , i l'estim
molt a la política , i el dia que me 'n vagi ele la política diré
que jo, durant uns anys,

són . en la meya opinió, els dos punts, per tant , que ens
han el e moure en aquesta interpel'lació, i aquest hauria
de ser el sentit de la votació d'aquests punts de la interpel 'lació respecte ele cercar afavorir el sector ramader.

(El Sr. Presidenr repren la direccíó del debat)o
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Reus, li prec que es cenyeixi a la contrareplica ... .
EL SR..CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 1 ORDENACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus i Beltran):
Bé, la meya contrareplica és que, per favor, tots els Srs.
Diputats i gent honrada que ens escolti, que recordin el següent. Es va adjudicar aixo a una oferta sobre la qual hi va
haver un consens social a afavorir el que eren els usuaris.
Segon, hi va haver una clausula lleoní, exorbitant, que va
fermar per complet molts de temes, sobre els quals durant
molts de mesos hi ha hagut debats insulsos, que jo me'n reia,
me'n reia de com és possible que la gent perdi el temps amb
aquestes beneiteries quan una condició ben clara, una resolució claríssima, que determinava un tracte molt dur contra un
teoric amic. Jo els diré, senyors meus, que el túnel sera una
realitat, jo faig feina així, no perd més el temps, tenc la clara
constancia que les coses s'han fet bé, i jo sempre actuaré,
perque som un home de dret, d'acord amb la lIei. 1 la democracia, em creguin, que la gent que ens escolta i ens veu sap
que no és aixo. Moltes gracies.
(Remol' de veus)

EL SR. PRESlDENT:
Gracies, Sr. Conseller.
111.1) Moció RGE núm. 3425/94, del Grup Parlamentari
MIXT, relativa a política en relació amb el sector Heter.
Derivada del debat de la Interpel-lació RGE núm. 2300/94.
Passam al tercer punt, que correspon a la moció 3425 prec silenci als diputats, per favor- presentada pel Grup
Parlamentari Mixt, relativa a política en relació amb el sector lleter. Aquesta moció ve derivada del debat de la interpeHació 2300, i té la paraula, pel grup presentant, el Sr.
Pascual i Amorós.

Des deis principis deIs anys 90, s'han tancat -jo calculo- sobre les 200 explotacions, no sé el nombre exacte,
e· n' han tél ncades bastants. Uns ramader han
pe r
lanca l e rq ue el ' a rrj )aVa I'eela! <Ie l 5 a n s i la mbé
pe rqu ' eren ubvencionats amb fon ele la omunital
E uropea perq u ' tan a in , I rq ue la omuniuH vol que
produeixin menys !let. Pero uns altres han tancat per
manca de rendibilitat en l'explotació. Aquesta manca de
rendibilitat ha anat \ligada als problemes d' Agama i en
coneret als preus que ha pagat Agama, que són -segons
díu el president de la F AGB, el Sr. Ignasi Moraguesunes 10 pessetes per dava\l del que es paga a la península. Per tant tenim un problema: els ramaders cobren
poco
Día 16 de mar<; del 94 compareixia el Sr. Morey per
informar de la reeuperació de les accions pel Govern
que havia v nul rang Braut. I, en coneret, erec que
és importan t res alwr algunes de les seves frases -que
pareix que no li inLeres en, perque no és aquí- que
diuen, basicament va dir: "la raó de I'esmentada intervenció, la reeuperació de les aecions, han estat per una
pan salvaguardar la continui'taL ele Impresa, Agama,
i, e peeiaLment d'una pan ignificativa ele le petite,
explotacions lIeteres de Mallorca ". Per tant, objectiu:
alvagul"lrelar aque, le·s explotaci n Ileleres.
l1linuava
el Sr. Morey, i deia: "de manera molt concreta -preguntava en aque\ls m6ments- , existeix alternativa a la transformació del voltant de 30 milions ele litres de llet a
Mallorca apart d' Agama -es pregunta va" . Existeix alternativa? 1 la seva resposta era: "no existeix alternativa, en
aquests moments -estam parlant del mes le mar~ - cosa
que no vol dir que n ería desitjable que no exi tí en
el futur pero no existeix en aquests m m nts" . 1 final ment, una altra de les fnlSes que va di!' el r. Morey és
la egüent: "no altres, efectiva ment e tam cercanl, empre, permanentment hem estal cercant que 'igui la iniciativa privada, la societat civil, que és la que ha ele fer
aquestes coses. iguj la que assumeixi la jndÍ! tria de
transformació de la lIel". Per tant, l'objectiu del Sr.
Morey, i del Govern, és que la societat civil es faci carree de la indústría de la transformació de la llet.

(Re mor de veus)

Prec silenci als diputats, per favor.
EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS:
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Aquesta interpel'lació
té, ha tengut, una motivació, i la tenen els punts d'aquesta
moció, que és la defensa de 1'interes dels ramaders. Per tant,
la pregunta que ens hem de fer és: als ramaders que produeixen llet, que els interessa?, quins són els seus interessos?
Tenir on dur la Het i cobrar el preu més alt possible. Aquests

El Govern va comprar el 97% d'accions d'Agama.
Millor dit, les va recuperar. En concret en té 56.679, egons ens va dir el Sr. Forcades, amb un valor nominal
de 566.790.000 pessetes. Enguany esta previst, m.iJlor dit
dins l'any 1994 hi h.a po ats prop de 500 mílions de
pessetes. segons se'os ha dit. Abans ja se o'havía posats
molts més, i per 1 any que ve n'hi ha 138 de pressllpostats en accions, pero també hi h.a slIbvencions, perque
en el capítol de Semilla S.A. hi ha 61.090 pessetes de subvenció, 52 milíon de capítol 4, o sigui subvencions
corrents i 8 mílions de ubvencions de capital per a inversió.

.>

1 que ha passat des del mes de mare; fins ara? Amb posterioritat a aquesta compareixene;a del Sr. Morey, surt una
iniciativa de 34 ramaders, avui -segons diuen els mitjans de
comunicació- 44, que representen 35 explotacions, i aquests,
diuen: "hem de comercialitzar els nostres productes", i arriben a un acord amb un envasador, i duen al mercat una nova
marca. Paguen a 47 pessetes el litre als pagesos, als ramaders
-6 o 7 pessetes més car que Agama- i volen construir, tenen
previst construir una planta d'uns 400 milions de pessetes no
per fabricar, no per envasar 30 milions de litres -que era el
que el Sr. Morey deia que es necessiten envasar a Mallorcasinó entre 40 i 50. Per tant, avui la pregunta és la següent:
que interessa al sector ramader? Que els interessa als ramaders? EIs interessa un monopoli? EIs interessa una única
societat, que, en aquest cas, seria Agama que, en aquests
moments, és del Govern, que esta subvencionada, etc. etc. i
que paga 41 pessetes? O interessa que n'hi hagi dues i que
els ramaders puguin triar? Sr. Cañellas, que creu que els
interessa als ramaders? Ido bé, nosaltres pensam que , en
aquests moments, interessa que hi hagi les dues centrals
lleteres per poder dur, perque el ramader pugui triar, perque
si pot triar, en la nostra opinió, sempre cobrara més del que
ha cobrat fins ara.
1 el conseller, fa quin ze dies, quan vaig fer la interpel'lació, va dir, com a mÍnim dues vegades, que volia ser el
conseller de tots els ramaders. Jo, la veritat, és que estic
preocupat al respecte, perque el taranna que hi h~ hagut fins
ara no pareix que sigui un taranna molt correcte. L1et mallorquina denunciara el Govern a Brussel 'les pel tema d'Agama. "Pere Joan Morey ha adoptat, cap a nosaltres, una actitud nefasta, desagradable i poc etica". Jo no entraré en el
tema de qui té raó o qui no en té. El que sí pens és que no
hi ha hagut un dialeg suficientment fluid i intens per ajudar
aquests pagesos que, repetesc, es volen transformar en empresaris. 1 jo vull recordar aquest programa electoral, camÍ
de progrés, que varen presentar el 91 PP i UM, i que diu,
quan parla d 'agricultura: "I'objectiu ha de ser continuar
essent la transformació deIs pagesos en petits empresaris i,
com a tals, entrar en una concessió economica de I'explotació agnlria". Que és, que no s'ha de saludar que un grup de
ramaders, productors de lIet, vulguin comercialitzar els seus
propis productes? Si agafam el Partit Popular a nivell estatal:
"ahora -darreres eleccions- una nueva y auténtica política
agraria que defienda los intereses españoles, el aprovechamiento máximo de las ayudas que otorga la Comunidad
Europea a los agricultores y ganaderos, el apoyo a la industria agro-alimentaria española ". Per tant, la pregunta és la
següent: nosaltres, els ramaders. tenim un a segona opció per
dur la llet. Que ti hem de posar a aquesta opció : bastons dins
les rodes o els hem d'ajudar? Aquesta és la pregunta.
I en aquest sentit va el primer deis punts de la nostra
rnoció: "El Parlament de les IlIes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autonoma a donar a les iniciatives de ramaders
de les IIIes Balears -es suposa que és al sector lleter- el mateix tractament que a I'empresa Agama quant a sol'licitud
d'ajuts deIs poders públics per a construcció de plantes d'envassament o transformació de Ilet". Aquests ramaders no han

d'anar a Brussel'les a denunciar res, aquests ramaders
han de ser rebuts pel Govern i, si tenen un projecte que
necessiti una ajuda -que no sé si és el cas, perque sabem
que la transformació de lIet, com ens va dir el Conseller,
no té dret a ajudes, pero sí els derivats- hi ha d 'haver
un dia.leg, i aquest no ha existit i, per tant, hi ha d'haver
un mateix tractament.
Sr. Conseller, no faci així, perque, segons diuen,
voste els ha enviat d'un Iloc a un altre -aixo és el que
diuen, Sr. Conseller. Pero, és que, a més, la pregunta és
l'altra: si nosaltres tenim dues possibilitats per als ramaders -Sr. Conseller, jo no sé qui és que ho té aixo, no
ho sé, voste em diu que la tenen uns altres i els altres
em diuen que la té voste, jo no ho sé, jo quedaré enmig, i esperaré que sigui l'opinió pública qui opinL Si
nosaltres -tornant al dilema-: un monopoli, Agama,
subvencionat, en aquests moments, Agama esta subvencionada perque el Govern paga tot el deute financer
d'Agama, o sigui, tot el deute financer que té esta subvencionat pel Govern, i hi posa doblers un darrera l'altreo Ido nosaltres pensam que s'ha d'ajudar que puguin
acabar la fabrica de lIet amb el que els toqui, i tenir-ne
una, i quan tenguem aixo que ja estigui, més o manco,
a punt, s'ha de privatitzar Agama, perque el Govern no
hi té cap feina. 1 per aixo demanam que, en sis mesos,
es posio a la venda les accions d' Agama. 1 en aquest
procés demanam que tenguin dret d 'adquisició preferent
d'accions els ramaders, a títol individual, i, subsid,iariament, les empreses de reconeguda solvencia.
1 ens queda un altre punt. El Sr. Forcades, que a mi
em va semblar una especie d'espadachín, dins la comissió, va dir: "aquest estiu no he duit lIet de la Península,
pero en duré, ben aviat, quan cregui, com a President,
jo cree que mentre sigui President la meva obligació és
que Agama guaoyi doblers per poder-los repartir fonamentalment en el sector ramader. Per tant, en duré
mentre sigui President, quan n 'hagi de dur" . Va dir aixo
dues vegades, aixo és una cita.
De moment, en el sector ramader 41 pessetes. Després hi ha la qualitat, després és més o menys. Pagament a 60 dies. EIs altres pagament més presto Pero és
que aquesta frase podria ser una verítat a mitges, perque
podria ser que hagués duit cosa de la Península, podria
ser. O sigui, aquí sembla que Agama no hi ha cap maquina que pugui envasar aquesta botella. Aquesta botella
és uña botella de batut de xocolata, amb tap de rosca, i
sembla que no hi ha maquines aquí. Per tant, la conclusió, i jo esper que m 'ha confirmin o ha desmenteixin,
perque dic sembla, diuen, és que sembla que podria ser
que aquesta botella s 'hagués fabricat a la Península,
amb lIet de la Península, perque no cree, si és així, que
s'ha fet a la Península, que se n 'hagin duit la lIet cap a
Barcelona o cap aquí on sigui j després hagin tornat la
lIet cap aquÍ. Supos que ho hao fet amb !let feta a la
Península i, per tant, si és així, jo no ho sé, haurien
duit \Iet a través del Laccao, com a mínimo
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Bé, ja sé que diuen que en duran quan vulguin, per tant,
no tenien perque dir cap mentida. Hagués pogut dir "jo n'he
duita". No tenia perque dir mentides. M'agradaria que se'm
, confirmas si aquesta botella ha estat envasada a la Península
o ha estat envasada aquí, a les IlIes Balears. M'agradaria que
I
se'm confirmas aixo, perque és molt important, perque el
Govern no pot fer el que vulgui. El Govern es deu a la societat civil, a tota la societat balear, no és només un accionista
majoritari d'una empresa que es diu Agama. 1 el Govern no
ha d'actuar només com a accionista majoritari, té una missió
molt més important que aquesta. Té la missió de potenciar
el sector ramader, i dur llet de la Península, en el futur o en
el passat, és una cosa que serveix per ajudar que els preus
siguin baixos -i es po si tranquil, Sr. Morey, perque el veig
molt nerviós, es posi tranquil. Per tant, m 'agradaria que, si
aixo es pot acIarir, s'acIareixi.
1 el punt número 2 diu que la llet o els productes substitutoris, mentre el Govern sigui majoritari dins Agama, mentre sigui una empresa pública, ha de ser amb Ilet fabricada a
les IlIes Balears, no ha de ser amb lIet fabricada a la Península. 1 dic llet fabricada a les IlIes Balears, si en fa falta a
Mallorca en poden dur de Menorca. 1 tenen marge ...
EL SR. PRESIDENT:
Acabi, Sr. Pascual, per favor.
EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS:
Aixo són els tres punts que esper que tenguin una aprovació unanime de tota aquesta Cambra. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Pascual. S'han presentat esmenes per part del
Grup Parlamentari PSM 1 EEM, que són la 3537, 3538 i
3539. En conseqüencia, per defensar les esmenes, té la paraula el diputat Sr. Orfila.
EL SR. ORFILA 1 PONS:
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Com deiem fa quinze
e1ies, amb motiu de la interpeHació que ha motiva aquesta
moció subsegüent, el deficit més important respecte de la
política referida al sector Ileter és la de la industrialització.
1 deia també que el fet que aquest defecte fos general a tot
1'Estat no minorava, no feia més petita, la responsabilitat de
l'administració autonomica, que ha jugat massa temps al joc
que "qui dia passa any empeny" en aquesta ma teria. El ma l
de la pol1tica del Govern, deiem, en materia d indu t rialització agraria, és, precisament, no tenir po lítica. També és cert
que l'enfocament que es va donar a la in terpeH ació no ens
va resultar massa convincen t, en primer Iloc per la parcialitat
de la intervenció de l'interpeHant, que va circumscriure el
debat a la problematica referida a Agama -la interpe¡'¡ació
parlava de política Hetera, en general- i, en sega n Hoc, perque alguna de les pro postes que ja s'intu'ien no eren del tot
adequades segons el nostre entendre. Així, avui, quan hem

conegut i analitzat les propostes contingudes él la moció,
hem decidit esmenar el contingut ele la mateixa matisant
alguna proposta i afegint-ne c\ues més que la completen .
Respecte de la pro posta que demana instar el Govern
a donar el mateix tractament que ha tengut Agama a les
iniciatives deis ramaders de les lIle s Balears que
sol'licitin ajuts per construir noves plantes de transformació de llet, el nostre grup s'abstindra. 1 ho farem
perque, com ja avan~ava al debat de la interpel'lació, el
gran problema deis sectors de transformació de productes Heters és el sobre-dimensionament. 1 en aquest sentit
vos tes saben perfectament que la capacitat de transformació de Het d'Agama, per exemple, és molt majar que
el volum que tracten actualment. És més, que per optimitzar les intaHacions s'haurien de tractar 60 milions de
litres, és a dir, la practica totalitat de la producció lletera de I 'illa de Mallorca, quan ara sois en tracten 20
milions, en aquests moments. l, en general, totes les
indústries de transformació lletera -no les de les Illes, la
majoria de les de I'Estat espanyol estan sobre-dimensionades. Miri, Sr. Pascual, possiblement podem coincidir
amb la crítica al Govern en aquesta política, pero avui
per avui pensar que algú pugui atomitzar, més encara,
el sector transformador ens sembla perilJosíssim. A més
a més, ha de reconeixer que la seva proposta té, com a
mínim, problemes de redacció perque demanar per als
interessats en construir noves central s lIeteres el mateix
tractament que s'ha donat a Agama, que vol dir exactament? Que el Govern, com ha fet amb Agama, també
ha de participar a les empreses que es crei"n comprantne accions? Que el mateix que s'ha fet amb Agama, vol
dir aixo. Demanar que es faci el mateix que s'ha fet amb
Agama -i ho diuen així- entenem que no és una bona
sortida.
Sr. Pascual, partim de la bona voluntat, deis bons
proposits de la seva proposta, no la votam en contra. La
nostra actitud és d'abstenció perque ens sembla que
esta mal expressada, no pretén fer possible que els ramaders es beneficün, creant, si fa el cas, i hi ha dubtes,
una nova central lletera, de la qual s'hauría de demostrar la viabilitat, la rendíbilitat, tenint en compte que
també hi ha aItres polítiques possibles.
La segona proposta, tot i que esta formulada d'una
actitud també constructiva, i ho hem de reconeixer,
l'hem volguda esmenar, perque el seu compliment era,
practicament, impossible. Així, si s'accepta la nostra
empresa, i crec que és important que quedi clar, si s'accepta la nostra esmena, el compromís sera que, mentre
el Govern participi a Agama, les materies primeres que
utilitzara seran preferentment els productes de les Illes
Balears, les produ'ides a les IIles Balears, preferentment,
perque és bo que el Govern, i en aq uest cas Agama, que
esta intervinguda pel Govern -el Govern en té una gran
majoda d 'accions- doni preferencia a I' hora d'adquirir
materies primeres a les produides a les Illes, que és per
aixo que el Govern ha intervingut aquesta empresa. Pero
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cal dir preferentment, enlloc de necessariament perque, en
primer lloc, no tates les materies primeres que consumeix o
transforma Agama es produeixen a Mallorca i, en sega n lloc,
perque aquesta és una qüestió que s'ha debatut a mol tes
altres empreses, no de les Illes, a nivell global, de l'Estat
espanyol, cooperatives, fins i tal. Pot una cooperativa comprar a una empresa intervinguda per l'administració, adquirir
productes fora deis socis que la formen? Per donar rend ibilitat a l'empresa, a una empresa que -no ho ob lidem- se n ha
duit, fins a aquest moment, una quantitat important de doblers públics? Es pot fer necessari, en algun moment, adquirir productes de fora, quan aquí no n 'hi hagi suficients, i
sempre que no s'utilitzi com a eína per baixar preus, es pot
fer necessari, per exemple, per no perdre quota de mercat. I
aquesta és una de les batalles més importants, perque la
política és produir en condicions de competitivitat, transformar en condicions de competitivitat, i adquirir el maxim
nivell possible de quota de mercal. 1 aixo és de primer d'economia. Allo que s'ha d'impedir és que s'acabi per comprar
prefereotmeot afora, perque així s'oblidaria -i aquí sí que
li haurÍem de donar la raó- l'objectiu que ha fet que el Govern comprés, que és salvar els interessos deIs ramader, i és
aquí 00 el Parlament pot jugar un paper.
El nostre grup empla<;a el Govern, el Conseller d'Agricultura i Pesca del Govern i el President 'perque, en el seu moment, comuniquin de forma puntual a aquesta Cambra, amb
una compareixen<;a a comissió -que I'hagin de demanar ells,
que no l'haguem de demanar nosaltres, com feim sempre- si
davant circumstancies determinades Agama es veu en la
necessitat d'adquirir producció de fora de les IIles, cada vegada que ho hagi de ter, en quantitats que pesin. Si em diuen
que han hagut de comprar determinats ferments, si em diuen
que han hagut de comprar cacau per fer el Laccao, perque
a les IlIes encara no feim productes trapicals, possiblement
ho entendrem, i no sera necessari fer justificacions, pero
quan s'hagin de fer compres de materies primeres, lIet, o
praductes derivats, en una quantitat important, que estiguin
obligats a compareixer en comissió parlamentaria i expliquio
els matius, i ho jutgem els parlamentaris, és a dir, els representants de la sobirania popular i, per tant, judicarem en
cada moment si ha estat o no una decisió correcte eles del
punt de vista deIs ramaders, pero, alerta, també eles e1el punt
de vista de I'empresa, Agama, I'existencia de la qual -no ho
podem oblidar- continua essent fonamental per un nombre
molt important d 'explotacions ramaderes de 1'illa de Mallorca.
Hem afegit un apartat que propasa que, en el moment
que el Govern posi a la venda les accions el ' Agama, i tenim
molt ciar que el Govern, a un moment determinat, ho haura
de fer, haura de vendre les seves accions a Agama -aixo ha
estat una intervenció temporal- qu e, en aquest mom ent,
s'obri una línia de cn~dit especial per als ramaders de Mallorca interessats en adquirir-les. Per que hem presentat
aquesta esmena? Perque tenim malta por que el contingut de
l'apartat 3 de la proposta del Grup Mixt resulti ele molt
difícil aplicació. Quan es posin a la venda les accions de
propietat pública el'Agama. hi ha una cosa de la qual és molt
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difícil fugir-ne, que es diu Iliure concurrencia, que fa
molt complicat aquest dret d'adquisició preferent que
proposa el Grup Mixt, perque la Constitució consagra
el lliure mercat, i són condicions contra les quals es fa
molt ditícillluitar amb arguments legals, des de l'imperi
de la llei, de la llei vigent, que tal vegada no ens agrada,
pero que existeix. I perque no s'han de crear falses
expectatives que després no duguin a realitats d'impossible execució. Que hem de ter? Quina és la garantia?
Quina és la fórmula perque els ramaders interessats es
converteixin en els hereus d' Agama? Facilitar a aquests
ramaders que quan es posin a la venda les accions tenguin capacitat d'adquirir-Ies. I que és capacitat per
adquirir-les? El capital necessari per adquirir-les al
100% sense que aixo sigui feixuc per a les seves eco nomies, és a dir, obrint una línia específica per a aquesta
actuació de credits blans, que els ramaders es facin deIs
hereus d'Agama -perque és d 'el!s que ha d'arribar a sertenguin facil adquirir aquestes accions. La resta dubt -i
per aixo també ens abstenim- que resultas massa legal,
i que no fos objecte de recursos, de controversies que la
fessin d'impossible aplicació.
1 finalment -i acab, Sr. President- proposam, en un
darrer apartat, la creació d 'una ponencia parlamentaria
per revisar i actualitzar el contingut del PICAB -per
cert, amb e, no són les IUes Belears, són les Illes Balears,
ho tenim ben clar- elel sector lleter. La primera part d' aquest PICAB -vostes ho recordaran, senyores i senyors
diputats- gracies, precisament a la unanimitat de tots els
grups parlamentaris va fer possible que s'aconseguís un
bon tractament a les IIIes pel que fa a la distribució de
les quotes de praducció Hetera. Els diferents grups, en
una visita que jo cree que va ser histórica, varen enviar
un representant al Ministeri d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació, i aquesta actituel unanime, aquesta
reivinclicació de tots els grups del Parlament va ser la
que va fer possible, entre d'altres coses, que la distribució de les q uotes de proel ucció Hetera fos beneficiosa,
beneficiés el conjunt de ramaders de les IIIes Balears.

1 aquest PICAB s'ha d' actualitzar, s'ha de revisar i
s'ha d 'actualitzar, perqu e aq uesta actuació és molt important avui i que si guem a no capa<;os de consensuar
amb el sector i, especialment, en I'apartat referit a les
indústries de transformació, que és un deis deficits del
primer PICAB en depen molt que siguem cap'a<;os de
trobar una actitud de consens del que ha de ser la segona part del PICAB i que aquest consens també es faci
amb el sector ramaeler, agrícola -ramader, en depen que
aquest PICAB sigui el 'apli caci ó. Es tracta, per tant, de
tornar a 1'actitut de procurar el consens en una qüestió:
la política del sector lI eter , que té una problemática
sobre la que, probablement, podem coincidir en la di agnosi, i que si som capa<;os d'involucrar-hi el sector,
podem concertar una bana part de les propostes. 1 em
creguin, senyores i senyors cliputats, que aquest consens
ens ha de ser prau útil qu an haguem de plantejar noves
qü estions, referides, per exemple, a les quotes de pro-
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c!ucció, a la seva comercialització, a les dificultats que es
poden presentar elavant virtuals elisminucions de les produccions que succeeixin per més ele dos anys -el problema és
que.ia existeixen, a les nostres illes, s'estan donant, a I'illa de
Menorca, aquests dos anys elarrers. 1 és evident que quan
revise m i tornem a elaborar aquest PICAB no podrem fugir
del debat sobre les indústries de transformació i la política ...
EL SR. PRESIDENT:
Acabi, Sr. Orfila .

"

EL SR. ORFILA 1 PONS:
Acab, Sr. President, dos segons, i la política respecte
d'aquestes, perque estam parlant d'un sector -el ramaderIleter- que té una importancia estrategica, és pel que hem de
mirar més prim que mai quan tractam sobre la política que
ha de fer possible el seu manteniment, i aquesta, no ho dubtin, senyores i senyors diputats, és la motivació que ens ha
fet presentar aquestes esmenes. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Orfila. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Rus.
EL SR. RUS 1 JAUME:
Sr. President. Sres. Diputades i Srs. Diputats. Evi. dentment, hi haura una doble pronunciació sQbre les esmenes presentades pel Grup PSM 1 EEM i per la moció -que no
interpel'lació, Sr. Pascual- presentada pel Grup Mixt.
Es fa difícil comenc;ar després ele la intervenció del Sr.
Orfila elavant tota una serie el 'esmenes que nosaltres creim
que són totalment necessaries, i vull ser molt clar i lIampant,
i no s'entengui com una afronta a la pro posta de moció,
perque entenem que el fons és sincer, hi ha una voluntat de
solució, pero que li falta un cert rigor, rigor perque entenem
que el problema és prou greu perque el que ens duu a tots
aquí a defensar són els interessos de tots els ramaders i, en
aquest cas, jo crec que no només qui presenta la moció, qui
ha presentat les esmenes i, si m 'apuren, jo crec que, fins i
tot, el Govern, que jo crec que també. 1 ho hem debatut
suficient, tant a compareixences -el propi President Cañellas
va assegurar que abans del 95 Agama estaria privatitzada, i
jo cree que, quan ho va dir, no volia excloure ningú, i sobretot no volia excloure cap ramader de les Illes ni cap ramader
de l'ilIa de Mallorca. Per tant, hem d'entendre que el dret
constitucional de concórrer a la privatització d' Agama és per
a tothom. Pero que planteja la modó, que és el que ens
interessa i el que ens permet el reglament de la Cambra? Ens
presenten una serie de punts, que nosaltres hem intentat
analitzar, que ha intentat matisar el Sr. Orfila, del PSM 1
EEM, i la veritat és que, abans de tot, hem de dir que ens
abstendrem. Ens abstendrem argumentant, i per no ser repetitiu, una mica en el que deia el Sr. Orfila. Nosaltres entenem
que si en el punt 2 s'acceptas aquest paragraf de prefe-

rentment, és important perque no poclem ser tant taxatius que, forc;osament, posar necessariament pot incórrer en el mateix cocli mercantil. Per tant, nosaltres esta m
<1 f<1vor ele I'esmena , demanam <11 Sr. Pascual si acceptaria preferentment, i, per tant, el punt dos tendria la
voluntat, l'acceptació per part, almanco, elels grups PSM
1 EEM, Mixt, que la presenta, i Socialista que jo, en
aquests moments, defens . Per tant, queda ciar el punt
dos.
Respecte deIs punts 1 i 3, Ji he de dir que l'abstenció
es manté, i es manté, senzillament, perque hem observat que, fins i tot, tenen problemes que freguen la legalitat. Per tant, crec que nosaltres hem de ser molt estrictes
en el pronunciament. 1 com que som molt estrictes en el
pronunciament, volem dir que entenem que, si varem
criticar la intervenció del Govern dins Agama, i es va
argumentar que la intervenció, fonamentalment, era
perque anava dirigida al sector, un sector primari, important, que no podia deixar caure, i que se n 'anava -i
perdoni l'expressió- afer punyetes, entre cometes, perque determinades actuacions de gent no varen ser correctes -no diré noms propis pero el que vull dir és que
actuacions de societats que intervingueren a Agama no
varen ser tan diligents en l'actuació com haurien d 'haver
estat i, per ventura, i així ho hem dit a altres indrets i
a comissions, la vigilancia del Govern no va ser tan
eso-icte com havia de ser, perque en el contracte de
compra-venda hi havia una clausula que deia i obligava
a la vigilancia i seguiment de 1'actuació de 1'empresa
que havia entrat dins Agama. Pero dins aquest parentesi,
.j. din-s aquesta actuació, dins I'error polític de no fer-ho,
nosaltres entenem que no es podia deixar de mans el
sector. Pero no es podia deixar de mans el sector no
només en la banda d' Agama, sinó alo-es sectors, tots els
ramaders i, per tant, elins el punt 1 nosaltres volem dir
que no més Agamas , solució al problema d'Agama,
concurrencia ele tothom, ajuda als ramaders en les vies
que siguin, ja siguin per la via el 'ajudes particularitzades,
ja sigui per la via de subvenció, ja sigui per la via que
sigui dins el sector, pero sempre en la mirada posada en
el compromís que té el Govern de la privatització.
Respecte elel punt 3, repetim, hi haura una abstenció,
pero també no es pot afavorir ningú. Ja ho hem dit
abans. Tothom tendra el mateix dret, els d'aquí, els de
Menorca, els d'Eivissa -si hi volen concórrer- i el de
qualsevol persona o entitat jurídica de l'Estat espanyol.
Evidentment, que ens agradaria a nosaltres? Ens agradaria que fossin els mallorquins, i que, per ventura, el
Govern hauria d'afavorir i d'ajudar perque els ramaders
mallorquins tenguessin les condicions necessaries perque
accedissin a Agama i se la quedassin, per dir-ho de qualque manera, condemnats a entendre's. 1 per les expressions tetes, que ens consten, de la Conselleria, s'ha intentat. AIgú deia: "m'han enviat aquí, després m'han enviat alla". Jo no hi crec en aixo, Sr. Pascual. Jo crec que
si hi ha una voluntat negociadora de les dues parts, hi ha
acord, peró no sabem per quines cinc-centes les relaci-
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ns es compliquen a un moment determinat. I jo no crec que
~a culpa sigui d'aJla mateix. Jo crec que és una mica comparo
tida entre tots, fins i tot nostra, de no afavorir per ventura
les condicions perque hi hagi aquest enteniment. Per tant,
, per entendre que.en el punt terce~ no podem privatit~ar, no
podem circumscnure a un determmat sector que pUgUl accedir al tema, nosaltres ens abstendrem.
Respecte de les esmenes ja li hem dit al Sr. Orfila que les
acceptaríem. També depen, evidentment, -aquí ha presentat
la moció- pero \i volem dir dues coses. 1 és la darrera respecte del picab. No hi ha dubte que si aquest picab no es posa
en marxa, si no es fixen els objectius a aconseguir per a la
miJIora del sector transformador lIeter de Balears, no només
en el que fa respecte a aixo, sinó en els objectius de la producció, aixo no anira endavant. 1 curiosament, si voste repassa els objectius que venien c1assificats dins aquell quadre
sinoptic, analitzant el sector, no només Agama, analitzant els
ramaders, anaJitzant el sector, i qualsevol instal'lació productora de lIet, resulta que hi ha tota una serie de factors que no
es segueixen. No es segueixen ni per als públics ni per als
privats. Per tant, jo crec que un enteniment deIs ramaders i
el sector públic, en aquest cas Agama, a una taula, on es
posassin en comú totes les problematiques, no faria necessari
aguest tipus de mocions, tendria el suport de tots els grups
d'aquesta Cambra, i el sector ramader estaria satisfet, i la
solució d'Aga!!1a no es tornaria a donar mai, perque nosaltres, com \lostes saben, hem estat els primers que aixo no ha
de tornar a succeir. Evidentment, som els primers pensant
que Agama ha de salvar, deis doblers públics invertits, fins a
la darrera pesseta, perque a nosaltres ens correspon fer el
seguiment i el control del Govern perque tregui aquests
doblers. Moltes gracies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Rus. Té la paraula el President Sr. Cañellas.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Gabriel Cañellas
i Fons):

Gracies, Sr. President. Possiblement la intervenció del
Grup PSM 1 EEM i del Grup Socialista faria inútil que avui
sortís el Govern aquí a donar alguna explicació .. Pero escoltant el que s'ha dit avui aquí, cree que es fa convenient,
almanco, tractar de traduir en una serie de fets histories, una
mica que ha passat a I'illa de Mallorca amb el tema de la lIet.
Perque aquí, avui , s'han dit cose~ que, no sé si a fon;a de
nosaltres desvirtuar la reaJitat, m'han paregut que canviaven
aguest curs de la historia.
El Sr. Pascual ha vengut 3mb una 1110Cl0, con equencia
d'una inlerpel 'laci ' -em creguin que és un 'lb urd dan'e ra
I'altre, enfilats, I erqu' sab ien que avui hi havia púb li c. Si el
Sr, Pa cual aquí i avui , hagué parlat d'allo que entén,
d'aigües re iduals, o el e política hidraulica, jo n hauria
sonit, perque en sap més que jo. Pero avui, el Sr. Pascual,
que només tenir per excusa sortir amb una botella, ha tractal
de confondre tothom. Tant que els propis grups parlamenta-
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ris de l'oposició han fet la defensa de la política del
Govern. Pero jo no vull entrar en cap tipus de debat. Jo
només vulJ deixar ciares una serie de coses que han
passat en el tema lJeter a Mallorca els darrers anys. La
primera cosa que vulJ deixar clara, per si a algú li queda
algun dubte -ho ha dit molt bé, el Sr. Rus, molt elegantment. És que el Govern no va enfonsar Agama.
Agama era una empresa privada, que estava participada
per una serie de cooperatives, per uns ramaders, que es
gestionava particularment i que, per les circumstancies
que sigui n -jo no hi entr- va anar de malament a pitjor.
1 llavors sí que quasi practicament era única, Ilavors
quasi practicament era única. El monopoli només va
existir, tret de la competencia que li poguessin fer
aquells que es dedica ven a la transformació de la llet,
abans d'existir els problemes d'Agama. 1 els ramaders hi
tenien -alguns- una participació directa en aquesta gestió, i alguna cooperativa important hi tenia una participació més que directa. I així i tot no varen tenir les possibilitats, donades les circumstancies, de poder-la treure
endavant.
Quan Agama no té cap possibilitat de continuar
endavant, que tothom ja Iliura les c1aus, i diuen dema
tancam, el Govern, que assumeix temporalment la situació, el primer que fa es cridar a tots els representants
deIs ramaders, a tots aquells que tenien el producció
major i els diu, en nom de tots els ramaders: "si voleu,
feis-vos carrec d'Agama, i hi haura tota l'ajuda del
Govern. Feis-vos carrec de bell nou. Que I'hem de
sanejar? La sanejarem. Feis-vos-en carrec. No, és que
n 'haurÍem de construir una nova. Mentre es construeixi
necessitam la vella, no n 'hi ha d 'altre. Feis-vos-en carrec
i nosaltres us ajudarem" 1 aixo ho han reconegut els
representants del sector, tantes quantes vegades els ho
demanin, perque si una cosa tenen és que fan honor a
la seva paraula, pero o s'assustaren -feia por, no he de
dir que no, feia por envestir Agama- o cregueren que
algú les treuria el problema per compte seu i, tal vegada,
encertaren. El Govern, davant la directiva de cap deIs
ramaders de no fer-se'n carrec. assumeix la responsabilitat, i intenta sanejar Agama, pero després d 'una negativa darrera I'alo'a per part d 'aquells que eren els més
interessats en solucionar el problema. 1 el Govern compra, o se 'n fa carrec, i saneja, i els ramaders els paga el
80% deis deutes endarrerits, mentre la resta de prove"idors només compren el 20, i tothom ho va assumir
voluntariament. Els ramaclers, perque logicament en
sortien beneficiats, i la resta de proveidors perque no
les donarem massa més opcions, aquesta és la veritat.
Els varem dir: o ho agafés o ho deixes. I les institucions
bancaries pel mateix.
I immediatament que esta mitjanament sanejada, i en
condicions, surt una possibilitat, i a la més mínima
possibilitat de privatitzar, es torna a privatitzar, i tothom
esta ben content. Desgraciadament, no hi havia les expectatives que esperavem dan'era qui va ser qui va optar
per sanejar I'empresa, i el Govern torna a haver-la de
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recuperar, i ho die amb tata claredat, mal haja 1'hora, no en
tenim cap interes ni un.
Per tant, entram en el procés de sanejar-Ia definitivament,
i consti que les ajudes són per semejar l'empresa i posar-la en
conelicions que qui la vulgui pugui optar a ella, i si són els
ramaders, i ho saben, perque els ha he ofert, millor que
millor; i si són empreses d'aquí, millar que millar, pero no
necessitam sis mesos per tornar a privatitzar-la i per posar-la
en situació de tornar a privatitzar. la hi esta. El qui vulgui
que vengui i que la se'n dugui. Tant és aixÍ que a la L1ei de
Pressuposts hi ha una disposició, si l'aproven vostes, perque
no s'hagi de fer una lIei especial per tornar a privatitzar-la
quan trobem els compradors, sinó que aquell que vengui li
puguem dir com a les botigues: li embolic o la se'n duu posada? Per tant, quan vengui algú, sigui ramaders, siguin empreses d'aquí -m'agradat I'expressió de reconeguda solvencia,
a veure si n'hi ha algun que, amb reconeguda solvencia, ve
i quan abans millor vengui i la se'n dugui. Mentrestant, jo
crec que no hi ha ningú que pugui dir, cap grup que pugui
dir que no se Ji hagi donat el dret de escoltar i I'impuls necessari perque emprenguin qualsevol acció.
Miri, als darrers que varen venir a veure'm -que avui,
efectivament, estan comercialitzant lIet- em varen dir una
expressió -voldria no equivocar-me en les paraules exactes,
cree que tenc bona memoria-: "no s'ha d'enfadar si li feim
la competencia". 1 crec que em poden guardar de mentir si
la meva contesta va ser: "enfadar-me? Deixau-me que us
digui una maledicció. Voldria us anas tant bé que em deixéssiu sense un sol prove"idor de lIet, perque I'endema podríem posa¡: pany i clau, tancar les portes d' Agama, i sortir
d 'aquest problema ". ] vaig afegir qualque cosa més: "i com
a Govern no planyeria cap deIs doblers que hem posat si aixo
havia de servir perque anas bé el sector". Per tant, cree que
la única cosa que em consola és pensar que en totes i cadascuna de les actuacions que ha fet el Govern, una darrera
I'altre, no ha existit mai ni I'interes en crear un monopoJi que, per altra banda, un monopoli vol dir que només hi hagi
una empresa que compri llet, i, en aquest moment, millorant
el present, són tres ja, més totes les que empren llet per a la
transformació, cosa que vol dir, a Mallorca tot sol, sis, set o
vuit que consumeixen aquest producte que fan els ramaders
d'aquesta ilIa, sense comptar els de les altres illes.
En segon 1I0c, que ningú no es quedara sense I'ajuda del
Govern si realment es decideixen a fer un projecte seriós.
Que sembla mentida, pero, una pro posta de resolució que
digui: "i no se'ls llevaran les ajudes a les quals tenguin dret,
se'ls donaran les mateixes que als altres". És que hi ha algú
que se li ocorri que algun grup polític pugui votar que aqueHes ajudes a les quals tenguin dret se Ii lIevin a algú? Hi ha
algú que pugui creure que un Govern, si hi ha una ajuda a
treure, de la propia Comunitat, de I'Estat, o de la Comunitat
Europea, la negara a cap grup? Faria falta estar ben malament del cap i nosaltres li assegur que no hi estam.
Limitar les materies primeres, no hi ha cap interes a durne de fora, pero mentre tenguem una producció necessaria

per ser rendible i no perjudiquem el sector, si fes falta,
i per aixo l'esmena que ha presentat el Grup PSM i
EEM és molt raonable, és logica i intel'ligent, a pesar
de provenir d'un grup al qual a mi m'agracla per fer-lo
enfadar dir-li fonamentalista, pero a pesar d'aixo, és tan
logiea que s'ha de reconeixer que és així, perque ja
l'altre dia corrien tres membres del Parlament quan hi
havia aquesta defensa deIs productes fets aquí, qlla!cú
que deia i el eacall, que?, perque en redactar s'ha d'entendre i s'ha de saber el que es fa. l, en tercer 1I0c, que
sigui i estigui a l'abast de tothom i preferentment deis
ramaders, me'ls pot acompanyar quan vulgui, als ramaders, tenim tantes ganes de llevar-nos d'enmig amb el
tema d'Agama que només que n'hi hagi un de voluntari
i tengui suficient capacitat per entrar dins aquest concepte que es diu de reconeguda solvencia, no esperara
dos dies si ho podem solucionar en un, perque el Govern deixi de ser empresa pública, deixi d 'haver de menester haver d'anar de la ma del Govern i entri dins
aquests principis de racionalitat que les esmenes deIs
al tres grups li han presentat i que a nosaltres ens sembien molt raonables. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. President. Grups que volen intervenir en
la qüestió? Sr. Pascual, té la paraula.
Ara som a la qüestió incidental.
EL SR. PASCUAL J AMORÓS:
Molt bé. Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Sr. Presidenl del overn, en primer 1I0e, manifestar la meya
ali faceió p rqlle voste ha 'onir aVll i aquí. sé que no
ho ha rel rerque jó he intervengu L, sé que h ha fel
perque hi ha qlli hi ha aquí, a la sa l pero jo cree que
és bo que hagi onÍl perq ue nece si len una explicació
i necessiten un canvi d'actitud del Govern.
Sr. President, voste ha comen¡;at per dir que jo no en
é de Ilel, é, jo s m enginyer industria l j advocat, feclivamenL profes ionahnem mai no 111 he d dicat al se tor
\leter, pero supo que voSle tampoc o sí?, bé, ramader,
lal vegada per alla, per la eva finca, ta l vegada té qualque vaca, no ho sé. Pero vo
és un polít ic i jo som un
polític i no importa saber-ne mo lt de \let, per saber si
hi ha inju tícies o no hi ha inj ustícies, Sr. P residen t. Jo
he vengut aquí a denunciar uns fets i a pro posar unes
solucions polítiques, no tecniques, polítiques, Sr. President, igualment que voste.

te

L'acud it que ha fet de la botella esta molt bé, molt
bé, m' ha agradat moll, I'únic que passa és que no m 'ha
con testat, on s' ha omplit? M 'agradaria que em con testas,
i no perque no es pugu i omplir perque jo el que vuIl és
que Agama la faci a ag ue ta botella, pero que comprin
la maquina, que la facin aq uí, i almanco consumiran ILet
mallorquina a Mallorca, m entén? enguany al pressu-

demanam, i no hi ha hagut cap paraula i sobretot me la
digui, si n'hi ha haguda cap, d'anar contra Agama.

posts, si és cert que no hi ha aquesta maqui.na, als pressuposts vostes han dut aquí, per a Agama, només una inversió, que és envasar en tetra brik, si no vaig malament, 86
roilions de pessetes, no esta previst comprar la maquina,
comprin-la, i facin servir Het de Mallorca o de Menorca o
d'Eivissa, bé, a Eivissa no en teneo ... (rialles) ... a E ivissa no
leneo quotes lIeteres, si no vaig malament.

Miri, en resum, jo vull repetir que es tic content que
hagi sortit, aquí no es tracta d'anar a cercar el passat,
qui té la culpa, qui no, aquí es tracta d'ajudar, de caminar cap al futur, i jo esper que aquesta interpeHació i
aquesta moció, hagin servir o serveixin només per una
cosa, perque el Govern de la Comunitat Autónoma sigui
el govern de tot el sector ramader, i amb aixo ja estaré
satisfet, aprovin o no aquesta moció, que cree que convendria aprovar-la, si I'han d'aprovar, jo estic disposat
a escoltar alguna de les esmenes, pero fins ara no hi ha
hagut el taranna adequat per part del Govern cap a una
iniciativa que pot ser bona i pot ser important pel sector
lleter de Mallorca i, per tant, de les Illes Balears.

Voste també diu que el Govern no va enfonsar Agama,
no ha ha dit, pero indirectament m 'atribueix que jo vull que
Agama vagi malament. Sr. President, jo Ji demanaria que em
digués a veure, amb tot el que he dit jo abans, qu ines paraules he dit contra Agama, que he dit perque Agama no hagi
d'anar bé, li diré una altra vegada el que he dit. He dit que
en la situació actual, que no és la mateixa que el mes de
mar~, quan el Govern va comprar el 97% de les accions o va
recuperar les accions de Granges Braut, que lJavors no hi
havia cap iniciativa, avui la situació és diferent, i avui hi ha
hagut una serie de pagesos que volen comercialitzar el seu
propi producte, i segui lIet, siguin taronges, siguin pomes,
sigui blat o sigui el que sigui, voste que els ha de dir, a uns
pagesos que volen comercialitzar els seus productes, que no
ha facin? Per tant, el que s'ha de fer és donar-los la ma
perque tenguin les mateixes oportunitats, i no dic més, dic
les mateixes oportunitats, que tenen les empreses subvencionades. 1 amb aixo no vull dir que hagi d 'entrar el Govern
dins aquesta altra central lIetera, no ho he dit jo, a aixo.

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. PascuaL Sr. Orfila, té la paraula.
EL SR. ORFILA 1 PONS:
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Hi ha, Sr. CañelIas, una coincidencia del nostre grup, d'un grup taxat
moltes vegades de fonamentalista, amb el Govern en
materia de política lletera? Li ha semblat a algú a<;o,
escoltant el Sr. Cañellas? Ningú no diu que sÍ. Ido no,
- pe;que entre altres coses entenem, i ho deia abans, que
el Govern ha tingut un deficit important en aquesta
política lIetera que avui discutim, la manca de política,
i aquesta manca de política és la que ens ha dut a la
situació d'avui i la que ha fet necessari que es presentés
una interpeHació, una moció subsegüent que ha hagut
de ser esmenada pel nostre grup per donar-li contingut
i rigor. Més encara, el Govern ha c1emostrat una incapacitat per comprometre el sector a trobar solucions, no
ho ha sabut fer, almanco de forma suficient, i no entrarem en histories, el que és cert és que a un moment
determinat el Govern decideix intervenir Agama per
salvar el sector, una bona part del sector, i creguin-me
que tampoc no varem coincidir, encara que tampoc no
varem coincidir en la forma del Govern de fer-ho, és la
realitat amb la qual ens trobam ara.

Jo crec que de vegades les coses es llegeixen com es volen,
pero aquí, la moció diu "el Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de la Comunitat a donar a les iniciatives
ramaderes -que sorgeixin, no?- el mateix tractament quant a
sol, licitud d 'ajuts deis poders públic per a la construcció de
plantes d'envasament i transformació de la lIet" , no per a
altra cosa, a mi em sembla que és ben clara la moció, aquí
hi ha un projecte de construcció d'una nova central lletera
que supos, a més, que els productes que donen més beneficis
són els de transformació de la llet i no els d' envasament,
després voldran anar també a la transformació, ido bé, si hi
ha unes subvencions de la Comunitat Economica Europea,
el Govern els ha d 'ajudar i no els ha d 'enviar d 'una finestreta
a l'aItra, perque aquí hi ha hagut una denúncia que els
passen d'una finestreta a I'altra, i jo no m'ho invent; si la
valen lIegir, els puc passar una copia d'aquest article, d'aquesta entrevista de diumenge passat, no estan contents, Sr.
President, del seu govern, no hi estan contents, perque, a
més, hi ha una altra cosa, ara ja tornant a 1'interes del ramader. Ciar, voste em diu que li dugui els ramaders per comprar Agama, molt bé, i si Agamil no és rendihle per si sola?,
perque tengui una estructura antiquada, perque tengui unes
maquinaries que no són bones, i resulta que el rendible és
aquesta banda, que hem de fer?, ens hem de carregar aquesta
altra banda i hem de tenir, aquí, una empresa no actualitzada, no competitiva I'any 1994 o el 1995? Jo crec que la postura intel'ligent és clara, la postura intel'ligent és continuar
en Agama, evidentment, privatitzar-la com més aviat millar.
pero donar totes les facilitats a aquests altres senyors perque
facin la seva propia central lletera. aixo és el que nosaltres
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Mirin, senyores i senyors diputats, Sr. President del
Govern, és tan important per nosaltres la política del
sector lleter que entenem que no es pot fer, respecte
el 'aquesta, cap c1asse ele demagogia, per part de ningú,
i perque volem ser rigorosos és pel que hem volgut
presentar esmenes que milloressin lil moció que discutim, perque és cert, és molt facil per una banda i I'altra
plantejar polítiques d 'impossible acceptació pendent
sois de I'expectació que es crea, és molt difícil fer-Io
sortir, Sr. President, a aquesta tribuna, exceptuant quan
hi ha espectadors, el difícil és donar sortides als problemes, i al manco és alió que nasal tres hem intentat fer
amb les esmenes que, ja es veu, sembla que duen camí
de ser acceptades per la immensa majoria de la Cambra,
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i la política que volem impulsar cap al sector Ileter és ben
clara, Sr. President, una política que vos tes no han dut a
terme de forma suficient, d'una banda l'increment de la
competitivitat deIs ramaders, i ningú no em pot negar aquí,
la constancia del nostre grup, del fonamentalisme grup del
PSM i EEM, per reivindicar millores, facilitats, avantatges
per als nostres pagesos, una constancia que ens ha arribat a
fer pesats dins aquesta cambra, i ser capa<;os, després, de dur
a terme una correcta política industrial que passi per la
racionalització del sector transformador, és a dir, no podem
impulsar més atomitzacions, no seríem rigorosos, no podem
demanar la creació de noves agames, no ho hem de facilitar,
no és aquest el plantejament i no ho pot ser, si voste ho ha
dit, s'equivocaria i no pot ser que duguem a terme aquesta
política, d'Agama n'hi ha hagut prou amb una, i hem de ser
capa<;os de garantir que Agama vagi bé; primer perque hi ha
una inversió molt important de doblers públics, és a dir,
doblers deIs ciutadans que estan en joc; segon, pergue s'aquesta empresa en depenen avui en dia una bona part de la
producció lletera i, per tant, una bona part deis ramaders,
com tenim molt ciar, Sr. President, que aquesta empresa,
Agama ha de dirigir els seus esfor<;os especialment -i no
m 'ha semblat que voste ho defin ís de forma excessiva- afer
possible la transformació essencialment de la Het que reculleo fins ara, i més, si és necessari, que aquesta funció implica que I'objectiu 1 és recollir el maxim de llet possible produi'da a Mallorca, objectiu 1, pero, alerta, objectiu 2, fer
funcionar cada dia millor aquesta empresa i, en conseqüencia, conquerir una quota de mercat, la quota de mercat més
amplia possible i fer que arribi a ser rendible I'empresa. 1
que quedi ciar també que la intervenció del Govern a Agama
ha de ser limitada en el temps, el temps just per sanejar
I'empresa, el temps just per definit com es liquida, el temps
just perque la liquidació costi el menys possible als ciutadans,
el temps just per garantir que els hereus del Govern dins
Agama seran els ramaders de Mallorca als quals hem d 'ajudar
des de I'administració, i voldríem veure el compromís ciar
del president des el 'aquesta tribuna que facilitarem que els
pagesos puguin recollir aquesta herencia, ser els amos cl'Agama prest, sense que se'ls faci un regal, tampoc no és aquest
I'objectiu. 1 tot a<;o fer-ho sota I'imperi de la llei, és a dir
sense dur a terme actuacions que puguin ser recorregudes,
sense les precipitacions producte de falses urgencies que
sempre salen ser males conselleres.
Sera la sortida, Sr. President, tal vegada, per al sector
impulsar una política de concentració empresarial? Nosaltres, per exemple, no ho dubtam, creim que segurament
hauríem d'anar per aquí, i s'ha fet fins ara molt poc per
impulsar-ha. Aquest és el contingut de les esmenes que presentam, qui vulgui disfressar-ho d 'altres motivacions, juga un
joc en el qual no volem participar, respecta m massa el sector
com per jugar-hi, consideram massa fonamental tenir viu el
teixit agrícola de les nostres illes -acab, Sr. President- com
per dur aquí propostes que no sigui n serioses, que no siguin
rigoroses i que no representio un benefici del conjunt del
sector que, no oblidem, no és el benefici de ningú en particular, és el benefici del conjunt del sector.

Per cen, Sr. President, els he fet un empla~ament, he
el Govern, Sr. President, i no m'ha contestat,
quina és la seva resposta?, es compromet el Govern a
compareixer al Parlament per exp lica r si en algun moment, ele forma virtual , es veuen obligats a importar Het
de fora, aquestes primeres materies de forma important,
consistent, en una quantitat que ho valgui, per explicar
les motivacions, justificar-les j cercar, si és possible, el
suport deIs grups parlamentaris?, es comprometen a ferha?, es comprometen que si revisam aquest PICAB de
la llet i entram a fons en el seu debat, cercare m també
el concurs del sector, cercaiem també el compromís del
sector, perque sense el compromís, sense la concertació
amb ell no és possible avan<;ar, s'hi compromet, Sr.
President?
empla~at

Per cert, Sr. President, fonamentalisme, no; objectius,
tenir ciar, objectius fonamentals. Fonamental és defensar e)s interessos deIs ramaders, mantenir viu el teixit
agrícola i ramader a les oostres illes; fonamental és
definit d'una vegada per totes la política industrial
el'aquest sector; fonamental fer que I'empresa intervinguda, Agama, es faci rendible perque no sigui una de les
tantes empreses fracassades de la nostra comunitat autonoma; fonamental que Agama no sigui un deIs tants
negocis foradats que sol fer moltes vegades el Govern;
fonamental cercar una política de concertació entre les
diferents empreses transformadores del sector lleter;
fonamental definir i propiciar una política afavoridora
de la comercialització d'aquests productes; fonamental,
en resum, defensar el sector. Vol fer tot a<;o el Govern?,
no ho ha fet, fins ara. Ho 'vol fer el GoverQ a partir
d'ara? També considera, Sr. President, fonamental ...
EL SR. PRESIDENT:
Vagi acabant, Sr. Orfila, per favor .
EL SR. ORFILA ] PONS:
Acab, Sr. President. Considera el Sr. President del
Govern fonamental totes aquestes qüestions? Les hi
considera, Sr. President? Ido, no tengui cap dubte. Voste és un fonamentalista.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Orfila. Sr. Rus, té la paraula.
EL SR. RUS 1 JAUME:
Moltes gnlcies, Sr. President. Evidentment, jo crec
que una cosa ens ha juntat a tots, i no valdría caure dins
el que és el fonamentalisme, tenc molt de respecte per
qualsevol grup d'aquesta cambra, indistintament que
s'hagi de criticar en el seu moment, sigui el que sigui qui
presenta la moció, sigui per un excés de fonamentalisme
o per determinades actuacions polítiques que no ens
agraden del grup majoritari. Pero, de tot, jo crec que
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hauríem de resumir una cosa, i en aquest cas té raó voste,
Sr. President, voste ha ofert el despatx i ha dit al Sr. Pascual
que si és necessari acompanyi, jo no tenc el gust de coneixer
qui són al públic, pero em mereixen tots els respectes, indistintament qui siguin, i si són ramaders, ells i els que no hi
són, ten en els mateixos drets, i voste ha dit que tenia el
despatx obert, que ells els hi podia acompanyar. Si el Sr.
Pascual, hi ve abé, crec que tots els grups els podríem
aeompanyar i tendríem el llum i els taquígrafs ... Die tots,
perque de vega des nosaltres hem intentat anar al seu despatx
i no hem tengut aquesta sort, per tant, se'ns obri una porta.
És important.
El que és molt clar, Sr. President, és el següent: si és ver
que les seves paraules són que el sector és el prioritari, que
Agama s'ha de privatitzar, sigui qui sigui tengui ¡'oportunitat,
i amb aixo hi estam d 'acord, i sembla que també el PSM i
EEM esta d 'acord amb la privatització, la qual cosa no casa
totalment amb el que deia de fonamentalisme, perque jo crec
que ells han captat la idea del tema, és molt important que
Agama torni a les mans, amb uns altres criteris deis que hi
havia abans, i no deis primers, que guanyaren molts de doblers, perqll e els primers senyors que tengueren Agal11a
guanyaren molts de doblers, en guanyaren tants que per
ventura aixo els va dur a perdre, tengui-ho molt ciar.
Ens ha dit que si és necessari no planyera els doblers
posats a Agama, SllpOS que amb l11atisos, evidentl11ent, amb
matisos perque aquí sí que nosaltres hi entrarem, hi ha uns
doblers posats, uns doblers que són públics, uns doblers que
són de tots, i la nostra raó fonamental és fiscalitzar-Ios, han
de tornar aquests doblers, en la mesura que sigui, i si voste
argumenta que els que no hi entrin siguin ben repartits entre
el sector, per ventura fins i tot tendrien el nostre suport. 1
voste ho sap a aixo, aixo són mesures de malta categoría, í
voste sap que el Partit Social ista les té quan són benvingudes, el problema és que vos tes les plantegen malament.
Una altra cosa li vull dir. pensi que no només és una
qüestió economica, una qüestió de doblers, tenim un a part
social que ha dut molts de problemes, n'hem parlat amb el
conseller, I'hem defensada, i no voldria que sortís el mi ssatge d 'aquí dins que hi ha la voluntat de lliurar Agama, posar
daus al pany, no ha de ser aquest el missatge, perque pensam que el Sr. President ha volgut dir que ja que Agal11a
comen<;a a anar bé -em sembla que són aixÍ les darreres
paraules del Sr. Conseller i del president de la societat-, ja
pot estar en condicions de cOl11en<;ar a tenir ínterlocutors
que acceptin una viabilitat, les condicions d ' Agama han de
tenir en compte no només el sector, sinó la part social, perque qui els parla esta totalment a favor i les defensa, perque
crec que són una part fonamental del manteniment, en
aquest moment, d' Agama.
Li vull dir dues coses, Sr. President, perque vull que les
tengui ben ciares. Jo no cree que voste s'hagi llegit el PICAB, no ho crec, i em consta, pero el senyor que té devora
sí que l'ha lIegít, i a mi no em va quedar més remei que
llegír-Io , perque el company que em va precedír va ser elegit
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com a diputat a Madrid i, per tant, quan em vaig fer
carrec de l'area, una de les coses més importants que
em va deixar, va ser aquest acord, aquest acord que em
deia el Sr. Orfila avui horabaixa, quan íntentavem coincidir, perque ell sap que nosaltres retirarem tata una
serie d 'esmenes perque fossin acceptades les seves, i ens
posarem d 'acord, no ens cauen els anells per dir-ho,
quan tractavem el tema deiem, i per que aquest PICAB
no s'ha dut a terme, per que no s'ha explicat a tota una
serie d'empresaris, tata una serie de ramaders, per que
no s'ha practicat per Agama?, i aquÍ sí que he de dir
que al president d'Agama, al Sr. Forcades, li hauré
d'estirar les orelles, perque evidentment de tots els
punts, jo els he anomenat, he anomenat el títol, evidentment, no els puc detallar tots, només a un, a la
fixació deis objectius i al que fa referencia als objectius
del PICAB en produceió, només Agama, al nostre entendre , ens podem equivocar, pero ens ho hauran d 'explicar millor, perque ni pels resultats ni per la compareixen<;a, com a mínim, un 30%; un comentari que a qui
els parla li va fer el president, és que encara no hi havia
hagut temps, readaptació, rellan<;ament, no, jo crec que
si, seriosament, amb les propostes que s'han fet , s'aplicas aquest pla que va ser acordat i aprovat per unanimitat, tením salvat el sector i Agama pot tenir aviat, després de la visita al seu despatx, evidentment, nous propietaris prívats. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Rus. Per tancar la qüestió, té la paraula
el president Sr. Cañellas.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVE RN (Gabriel CañelIas i Fons):
Gracíes, Sr. President. Sense anim de dur la contra
al Sr. Pascual, jo no he sortit aquí per donar explicacions a aquells que ens escolten d'un costat, he sortit aquí
per donar explicacíons als diputats, perque els que ens
escolten, les mateixes explicacions ja les han sentides de
la meva boca abans. He sortit més avíat perque m 'ha
semblat que la seva intervenció -ha de perdonar-me, li
ho dic amb tot el respecte, i si 111 'equivoc, lí deman mil
perdons- m'ha paregut enlla<;ar un doí amb l'altre per
arribar a una justificació. No n 'havia sentit dir mai tants
de seguits. Voste diu que no s'han fet ni pronunciades
paraules en contra d 'Agama i tan soIs ha fet una pregunta al Govern, que era : Que és el que valen vostes?,
mantenir el monopoli d'Agama'? Només aixo desqualifica qu alsevol intervenció, perque si haguéssim volgut
mantenir el monopoli d'Agama. hauria estat molt bo de
fer, i molt al contrari, volem mantenir tant el monopoli
d 'Agama que intentam a veure qui és capa<; d 'assumir
aqu eixa responsabilitat per llevar-la al Govern, qui és
capa<; de muntar tan tes quantes empreses de transformació hi hagi que ens permetin fer un cost afegit a l'envasament de la !let, un cost afegit qu e permetin 111és bones
rendes, un cost afegit que permeti obtenir subvencions .
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Només eSCl-iure les ajueles per a I'envasament, per a la construcció ele plantes eI'envasament ja és no saber de que es
parla. De les ele transformació, sí, pero ele les d'envassament, no, elesgraciaelament , que més voldríem que n 'hi
hagués, pero és impassible, esta absolutament prohibit.
Nosaltres volem, desitjam i perseguirem que tots tenguin
les mateixes possibilitats, i que si algú n'ha ele sortir perjudicat o beneficiat no sigui precisament aquella empresa on
participa el Govern, perque no I'hi queda més remei, perque
si hi ha d'haver algú, i si és que vaig en contra d'aquiexa
política que no ens agrada aqueíxa atomització, pero tampoc
no volem aturar una iniciativa que crec amb voluntat de ferse grossa, perque precisament un deis problemes greus que
hi va haver en el moment en que ens varem fer carrec d'Agama era que, efectivament, a la millor la solució hauria
pogut estar que tres, quatre, cinc o sis mesos sense que Agama funcionas, mentre se'n creava una altra més nova, més
moderna, que assumís part del personal, requalificar la situació laboral, pero no era possible perque no hi havia ningú
més capa<; d'assumir aquella producció que feien els ramaelers, ni hi havia doblers a bastament per acabar aqueixa
producció i durant dos, tres, quatre o cinc mesos tirar-la als
torrents, ni hauria paregut logic ni hauria paregut raonable.
Volem que Agama sigui rendible, si podem, perque és
J'única manera de trobar una possibilitat de tornar-la al
sector, si la vol, o de tornar-la a un empresari privat, si la
vol, o a una cooperativa, si la vol, o a un grup d'empreses si
es junten per voler-Ia. No n 'hi ha el 'altra. Li ho torn a repetir
d 'una manera generalitzada, aixo que dit d 'una forma que
pot pareixer que manca de sentú vaig a aquells que po~en en
marxa aqueixes iniciatives: Tant ele bo ens eleixeu sen se cap
proveldor, perque sera senyal que us va be, sera. senyal que
aqueixa oferta de pagament que feis us funciona, que la
comercialització us va bé i que I'ajuda del Govern no fa
falta, i Agama, per si mateix, tot i reconeixer els problemes
que de caracter social hi pugui haver, als qual es podrien
trobar tota casta ele solucions, no tenelria la necessitat ni ele
ser pública ni ele competir amb unes instal'lacions que no
són les més adequades per fer la funció que han ele fer. Quin
és el problema? El problema és que aquí s'ha fet una interpel'lació i una moció per arribar a una conclusió -les darreres paraules del Sr. Pascual-, i així, a partir d'ara, gracies a
aquesta actuació, el Govern tengui una autentica política
lletera, i s'estranyen que hagi comen<;at la campanya electoral? Creguin-me que el problema no és de ficil solució.
Quantes centrals lIeteres hi ha en venda en aquest moment
a tot Espanya? M'equivocaria si digués que totes?, m'equivocaria si digués que totes? Fins i tot aquestes que surten tant
a la televisió tenen preu, perque si parlam de Larsa, 3.000
milions de pessetes entre Galícia i Astúries, a mitges, les
dues comunitats autonomes van aconseguir posar-se d'acord,
socialistes i populars, perque hi havien de fer front i tot el
que faei falta; si és Puleva, 5.000 milions de pessetes, Andalusia, de la darrera tasca només; per que? Perque és un
producte que en aquell moment té moltes dificultats, que fa
mal comercialitzar, que n'hi ha un exeés, que n'estan en
contra totes les disposicions de la Comunitat Europea perque

hi ha un excés i el que cerquen és que o no es proc\ueixi. i esta ben ciar. o com que nosaltres no ens interessa ,
que es retirin els ramaclers, perque no ten en una alternativa. i I'hem de mantenir. si ens cota una mica de
(Ioblers, intentarem que no s'hagin de retir<lr. Si la comereialització en si elel producte , perque som una illa,
perque tenim unes possibilitats d'avantatge eI ' uns preus
de transport, ens permet que aqueixa comereialització
els eloni rendes, més bé que mai , pero ni haura una
política ara només perque hi hagi hagut una interpel'lació oportunista. No coincidirem en la política. És
ver que m 'agrada el que és fonamental, es ver que em
preocupa el que és fonamental, és ver que surt aquí un
dia perque s'hi discuteixen temes fonamentals, és ver,
pero també em Ilenga el que és accessori, i molts de
dies pens que hi ha intervencions aquí que les qualificaria d 'accessories i que no motiven que surtí.
No coincidirem en la política Iletera, en el global,
perque els seus plantejaments no són els mateixos que
els nostres. He dit c1arament que coincidíem amb el
plantejament ele les esmenes, i han de perelonar-me,
pero és aixÍ, no ho he fet amb mala intenció. Hi he
coincidit perque aqueixes esmenes, tant les seves com les
del Partit Socialista, en una ocasió i en una oportunitat
com aquesta, convertien uns plantejaments desafortunats, unes manifestacions oportunistes, en qualque cosa
més que raonable, i quan les coses són així , han de
mantenir-se i han de ser elites tal com són.
Agama ha el 'anar bé; si no hi ha altra alternativa, sí
que hi ha d 'anar per veure si trobam qui la compri, pero
si hi ha altres alternatives que facin que Agama sobri, i,
quan die Agama, no e1ic Agama empresa, elic Agama
empresa pública del Govern , ens en podem anar tranquil'lament, no hi ha cap problema. És per aixo que els
manifest que el que m 'agraclaria se ria que anassin tan bé
les alo'es, que paguen molt més bé, que comercialitzen
millor, que tenen menys costs, que tenen menys elespeses, que fes que ens retirassin el' Agama, que ens retirin
cI'aquesta actuació, cosa que ens aniria molt bé .
La concentració empresarial sera difícil, no és facil
de fer, i aqueixa va ser la primera intenció quan hi va
haver el primer problema amb Agama, quan varem
cercar tots els interessats, i pensi que quan die tots els
interessats sabia que parlava ele gent que produi'a lIet,
pero també hi havia a la mateixa reunió gent que subministrava a tot el sector i comercialitzava de tot el
sector, cosa que sí que hauria donat peu a una concentració, el que passa és que se'n varen fer por, i obligats
no es pot..., endemés, maldament es pogués, tampoc no
seria convenient. la m'aniria bé que hi hagués una tal
concentració empresarial que fes possible aixo.
Perque no !i'n quedi cap dubte, no hi ha cap problema si hem d'acudir a entrades importants de producte
de J'exterior que modifiquin el que és]a línia d'actuació
normal i corrent que voste planteja a la seva esmena,
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hagí de ser plantejada al Parlament o aquí on vulguin, no hi
ha cap secret, és una qüestió que jugara sempre entre aquell
factor que per mantenír el sector productiu s'ha de cercar
una rendibilitat, quan no hi hagi possibilitat d'obtenir-la
sufícientment aquí, i voste sap que tanmateix, quan ens hi
posam tots, no hi ha materia prima a bastament, n'hi entra
molta de fora envasada, preparada, que, per tant, hi hauria
capacitat per assumir tot el que aquí es fa i encara molt

més.

I

Perque no li'n quedi cap dubte tampoc, d'aixo, a I'esmena
que fa referencia al PICAB també donarem suport, i possiblement de qualque manera, en donar suport a aqueixa esmena, es contesta un poc allo que demanava el Sr. Rus. Es mal
d'aplicar el PICAB que hi ha avui perque possiblement les
circumstancies han canviades amb rapidesa. Jo no 1'he lIegit
tot, pero la part important, sí, per una raó, la hi diré, perque el Sr. COl1seller va convidar-me a presentar-lo al Sr.
Ministre, i no m'agrada anar mai tant desprovei"t de capacitat com perque en el moment en que vagi a discutir, si em
fan preguntes, no sapiga que hagi de contestar, i aquell día
m'havia preparat. De manera que les esmenes, sí, a totes, i
cree que d 'aqueixa forma quedara ben clara quina es la postura del Govern en aqueix tema i quins són els desitjos del
Govern a totes quantes iniciatives ens permetin una major
rendibilitat a les explotacions ramaderes. Moltes gracies.

-

EL SR. PRESIOENT:
Gracies, Sr. President. En aquest moment, tancada la
qüestió incidental, tornam a reprendre el debat en el punt on
érem . Hi havia pendent la intervenció del representant del
Grup Parlamentari PP-UM. Té la paraula el Sr. Mesquida.
EL SR. MESQUIDA 1 GALMÉS:
Sr. President, senyores i senyors diputats. Jo ce re que ja
n'hem parlat prou, de lIet, anit, perque aixo ja passa per
tenir un poquet de mala lIet, pero vaja, encara en parlarem
un poquet més.
Sr. Pascual, jo cree que voste, quan va fer aquesta interpel'lació í aquesta subsegüent moció,. va equivocar-se, perque hi va posar política del sector lIeter, jo hi hauría posat
política d'Agama perque tota la interpeHació primerament
i la moció després han envoltat Agama.
Jo estic astorat anit aquí perque pareix que voste ha
vengut aquí per anal' al capdavant de la defensa deis ramaders, deis prod uctors de lIet. Jo cree que aquí voste no pot
assumir I'exclussiva de defensar els ramaders, els productors
de lIet, perque crec que tot tenim interes en defensar aquest
sector i quí els parla, per ventura, el pugui tenir tant eom
Voste perque és un petit productor que lIiura Ilet a Agama,
de manera que té interes que es defensi la política i el ramader que produeix lIet.
En primer \loe, li diré que aquestes esmenes que ha presentat el Grup Parlamentari PSM i EEM, per part elel nostre
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grup, seran acceptades; si el grup proposant, el Grup
Mixt, concretament el Sr. Pascual, les accepta, el nostre
grup els donara suport. Quant als altres punts de la
moció presentada avui pel Grup Mixt, d'entada Ii diré
que cree que no és realista donar a les empreses en les
quals el Govern no té una participació el mateix tractament que dóna a Agama, empresa pública, de la qual el
Govern controla el 90% del capital. Obviament, el Govern s'ha compro mes a un pla de viabilitat d'Agama, i,
per consegüent, ha de donar suport a aquest pla com a
garantía de seguretat de pervivencia del sector de producció de Ilet. Ara bé, aixo no vol dir que les altres
iniciatives, com bé diu voste en el primer punt:
"Sol'licituds d'ajuts als poders públics per a la constitució de plantes d'envassament o de transformació de
Ilet", aixo no vol dir que el Govern en aquest moment
no pugui donar suport a una política d'ajudes i de subvencions a altres empreses, a altres iniciatives, pero
sempre a través de la normativa del FEOGA, sempre
que aquestes altres empreses disposades a envasar lIet
demanin les ajudes en temps i forma i s'adaptin a la
normativa, a les normes del FEOGA, jo cree que no hi
ha cap inconvenient ni un si s'ajusten a la normativa del
FEOGA perque els concedeixin unes ajudes. Per tant,
aixo és tan ciar i tan simple que cree que cau pel seu
propi pes.
Per tant, el nostre grup, a pesar que aixo és així, al
primer punt, no hi donara suport, perque ja li he dit
que ereim que les altes empreses no poden rebre el
mateix tractament que rep Agama per la participació
que hi té el Govern i pel pla de viabilitat a que s'ha
compromes el Govern amb Agama, perque jo cree, Sr.
Pascual, que Agama, i coneretament a través d'Agama,
el Govern, és qui ha defensat realment els interessos
deis ramaders, perque quan hi havia problemes deIs
ramaders amb Agama era quan Agama era una empresa
privada participada per cooperatives, i en aquell moment
en varem tenir, de problemes, perque no ens pagaven la
lIet, gracies que hi va intervenir el Govern, i amb la
intervenció elel Govern, la primera i la segona vegada,
Agama, a través del Govern, va defensar els ramaders i
va pagar-los. En aquest moment Agama compleix perfectament amb les seves obligacions, pot ser que ens
pagui la lIet un poc més barat, pero compleix i se saneja.
Per tant, repetesc que al primer punt no donarem
suport, pero que quedi elar que d'ajudes a través de la
normativa del FEOGA no faltaran. El Govern no 110més esta disposat a donar-les, sinó que els donara suport i els ajudara perque les aconsegueixin.
Quant al segon punt, tal com ve redactada la moció,
el nostre grup no estava disposat a acceptar-Ia, perque
diu -em pareix que deia-: "Necessariament produi"t a les
IIles Balears " . Amb l'esmena que ha presentat molt
encertaelament el Grup PSM i EEM, que diu: "Necessariament", nosaltres hi esta m elisposat a acceptar-ho. Jo
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enlloc de posar necessariament, hi posaría: Mentre n'hi hagi
a les Illes Balears emprarem 18 llet que es produeixi a les llles
B8 lears, quan no n'hi ha gi, si és necessari elur lIet de la península , la hi elurem. Perque no es pot elemanar ele cap
manera a una empresa que redueixi perdues, que pagui miIlor la lIet als ramaders i que, endemés, tengui entrebancs i
estigui fermada de mans i peus per no poder elegir en cap
moment J'estrategia empresarial que estimi més oportuna.
Per tant, a aquest punt, si voste accepta I'esmena, nosaltres hi donarem suporto
Quant al tercer punt, el que diu que "el Govern de la
Comunitat Autonoma posara a la venda les seves accions
d' Agama", jo crec que el president ha parlat c1aríssim, no és
que l'hi hagi de posar en un termini de sis mesos, és que ja
hi esta, el president ha dit c1arament que dins els pressuposts
va una lIei per demanar I 'autorització per privatitzar Agama,
el que fa falta és que surti un comprador solvent, que aquest
comprador sigui solvent, que pagui, que el Govern pugui
recuperar si no tot , part deIs dobles que hi ha invertít, a
Agama. És a dir, que pugui recuperar si no tot, part del
capital invertít. Ara bé, que aquesta empresa que compri
Agama que mantengui la central en condicions de funcionament estable i rendible i que pagui el capital o part del capital que el Govern hi ha invertit. Per tant, nosaltres hi donarem suport no en el sentit que en un termini de sis mesos,
sinó que ja és a la venda; si es presenta el comprador que
sigui solvent i disposat a continuar amb el funcionament de
la fabrica, pot presentar-se en aquest moment, pot quedar-se
3mb Agama.
Quant a les altres dues esmenes que ha presentade5 , 110Sal tres també, si el Sr. Pascual o el Grup Mixt hi esta c\'acord,
els elonarem suport, perque, afegint-ho endemés al punt
a nterior, no hi ha cap dubte que el Govern donara preferencia als ramac\ers si volen comprar Agama i són suficientment
solvents i poden continuar amb el funcion ament d'aquixa
central. Ara bé, aixo va incardinat en J'altre punt, que pretén
afegir-hi J'esmena del PSM i EEM, que diu que el Govern ele
les IlIes Balears, en el moment en que posi a la venda les
accions ele l'empresa Agama , establira un sistema de credits
específics que permetin als ramaders de Mallorca la seva
adquisició. Aixo va incardinat en el punt anterior. Per tant,
el Govern esta disposat a posar aquesta línia de credits
perque els ramaders, si hi estan interessats, puguin accedír a
la compra de les accions d'Agama.
1 quant al cinque punt, jo entenc que el que vol el Sr.
Orfila és una especie -no sé si la paraula esta bé- de ressuscitar la ponencia que varem fer. Dins aquest parlament va
fer-se una ponencia, de la qual jo formava part, sobre la
política lIetera. Jo cree que és una especie de resurrecció
aquesta ponencia per fer un estudi del PICAB, i no hi ha cap
dubte que el nostre grup també esta d'acord amb aquest
cinque punt, si és que voste accepta aqueixa esmena. P e r
tant, concretam: Al primer, no hi donarem suport i als altres
punts, amb la condició que acceptin les esmenes, els donarem
suporto Moltes gracies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:
Grilcies, Sr. Mesquida. Té la paraula el Sr. Pascual.
EL SR. PASCUAL I AMORÓS :
Sr. President, senyores i senyors diputats. Comenc;aré
per contestar al Sr. Orfila sobre I'admissió o no de les
esmenes que ha presentat.
En primer 1I0c, jo comprenc que hi ha unes diferencies entre el PSM i EEM i Unió Mallorquina, en aquest
cas, vostes són molt més intervencionistes i nosaltres
estam per la lIibertat de mercat, vulI dir que si hi ha una
possibilitat entre que hi hagi un monopoli per un costat
o que hi hagi competencia, ens estímam més la competencia. Jo ho dic perque m 'ha parlat del sobredimensionament. És possible que hi hagi un problema de mercat,
pero el mercat ja tendra cura de fer el que hagi de fer
i que sobrevisquin els més fo rts.
Vos te ha dit en el punt número II que no té ciar que
hi ha problemes de redacció -he entes aixo-. Jo vull
repetir que diu: Igualtat de tractament respecte d'ajuts
deIs poders públics per a construcció de plantes d'envassament o de transformació de lIet. Hi hem posat envasament i sabíem, Sr. Cañellas, ho sabíem, que els envasaments, ho he dit abans, en aquests moments no té ... , en
té les de transformació. Per tant, interpretar les coses
d 'una altra manera és cercar ossos en el lIeu.
Respecte del punt número dos, voste ha presentat
una ... , que és el tema deis productes que fa Agama no
fabricats a les Illes Balears, li vull dir que el punt número dos diu : La lIet o productes substitutoris. No parla ni
de cacau , ni parla de xufla , parla ele !let o ele proeluctes
substitlltoris, aixo vol dir lIet o xerigot fonamentalment,
i és ciar, voste ha fet referencia al ferment en el cas deIs
iogurts, pero jo li vull elir, qllant als iogurts, que la fabrica d ' Agama en té per dos o tres anys, la nova fabrica
d' Agama en té per dos o tres anys, vull dir que en
aquest moment no hi ha problemes de ferment; és la lIet
o productes substitutoris, lIet o xerigot, o Laccao fabricat
a la península, és a aixo al que es refereix. De totes
maneres, aquí s'ha Ilanc;at un guant, jo vull acceptar-Io,
aquest ( .. .), pero canviaré la paraula "preferentment", o
sigui, jo demanaré un consens a tots els grups per cercar
una nova redacció del punt número dos, i en comptes de
dir preferentment, vull recollir les paraules del Sr. Mesquida: "Mentre n'hi hagi al nostre arxipelag, seran prodults a les Illes Balears", pero, endemés d 'aixo, hi vull
afegir un segon paragraf també, una cosa que em pareix
que ha estat voste quí l'ha dita, i deman, per tant, la
transacció, jo propos una transacció, el primer paragraf
diria que Agama ha de consumir productes de les IlIes
Balears, estic parlant de Het o de productes substitutoris,
no es tic parlant ni de xufla ni de cacau, que aixo quedi
cIar; el segon paragraf diria: El Govern de la Comunitat
Autonoma compareixera anualment al Parlament, d'a-
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cord amb l'article 176, entre els mesos de setembre i desembre, o sigui, passat I'estiu, que és quan pot passar el problema, per informar sobre les materies primeres emprades per
Agama S.A. dutes de fora de les Illes Balears; amb la qual
cosa hi haura una transparencia, si hi ha coses, que es diguin
en el Parlament, que hi vengui el president d'Agama, el Sr.
Morey, qui vulguin del Govern i que ens expliqui a veure
que és el que hi ha dut, perque no ho sabem, i a més, es diu
que se n 'hi duen, de productes, a més del Laccao, i no ho
sabem. Per tant, jo li lliur aquesta transacció, Sr. President,
per si vol preguntar als grups parlamentaris a veure si I'accepten.
Respecte de les al tres dues esmenes d'adició. El Govern
establira un sistema de credits específics que permeti als
ramaders de Mallorca I'adquisició d'accions d'Agama. Jo sé
que I'aprovarien, pero duguin una proposició no de Ilei,
duguin-Ia un altre dia, jo consider que avui no és objecte
d'aquesta interpe l'lació aixo, li'n diré per que, perque hi ha
d'haver una igualtat amb tothom, o sigui, si hem de donar
credits als ram ades per comprar accions d' Agama, també
hem de donar credits als ramaders per comprar altres accions, hi ha d'haver una igualtat. Per consegüent,jo no die que
no la duguin, la té guanyada, aquesta interpel'lació, i jo no
sé que hi votarem, pero avui consideram que no s'ha de
votar aq uesta.
Després, sí que s'ha de votar el tema de les qUOLes lleters, alió del PICAB. És una cosa de la qual vaig pensar si
havíem de fer un punt número quatre, en aquest cas, sobre
les quotes lleteres. Efectivament, en aquests moments hi ha
ramaders de 1'illa de Mallorca que volen ampliar la seva
quota Hetera, n'hi ha que la volen ampliar, a la millar n ' hi ha
que en tenen de sobra, i jo, en el conjunt de les Illes Balears,
no sé si n 'hi sobra o si n 'hi falta, si basta, no ha sé, pero el
que sí que és evident és que aixo s'ha de revisar, i per tant,
acceptarem aquest punt número cinc, que seria el número
quatre, perque sigui votat.
Respecte del Sr. Rus, ha parlat de males relacions, que jo
crec que hi han existit. Sr . Rus aquí, de no fa gaire, hi ha un
diari amb unes declaracions del president de la F AG B, el
president deis ramaders, no de ningú d 'una part o de 1'altra,
sinó del president deis ramaders, que diu : "la actitud de
Agama es insultante para los ganaderos de las Baleares". Vull
dir que les relacions no són bones, esta ciar; ara, qui en té la
culpa? Jo cree que no helll ele cercar culpes, cree que hem de
cercar que s'arreglin les coses. Jo esper que a partir ele de1l1a
qui necessiti anar a la Comunitat Economica Europ ea per
demanar subvencions, vagi al Sr. Morey, esper que el Sr. Morey els rebi rapielament i esper que els doni totes les facilitats
i els expliqui tot el que han de fer perque els donin aquestes
subvencions, que fan la paraula del que s'ha dit aquí per
part deIs membres del Grup popul ar. Moltes gracies.

EL SR. ORFILA I PONS:
Gracies, Sr. President. 1I Adam Smith Pascual" ens ha
sortit fent el cant al liberaJisme económico L1ibertat de
mercat contra intervencionisme estatalista. Pero, Sr.
Pascual, que no ha escoltat el deba t? El debat no era
aquest, no parIavem d 'ac;o, Agama esta intervinguda, no
discutim si el Govern ha d'intervenir Agama, comprarne accions i tenir-ne participació, a<;o esta fet, ha sentit
algú, Sr. Pascual, que digués aquí dins que Agama no
s'havia de vendre i que s'havia de mantenir en poder del
Govern?, ha ha sentít? Nosaltres, no; nosaltres, no .
Nosaltres hem defensat que, a un moment determinat,
el Govern no va tenir més remei que intervenir Agama,
i hem dit que no ens va agradar com ha havia fet, i hem
dit que no estam d'acord amb els sis mesos que voste
diu, perque en política economica les coses no poden
fer-se a termini fix, exceptuant-ne les lIetres, se l'ha de
vendre amb unes determinaeles condicions: Primera, que
no costi doblers a la Comunitat Autonoma, per tant,
quan s'hagi sanejat. Segona , que els hereus en siguin els
ramaders, i aquesta és també una qüestió fonamentalíssima. Tercera, que no perjudiqui el conjunt del sector.
Aquests són els plantejaments. Intervencionisme? Cap,
ningú no el té plantejat, hi veu bubotes, no és aixÍ, sr.
Pascual1 Ha equivocat el debat, com entenem, Sr. Pascual, que s'equivoca -i ha l·a mentam- en no acceptar la
110stra esmena que fa referencia als credits, perque
voste no veu que així ens quedam amb res; jo Ji deman,
Sr. Pascual, que la reconsieleri.
Nosaltres acceptam canviar la paraula "preferentment" per la fórmula que ha apuntat el Sr. Mesquida , creim que pot ser segurament una redacció un poquet rara, empero adequada. Accepta1l1 el segon paragraf que voste propasa, allo que el Govern compareixera, és la proposta que havíem fet nosaltres des de la
tribun a, i el president ha dit que sí que s'hi comprometia. Pero, Sr. Pascua!, una qüestió més referida al tema
que estavem discutint pot ser Ulla altra que no sigui
aquesta, a la qual Govern es comprometí avui, que tot el
Parlament l'insti que obri una línia especial de credits
per comprar Agama, perque els ramaders siguin els
hereus d'Agama? és que no pot deixar c1'acceptar aquesta esmena, Sr. Pascual, la moció que voste presenta
queda buida de contingut, jo li he ele deman ar que reconsideri la seva posició. iota la call1bra esta d'acord
avui -miri si es seriós, Sr. Pascual- que els ramaders
puguin ser els hereus el' Agama, que el Govern els doni
facilitats per comprar-la; uns credits especials, que s'obri
una partida de credits especials, i el Sr. Pascual no ho
accepta, aquesta n 'és la conclusió. Som conscients d 'aquesta realitat? Nosaltres creim que si el Sr. Pascual es
manté en aquest actitud ser ia lamentable per als ramaders.

EL SR. PRES IDENT:
EL SR. PRESIDENT:
"

b

Gracies, Sr. Pascual. En contrareplica, Sr. Orfila. té la
parau la.
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Gracies. Sr. Orfila. Té la paraula e l Sr. Rus .

5082

D1ARI DE SESSIONS I Núm. 125 I 26 el 'octubre del 1994

E L SR. RUS I JAUME:
Sí, gnkies, r. Presicle nt. B rc um cn l. pe rque a hores el ar<l
jo cree que estii b<l ta nt li tttil 1 tema. pero vo lclrin m:llisar
brc ume nt cl ues oses. perq uc' imp rtéllll . Evicl ntm ent r.
Pascual , li ha dit e l Sr. Orfila, lOl es ta m VOStl! la mbé. I el'
lal riva litzac ió d ' Aga ma, co mpromís f lo Hem r tuna e rie
ele matisacions perque creim que és important sa lvar una
par licipació que ara té el overo, q ue ón lIn s cI b l r que
ón pllbli c i que teo l'ica men l hem ele tenir una vi gil ancia un
rigo r un seguim e nl q ue hi hagi una c rnpen . ació. Ja no
deim tots, al contrari , per ven tu ra no seran tOlS. Si la diferencia que s'empra és perque aquests hereu de que pa rlavem abans, e ls ramaders en urtin b neficiats, nosaltres hi
estam d'acord, evidentment amb totes les mesures de control
i seguiment necessaris perque no hi pugui haver cap bubota
de eomen¡;ament de campanyes paral·leles. No n'he parlatjo,
n 'ha parlat el president, de campanyes electorals, pero perque quedi cIar.

E L SR. PRESlDENT:
Gracies. Sr. Mesquida. Sr. Pascu al. nom és per matisa l' aq ues ta qüestió, perque ...
EL SR. PASCUAL I AMORÓS :
Sí, sí, Sr. President. Nom és vull dir que accept
d'afegir la frase "i que li vulguin ve ndre ".
E L SR. PRESIDENT:
'.

Acabat el debat, passarem a la votació. Entenc que el
punt primer queda redactat tal com ve al text de la
moció. Del punt segon, pregaria al secretari Sr. Mol! que
intentas fer-ne lectura.
EL SR. SECRETARI SEGON:
Sí, Sr. President.

Una altra cosa: Jo cree que afegir la frase que ha dit el
Sr.Mesquida, crec que és barroquisme , per dir-ho de qualque
manera . L'esmena que posa "preferentment", si és ver que
exjste ix la voluntat i jo cree que existeix, de co mprar-la
aq uí queda molt clar que prim er 'e'n du tOla I.a d'aquí, és
lu a n e n fa falta , qu ana m a ll a. Em pareix que aixo , r.
Me qui.da, es pOdria emenclre aixi, pero vaja. si he.m de ser
lan recerca ts, també ha paclem entendre. Pero de tOl a ixo
n.omés voldría remarcar una cosa, i esta rora de la moció
qu e evidenlmen l si no aecepta el punt ele qui Jj ha presentat,
qu eda fora ele conlingu l, n ho vlllI r ' petir perqu ' Crec ... He
par l(lt de poc rigor clamunl la moc ió ' no ho lorn aré repetir,
per ' cree que s ha cI'aee ptar, i c rec que seria de valents
polítieament acceptar-ho.
Pero cree que de tot aixo nornés hi ha una eoncJusió, i és
derna asseure tota la gent -no sé si podrern anal' al despatx
del president, jo cree que sí aquesta vegada-, posar fil a
1'agulla per donar Agama als ramaders. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Rus. Sr. Mesquida, té la paraula.
EL SR. MESQUIDA 1 GALMÉS:
Sí, Sr. President, senyores i senyors diputats. Jo no tenc
cap inconvenient que es posi "preferentment" en 1I0e de
"mentre n'hi hagi". El que passa és que si el Sr. Pascual vol
que es posi "mentre n'hi hagi a les Illes Balears" ha d'afegir
una frase que digui "i li vulguin vendre", perque evidentment mentre n'hi hagi, n 'hi pot haver, i el productor pot
no voler-la vendre a Agama, és evident. De manera que jo
m'atrevesc a dir, i encara que va en detriment del que jo he
proposat, que la paraula "preferentment" podria tal vegada
ser millor la que ha proposat el PSM podria ser millor i no
haurÍem d'afegir aquesta frase. Res més, moltes gracies, Sr.
President.

liLa lI el o e ls producle lIb tiW LOris que Agama .A.
e mprara com a primera materia per a I elabora ió del
seu praducles, mentre n hi hagi al nastre arxipe lag i els
productor I"i vulguin vendre, seran pI' duús a le l lles
Balea r mentre aq uesta soci t a l Sigll i e mpresa ública le
la Comunitat Autonoma. E l Govern de la Comunitat
Autonoma compareixera anualment en el Parlament,
d 'acord amb l'article 176 del Reglament, entre els mesos
de setembre i desembre , per inform ar sobre les materies
primeres emprades per Agama S.A. duites de fora de les
IIles Balears".
.
E L SR. PRESIDENT:
Gracies , Sr. Moll. E l pllnt tercer quedaria tal com
esta , entenc que queda tal com esta . L'esmena 3538 no
ha estat acceptada, la d 'afegir el punt quarl , en can vi sí
la elel punt cinque, que en aquest cas passa a ser punt
quart, que diu "E l Parlament de les Illes Balears acorela
la creació e1'una ponencia parlamentaria encarregada de
revisar i actualitzar el contingut del PICAB del sector
Ileter de Balears, procurant aconseguir en la seva elaboració el consens de sector". Aixo passaria a ser el punt
quart del text de la MoCÍó.
Deman si hi ha petició de votaeió per separat, o es
pot votar conjuntament. Sr. Orfila?
EL SR. ORFILA 1 PONS:
Gracies, Sr. President. Nosaltres demanam que es
voti per separat.
EL SR. PRESIDENT:
Cadascun deis punts? Sí, Sr. Mesquida.

.1..""'1'1 LJ.L "LJJ.L'-Jl~J J
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EL SR. MESQUIDA I GALMÉS:
Sí, Sr. President. No hi ha cap inconvenient que es voti
er separat o es voti conjuntament. Jo en aquest moment,
~istes les modificacions que s'han establertes aquí, anuncii
que al punt primer també votarem a favor.
EL SR. PRESIDENT:
Grades, Sr. Mesquida. Passam, ido, a la votació del punt
primer de la Moció.
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen
posar drets, per favor? Gnkies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra?
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
51 vots a favor, cap en contra, 5 abstencions. Queda aprovat el punt primer.
Passam a la votació del punt segon: Sres. i Srs. Diputats
que voten a favor, es volen posar drets, per favor? Gracies,
poden seu re.
Queda aprovat per unanimitat el punt segon.
Passam a la' votació del punt tercer: Senyores i senyors
diputats que voten a favor, es volen posar drets, per favor?
Gracies, poden seure.
Sen yo res i senyors diputats que voten en contra, es volen
posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
34 vots a favor, cap en contra, 21 abstencions. Queda
aprovat el punt tercer.
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Passam a la votació del punt guart: Senyores i senyors
diputats que voten a favor, es volen posar drets, per favor?
Gnkies, poden seu re. Queda aprovat, per unanimitat, el
punt quart.

'

IV.I) Proposició no de llei RGE núm. 42/94, del Grup
Parlamentari PSM i EEM, relativa a adquisició de llibres
a la Biblioteca Pública de Mallorca.
Passam al darrer punt de I'ordre del dia, que corres pon a
la proposició no de Ilei 4294, presentada pel Grup Parlamentari PSM 1 EEM, relativa a adquisició de llibres a la Bibliote, ca Pública de Mallorca. Té la paraula, pel grup proposant, el
diputat Sr. Gomila i Barber.
EL SR. GOMILA 1 BARBER:
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Una proposició no de
Ilei que presenta el Grup Parlamentari PSM 1 EEM, que ve
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motivada per una res posta que varem rebre del Govern,
on relacionava les adquisicions que havia fet el Govern
per a la Biblioteca Pública de Mallorca, on constatavem
que, en els anys 91 i 92 s'havien adquirit 3142 Ilibres,
deIs quals només 653 eren en la nostra Ilengua. La resta,
quasi 2500 eren en llengua catalana. D'aquestes dades,
nosaItres en treiem dues conclusions: la primera que el
nombre de llibres adquirits en catala és absolutament
discriminatori, és un fet discriminatori cap a la nostra
Ilengua si tenim en compte que, durant els anys 91 i 92
més de 10000 títols en la nostra Ilengua. 1, per tant, de
10000 només 653 ens semblava una quantitat irrisoria.
Els Ilibres en catala, en un percentatge molt elevat
d'aquesta relació que tenim de la resposta que ens va
donar, en el seu moment, el Govern, són d'autors i de
tematica balear. Evidentment, nosaltres creim que
aquests lIibres han d 'estar a la biblioteques públiques de
les IlIes, pero reduir la Ilengua catalana als autors i temes del que el Govern nomena fons balear, nosaltres
creim que amaga un doble prejudici lingüístic: d'una
banda deixar de considerar com a propies una serie de
Ilibres i d'autors que, en altres terres, també escriuen i
parlen la llengua catalana. Nosaltres creim que a les
biblioteques públiques de les Illes Balears -i en concret
la moció va referida a la Biblioteca Pública de Mallorcaés estendre la compra de llibres en la nostra Ile~lgua no
només als que facin referencia a les IIles Bálears. No es
tracta de comprar els llibres en catala perque són en
catala, sinó que es tracta d 'orientar correctament la
compra de totes aquelles obres que hi ha al mercat i que
tenen un interes, ja sigui tematic o literari i que, a la
vegada, són en la nostra Ilengua.
A la Biblioteca Pública de Mallorca gairebé tots els
autors d'anomenada universal, hi són incorporats en
versions catalanes quan, a I'actualitat, hi ha una gran
quantitat de traduccions al catala deIs escriptors internacionals més prestigiosos. Considera m que seria una
explicació inacceptable invocar C0111 a excusa que la
demanda deIs lectors és majoritariamnt, en castella.
Hem de tenir en compte que hi ha hagut molts anys
d'una escola pública que, intencionaclament, criava analfabets en la nostra llengua i que, per tant, el catala necessita una discriminació positiva i per aixo és la nostra
proposició no de lIei, que intenta reorientar la política
del Govern en la compra de llibres per a la Biblioteca
Pública de Mallorca. Moltes gracies.
(El Sr. Vice-presidenl primer substitueix el Sr. Presidell/ en la direcóó del debat)

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Gomila. Per pan del Grup Mixt, té la
para ula el Sr. Peralta.
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EL SR. PERALTA I APARICIO:
Sí, gracies, Sr. President. Sres. ¡Srs. Diputats. Desp rés
cI'haver quedat embafa ts ele Ilet, sembla que els temes de la
lIengua catalana interessen poe a aquesta Cambra, i, com
sempre, en els tem es de cultura, hem quedat, com c1eim a
Menorca, qua/re llamps i un boi. Bé, comen<;aré per dir-li
que donarem suport al punt tercer, que don aré suport al
punt tercer, íntegramen t com esta reelactat. Pel que respecte
al punt segon, m'agradaria fer un a proposta alternativa, que
el punt segon quedas de la següent manera: "potenciar I'accés a la cultura, la literatura i el coneixemerit universals a
través de la lIengua catalana, mitj an<;ant I'adquisició d'obres
literaries editades en cata la ". Amb aquesta redacció també
li donaria suporto
Pel que respecte al punt primer, la veritat és que parlar
del 100%, és un número quejo, la veritat, desconec les dades
que s'han donat aquí, i ara dir si ha de ser un 100% o un
150% o ha de ser només un 50% , la veritat és que se'm fa
difícil donar suport, així, a aquest punt. En tot cas, si el
punt, enlloc de dir aixo digués: "incrementar la partida destinada a la compra de llibres amb destí a la Biblioteca Pública
de Mallorca ", si només digués aixo, segur que Ji donaria
suport, pero fixar una quantitat percentual quan, en realitat,
són molts els llibres que s'editen en cata la -tal vegada no tots
els que s'hi haurien d'editar quant a nombre- pero jo cree
que s'ha de tendir que hi hagi un increment. Pero, respecte
del percentatge, la veritat és que es fa difícil. Si mantenen
el percentatge del 100% no li donaria suport, pero si simple. ment el que es diu és incrementar la partida destinada a la
compra de lIibres en catala amb destí a la Biblioteca Pública
de Mallorca, en aquest sentit, sí que li donaria suport. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Peralta. Li agrama si pogués fer arribar a
aquesta presidencia les modificacions que ha dit. Per pan del
Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el Sr. Moll.
EL SR. MOLL 1 MARQUES:
Moltes gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Aquesta proposició no de llei es va presentar el mes de gener, de
manera que des de llavors en<;a supos que ja podríem saber
quants !libres s 'han adquirit l 'any 93. Pero la proposició no
de llei fa referencia als anys 91 i 92 i, desgraciadament, no
és probable que la tendencia s'hagi invertit, que hi hagi
hagut un augment considerable de la proporció de !libres en
catala i, per tant, és d'aquesta situació de la qual hem de
parlar, d'aquest indici evident de la manca d'interes en el
Govern per la promoció de la nostra llengua i cultura, perque no soIs només s'han comprat 653 Ilibres en catala deIs
10000 publicats, sinó que se n 'han comprat quatre vegades
més en castella i no es pot dubtar que si una biblioteca té
com a funció incentivar l'habit de cultura, la Biblioteca
Pública de Mallorca, amb aquesta política d'adquisidicions
no incentiva I'habit de lectura en catala, sinó en castella.

Aixo sense fer un ana li si, que no puc fer, evidentment,
ele la tematica deis Ilibres adquirits, pero la simp le proparció num erica i el fet que els lIibres adq uirits en eata1;) són primordialment eI'autors i tematica balear oblig¡:¡
a cleduir necessariament que la immensa majoria de les
obres que, com diu la proposició no ele Ilei, donen aecés
a les tematigues d'abast universa l, són en castella, mentre que la immensa majoria de les obres en catala són de
ereació literaria. Aixo és una deduceió que s'imposa
neeessariament cI'aquesta relació numerica.
1 aixo vol dir que qui vagi a la biblioteca a consultar
lIibres científics o filosófics, els haura de consultar en
caste!la, no perque no existeixin en cata la al mercat,
sinó perque la Biblioteca Pública no els compra, no
dóna prioritat a I'adquisició d'obres en cata la. Sembla
que la consigna sigui: "la nostra !lengua és bona per la
creació literaria, pero no per estudiar física nuclear". 1
aixo, com que els senyors del Govern es conformen amb
tan poc, sens clubte, diran que és una passa enclavant,
perque abans es deia que la nostra !lengua només era
bona per fer tertúlies a Ja llar del foc, a I'hivern, pero
que no era bona per alternar en societat. Pero, a nosaltres, evidentment, aquesta teoria no ens basta, no ens
agrada i és, per cert, la teoria que mantenia el Sr.·Suárez quan era President deJ Govern i un periodista li va
demanar sobre la idonei"tat del eatala per a l'ensenyament universitari, i el Sr. Suárez va contestar: siguem
seriosos, voste creu que es pot estudiar física nuclear en
catala? lo he de recordar que, davant aquesta barbaritat,
fins i tot 1110n pare, que era un home que mai no es va
_vole1' ficar en política, es va considerar obligat a dirigir
una carta oberta al Sr. Suárez per dir-li que el catala, la
nostra !lengua, és absolutament apta per a I'expressió
científica, des de la filosofía pura fins a la física nuclear
o la cibernetica.

Els senyors e1el Govern, del Govern del Partit Popular, quinze anys més tard, fan reaJitat, eluen a la practica, aquesta mateixa teoría, pero el Sr. Suárez J'anunciava des de 1'ignorancia, des del desconeixement del tema,
fidel als versos machadians de la Castilla miserable ayer
dominadora que, envuelta en sus andrajos, desprecia
cuanto ignora, pero els senyors del Govern, en canvi, ho
fan no soIs des del coneixement de la qüestió sinó sobretot des de 1I0cs de maxima responsabilitat per impulsar
la nostra lIengua, per promocionar la nostra cultura.
1, en definitiva, hi ha una cosa encara pitjor, que
també s'insinua a la proposició no de llei, i és que fomenten la divisió de la nostra lIengua i cultura quan, de
fet, a través de la política d 'aquisicions de llibres, deixen de considerar com a propis, com a nostres, del poble
de les Illes Balears, els autors de les altres terres de parla
catalana. Ningú no entendria que un andalús consideras
que Cervantes no és cosa seva. En canvi, amb aquesta
política d'adquisicions es practica un sistema que indueix que els mallorquins creixin amb la ignorancia que
loan Maragall, o Verdaguer o tants aItres autors catalans
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no són també cosa nostra. Evidentment, aquests autors són
tant nostres com ho són Costa i Llobera i Joan Alcover.
La logica deIs esquemes culturals imposats fa que també
eIs malIorquins siguem educats en la consideració que Cervantes és cosa nostra, i a nivell personal no hi ha res a dir a
aixo. Tota persona té la capacitat d'assimilar al seu diposit
cultural no només el patrimoni del seu poble, sinó també el
d'altres po bIes i cultures, sigui Cervantes, o sigui Goethe o
sigui Shakespeare. Pero com a poble hem d'exigir als nostres
governants, que impulsin primer, i sobretot, la nostra lIengua i la nostra cultura, perque si no es fa així, la nostra
propia personalitat com a poble desapareixera, perque
aquests són els criteris, estudiar la nostra lIengua i la nostra
cultura que la defineix. Com a ciutadans que volem que la
nostra llengua i la nostra cultura tenguin el grau de plenitud
que els correspon, i que garanteix la seva pervivencia i la
nostra com a poble, hem d 'exigir als que han rebut I'encarrec -encara que I'hagin rebut, evidentment, sense el nostre
vot- de defensar la nostra \lengua i la nostra cultura, que
, dediquin tot el seu esfor~ a enaltir-Ios.
1 en l 'aspecte refere nt a la incitació a la lectura en catalii,
és evident per a nosaltres que la proposició no de lIei del
PSM 1 EEM és una passa endavant, és una passa al camÍ
correcte i, per tant, li donarem suport. Moltes gracies.
-

EL SR. PRESIQENT:

Gracies, Sr. Moll. Pel torn de replica té la paraula el Sr.
Gomila i Barber. Perdó, per part del Grup PP-UM, té la
paraula la Sra. Pilar Ferrer.
LA SRA. FERRER 1 BASCUÑANA:
Gnkies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Sé que voste
és d 'Eivissa, sé que frissa molt, el me u grup m 'ha dem anat
que fos molt breu, pero no m' elimini tan aviat, em deixi,
almenys, dir
E L SR. PRESIDENT:
Pot pa rlar tant C0111 vul gui que nosaltres tenim tot la nit.
LA SRA. FERRER 1 BASCUÑANA:
Molt bé, moltes gracies, Sr. President. Bé, jo procuraré
ser breu, pero aquÍ ·s'han dit unes xifres errOnies. E xactament no sé d'on les han agafades. Pero jo cree que ha de
quedar ciar que no són 653 els !libres en catala que ha adquirit la Biblioteca Pública. Jo voldria fer les puntualitzacions
següen t.s: E Is tota l i percenta tges que pre c nla el PSM [
EE M pe t" a l període corres pon e nl al 1 9 1-92 ' n egon els
informe e mesos pels H~c nics de la Biblio teca Pú blica d
(allorca, equivocal . Aq uí l PSM mant ' qu e a la Biblioteca
púb li ca ingres al"en un tOla l le 3 142 tÍt Is, de l qu als 653
eren en lI engua catalana i la resta, 2.489 eren en \lengua
castellan a, qua n en realitat -Sr. Gomila , prengui nota, perque
, se sorprendra- les xifres són de llibres ingressats 8. 322, deis

quals 2.152 són títols en castelIa. La diferencia cree que
és prou significativa, 2.929 en llengua castellana, i la
resta en altres idiomes. Segons les dades emeses per
l'ISBN I'any 1992 es varen publicar 5.086 títols en
catala, mentre que en castella la xifra va ser de 42.910.
Aixo significa que I'edició en catala a tot rEstat espanyol representa un 12% respecte de la castellana, la qual
cosa ens dóna una idea de la desproporció quant a l'edició en cadascuna de les llengües, que es reflecte ix en
['oferta editorial i per tant en I'adquisició.
La finalitat primera d'una biblioteca és haver de
recopilar tot el material bibliogdfic i videografic, sempre en funció del seu pressupost i del tipus de biblioteca
de que es tracti, aixo independentment de l'idioma, tot
i que el sentit comú del nostre grup fara que tengui
preferencia I'idioma nostre , que és en aquest cas la
lIengua catalana. Amb tot aixo, conscients de la necessitat d 'afavorir l'ingres de llibres, i en aquest cas concret
ingrés de títols en lIengua castellana, la Conselleria de
Cultura manté conversacions amb la Generalitat de
Catalunya i la Generalitat de Valencia per tal d'establir
un acord d 'intercanvi mitjan~ant donació de tots aquells
títols editats a través de subvencions amb qualsevol deIs
departaments deIs governs autonomics esmentats. També s'intentara ampliar I'acord per I'intercanvi deIs llibres del Diposit Legal, la qual cosa suposara que sense
un increment pressupostari es podra comptar amb practicament tota la producció editorial feta als territoris de
parla catalana.
Per tant en aquesta proposició de lIei, al primer punt
el nostre grup votara que no. Creim que amb aquests
intercanvis entre c0111unitats que jo els he · dit abans,
arribarem a tenir dins la nos1l-a biblioteca totes aquelles
obres que bé sigui que han estat subvencionades o publicad es per les institucions sense cap increment pressupostari.
Al segon punt votarem que no, lIevat del cas que
vostes acceptin aquesta esmena, que en aquest cas ja
canviaríem tal vegada de ma nera de pensar, pero jo sí
que li vull dir una cosa aquÍ. Aquí es diu "totes aquelIes obres editades en lIengua catala na , tant de tematica
general". Miri, nosaltres no estam gens en contra de
I'idioma catala, al revés. Ara bé, les traduccions d 'obres
literaries internacionals; voste s'imagina una traducció
de Garcil aso de la Vega, o d' El Tenorio , de José ZorrilIa. La major part de les trad ucciol1s no solen ser bon es.
O voste s'imagini Costa i Llobera tradui"t, L o pi de
FormenlOr no seria el mateix, o MaragalI mateix, com ha
dit el Sr. Moll.
Jo cree que moltes vegades, quan nosaltres lIegim un
llibre, els que tenen l'ava ntatge de poder llegir en altres
idiomes, qua n llegeixen un llibre d ' un autor en angles,
i el ll egeixen després en castella , perque coneixen els
dos idiomes, no és el mateix. O sigui, les traducci ons
norm alment no solen ser bon es mai. Aixo no vol dir que
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no hi hagi traduce ion s que siguin bones, i que nosaltres no
haguem de potenciar els lIibres en catala dins la nostra biblioteca, pero tracluir-ho tot , no, nosaltres no hi estam d'acord.
Quant al tercer punt, sí que li clonarem suport de la
manera que esta redactat. Moltes gracies.

Passam a la votació deis punts segon i tercer.
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
valen posar drets, per favor? Grácies, poden seu re.
Queden aprovats per unanimitat els punts segon
tercer.

EL SR. PRESlDENT:
Gracies, Sra. Ferrer. Pel tom de contra replica té la paraula el Sr. Gomila.
(El Sr. President repren la direcció del debat)o

EL SR. PRESIDENT:
Sr. Gomila, accepta les propostes d'esmenes que han fet?
EL SR. GOMILA 1 BARBER:
Sr. President, la que s'ha presentat al punt segon.
EL SR. PRESlDENT:
En conseqüencia, el punt primer quedaria redactat tal
com ve: "incrementar en un cent per cent la partida destinada a la compra de lIibres amb destÍ a la Biblioteca Pública
de Mallorca".
El punt segon quedaria modificat de la següent manera:
"potenciar 1'accés a la cultura, la literatura i el coneixement
universals a tra.vés tle la lJengua catalana mitjan'Sant l'adquisició d 'obres editades en cata la ".
1 el punt tercer quedaria tal com ve.
Deman si hi ha petició ele votació conjunta o es pot votar
per separat. Sí, Sr. Peralta? Sí, Sra. Ferrer?
LA SRA. FERRER 1 BASCUÑANA:
Gracies, Sr. President. Nosaltres demanarÍem vota ció per
separat del primer punt, i després el segon i el tercer el
votarÍem conjuntament. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Passarem, ido, en primer Iloc a la votació del punt primer.
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es valen
posar drets, per favor?
Senyores i senyors diputats que voten en contra?
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
20 vots a favor, 26 en contra, 3 abstencions. Queda rebutjat el punt primer.

1 esgotat l'ordre del dia, conclou aquesta sessió. Gracies a tots.
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