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EL SR. PRESIDENT:

Començam aquesta sessió de la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.

En primer lloc, demanaria als distints grups parlamentaris
si hi ha substitucions.

Sí, Sra. Salom?

LA SRA. SALOM I COLL:

Sí, substituesc el Sr. Manuel Jaén Palacios.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Grosske?

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, Eberhard Grosske substitueix Josep Portella.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diéguez?

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Antonio Diéguez sustituye a Joan Mesquida.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

I.1) Compareixença del Molt Hble. Sr.  President del
Govern de les Illes Balears, per tal de celebrar una sessió
informativa sobre les conseqüències que es puguin derivar de
la sentència del Tribunal Suprem, relativa al cas de
l'adjudicació de les obres per a la construcció el túnel de Sóller
(RGE núm. 119/99).

Aquesta sessió d'avui té per punt únic la compareixença
urgent, sol•licitada mitjançant Escrit 119/99, per quatre diputats
membres de la Comissió, del president del Govern per tal de
celebrar una sessió informativa sobre les conseqüències que es
puguin derivar de la sentència del Tribunal Suprem relativa al
cas de l'adjudicació de les obres per a la construcció del túnel
de Sóller.

Abans d'entrar en la compareixença, o en el contingut
concret d'aquest ordre del dia, en nom de la Mesa de la
Comissió, m'agradaria fer una sèrie de consideracions
preliminars.

Les compareixences, quan ho són a petició de diputats
d'aquesta comissió, comencen sempre, en primer lloc, amb
una exposició oral per part del membre compareixent, en
nom del Govern, i a continuació comença un torn per fer
preguntes i observacions dels distints grups parlamentaris.
Per cortesia parlamentària, aquest torn sempre comença
amb els diputats membres del grup parlamentari que ha
sol•licitat la compareixença, quan és una compareixença a
petició de diputats. En aquest cas, la Mesa de la Comissió
es troba que els diputats membres que demanen aquesta
compareixença d'avui pertanyen a tres grups parlamentaris
distints, és a dir, Grup Parlamentari Mixt, Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista i Grup Parlamentari
Socialista.

En conseqüència, a efectes de fixar l'ordre d'intervenció
dels grups que han demanat o dels diputats corresponents a
grups que han demanat la compareixença, la Mesa entén
que s'ha de formular un suggeriment per part dels portaveus
d'aquests tres grups o, en cas que no es posassin d'acord, la
Mesa, en base a les facultats d'ordenació que té en aquest
debat, hauria de determinar l'ordre en què intervenen els
grups que tenen diputats que han fet la proposta en aquest
sentit.

Abans de començar el torn de preguntes o observacions,
demanaré als portaveus si s'han posat d'acord, i en quin
sentit seria l'ordre d'intervenció dels tres portaveus dels tres
grups que signen la proposta de compareixença.

Llavors, a continuació intervendrien també per fer
preguntes o observacions els diputats o els grups
parlamentaris que no tenen diputats que hagin formulat
aquesta petició de compareixença.

Com és lògic, després de l'exposició oral per part del
conseller, es podrà fer ús de la possibilitat de suspendre la
sessió fins un temps màxim de 45 minuts.

Crec que, una vegada posades en coneixement dels
portaveus aqueixes qüestions, podem començar la sessió de
la Comissió.

En primer lloc, correspon l'exposició oral al representant
del Govern que compareix, que és el conseller Manel Ferrer.
Té la paraula el Sr. Ferrer.

EL SR. MANUEL FERRER I MASSANET, en nom del
Govern:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Es
demana per part d'una sèrie de grups parlamentaris la
compareixença del Govern per informar sobre la valoració
que es fa des del Govern balear de la sentència,
especialment de la sentència del Tribunal Suprem que va
posar fi al que en termes periodístics s'ha anomenat Cas
Sóller o Cas túnel.
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L'endemà que aquesta sentència fos pública, jo vaig
comparèixer davant els mitjans de comunicació per explicar
quina era la valoració del Govern, i en aquella compareixença
vaig dir als representants dels mitjans de comunicació que el
Govern no volia, a partir d'aquell dia, fer més valoracions,
almanco fer-ne més de forma pública. Indiscutiblement, això no
té en absolut res a veure amb la nostra obligació, que complim
amb gust, que si el Parlament ho demana, com és natural,
venguem aquí a donar explicacions, unes explicacions que jo,
al marge d'intentar respondre sobre les qüestions que puguin
caure dins l'àmbit del Govern i que vostès em vulguin formular,
volia, en aquesta primera intervenció, sobretot, fer les dues
valoracions que crec jo que s'han de fer des del Govern.

La primera de totes, i és una qüestió que jo crec, i ho dic
amb orgull, sempre és la primera i l'única, crec jo, que ha
manifestat el Govern, i és que d'una forma escrupolosa,
respectuosa amb els tribunals justícia, així ha estat al llarg de
tot el procediment, i així ha de continuar sent en el futur per
part de l'executiu, i jo crec que ens hem de felicitar que tant els
tribunals de justícia a les Balears com el Tribunal Suprem hagin
pogut treballar amb tota la tranquil•litat que suposa que no hi
hagi, crec jo, ni declaracions pujades de to ni deixades de pujar
de to, que no hi hagi declaracions per part del Govern, cosa que
al Tribunal de Justícia a Espanya no ha passat sempre.

Per tant, absolut respecte i alegria perquè els tribunals hagin
treballat amb tota tranquil•litat.

I en segon terme, i com a reflexió, com a opinió, sobre
l'actuació del Govern, el Govern en sentit ample, aquells que
eren membres del Govern, el president del Govern, els
membres del Consell de Govern i, molt especialment, els
funcionaris del Govern, jo crec que també des del Govern hem
de manifestar la nostra satisfacció perquè a la sentència queda
clar que la concessió de les obres, i llur seguiment, per construir
el túnel de Sóller, es va realitzar, segons la sentència, de forma
adequada i ajustada a dret. Si això va ser així, que per a
nosaltres va ser així, perquè sempre ho havíem pensat i,
endemés, perquè ara ens ho diu el Tribunal de Justícia, jo crec
que nosaltres hem de manifestar la nostra satisfacció perquè els
tribunals diguin que el treball dels membres polítics del Govern
i, molt especialment, el treball dels funcionaris del Govern a
l'adjudicació i a tot el seguiment que es va fer d'aquesta obra,
en totes les seves fases, va ser adequat i ajustat a dret.

Jo crec que aquesta és..., no sé si és correcte dir-ho, però
crec que per part dels tribunals es fa justícia a la labor dels
funcionaris de la comunitat autònoma, que, en aquest cas, com
sempre, varen actuar com és la seva obligació, amb gran
professionalitat.

I per part del Govern, aquesta seria la primera valoració de
la sentència. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ferrer.

Hi ha petició de suspensió d'aquesta sessió?

Sí, Sr. Grosske?

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sol•licitaria deu minuts.

EL SR. PRESIDENT:

Se suspèn la sessió per un temps de deu minuts.

Recomença la sessió.

He de dir que per part dels portaveus dels grups diputats
dels quals han sol•licitat aquesta compareixença s'ha indicat
que l'ordre d'intervencions seria, en primer lloc, el Grup
Socialista, a continuació, el Grup PSM-Entesa Nacionalista
i després el Grup Parlamentari Mixt.

Té, en primer lloc, la paraula, pel Grup Parlamentari
Socialista, el Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller, hay que empezar,
y no puede ser de otro modo, lamentando la ausencia de
aquella persona de la cual se pidió la comparecencia, es
decir, del presidente del Govern, el Sr. Matas.

El Sr. Matas ha preferido hoy ir a inaugurar la feria
Alimenta en lugar de venir al Parlamento. Donde hay una
foto, quítese la comparecencia parlamentaria. Creemos que
es excesivo, creemos que es un desprecio que se ha hecho
al Parlamento, porque, además, creo que el presidente Matas
sabe mucho más que el conseller que nos ha enviado, y esto
es un elogio para el conseller que nos ha enviado, es un
elogio para él. Precisamente, nos ha enviado a alguien que
sepa poco para que no se le escape nada, porque hay otros
que saben mucho, mucho más.

Así pues, empezamos esta comparecencia escuchando
también con cierto estupor las palabras que se nos han dicho
de alegría por la sentencia del túnel del Sóller,
naturalmente, ha sido una alegría rápida y fugaz, se ha
acabado apenas en dos o tres minutos. Ha habido una
alegría, se ha manifestado por la sentencia que salió del
túnel de Sóller del Tribunal Supremo diciendo que la gran
alegría que tienen es que la concesión fue correcta. Esto es
una pésima interpretación de la sentencia. Lo que dice la
sentencia es que no hubo prevaricación, y esto, ¿qué
significa? Que no hubo una injusticia en la concesión,
¿cómo diría yo?, como se suele decir ahora en la
jurisprudencia, de gran arbitrariedad, enorme, muy
llamativa, etc., pero no convalida, administrativamente, la
concesión, no la convalida, ni mucho menos, y sabe el Sr.
Conseller que la justicia administrativa de esa concesión
está actualmente en litigio, porque tiene una reclamación al
respecto, porque hay alguien que considera que no fue
correcta administrativamente; por eso digo, alégrense, pero
exclusivamente porque no fue prevaricador además de
sobornable, fue solamente sobornable y no fue prevaricador
quien tuvo aquí intervención tan directa en la concesión.
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La alegría continua alabando la actuación que tuvieron los
funcionarios. Efectivamente, los funcionarios de la comunidad
autónoma tuvieron una actuación muy correcta, decir que la
propuesta a la que el Sr. Cañellas dio la concesión fue la peor
de todas, porque eso fue lo que dijeron los funcionarios, la
calificaron como la peor de todas, eso sí que fue correcto; lo
que no fue correcto es que luego hubiera una decisión política,
política, personal, de quien fue condenado posteriormente en
este litigio que cambiara al concesionario, eso es lo que no fue
correcto. Los funcionarios muy bien valoraron con un cero la
propuesta ésta, la propuesta que, a la postre, salió como la
propuesta elegida.

Pero entrando un poco más en el fondo del tema de esta
comparecencia, quisiera distinguir tres momentos o tres etapas
en las que nos tenemos que fijar, en una etapa de pasado, en
una de presente y en una de futuro.

En la de pasado, hemos de pasar, sin ninguna duda por ella.
El Govern no ha asumido las responsabilidades políticas del
túnel de Sóller, no las ha asumido. Para asumir las
responsabilidades políticas del túnel de Sóller lo que tiene que
hacer el Govern, cuando menos, y se lo digo con la opción más
sincera y más inocua, es salir y pedir perdón, uno asume las
responsabilidades políticas cuando sale ante la ciudadanía y
dice: "Asumo las responsabilidades políticas, ha sido culpa
nuestra, hemos hecho esto muy mal, hemos admitido sobornos,
hemos hecho una concesión que no debíamos de haber hecho,
etc.", eso no lo han hecho, y si no, me dirá cuándo.

Dijeron: "Cuando salga la sentencia, ya se hablará", todo el
mundo ha oído esta frase, "espérense a que salga la sentencia,
cuando salga la sentencia...", la sentencia ya ha salido, ahora es
el momento. El presidente del Govern, que pertenece al mismo
grupo político que dio la concesión y que aceptó el soborno, lo
que tiene que hacer es presentarse y decir: "Miren, hicimos esto
mal, pedimos perdón, asumimos la responsabilidad que
tenemos y, por supuesto tomamos medidas para que los más
directamente responsables no vuelvan a interferir en la vida
pública", por lo menos en su partido.

Por eso, una pregunta que tiene que quedar en el aire es:
¿Piensan disculparse?, ¿piensan disculparse por aceptar
sobornos desde la Presidencia del Govern?, ¿piensan
disculparse por ello o piensan pasar una vez más? Dijeron:
"cuando venga la sentencia", ya está aquí. ¿Piensan disculparse,
pues?

De presente, hay unas consideraciones también muy
importantes, y que son la siguientes, el tema del túnel de
Sóller no ha acabado. En estos momentos, nos encontramos
con que hay una reclamación multimillonaria contra el
Govern balear o, mejor dicho, contra la comunidad
autónoma de las Islas Baleares, o mejor dicho, contra el
bolsillo de todos los ciudadanos. ¿Por qué? Porque quien se
vio perjudicado por esa injusta concesión, por esa
inadecuada concesión, quien se vio inadecuado por el
proceso de sobornos que hubo en este asunto reclama que la
comunidad autónoma le indemnice.

Hace poco llevamos una proposición no de ley ante el
pleno del Parlamento, en la cual exigíamos que ante la
previsible condena o confirmación de la sentencia, el
Govern iniciara las acciones de repetición que fueran
convenientes a fin de interrumpir la prescripción contra
quienes fueron responsables de las actuaciones penalmente
reprochables que ha habido en este caso. Se nos dijo,
fundamentalmente: "Espérese usted a la sentencia", y ya ha
salido la sentencia, ya ha salido. Ahora es el momento de
decirlo.

En este momento se reclaman cerca de 3.000 millones a
la comunidad autónoma, como he dicho, a los ciudadanos.
De esos 3.000 millones, si hay que pagar algo en algún
momento u otro, eso lo decidirán probablemente los
tribunales, si hay que pagar algo en un momento u otro, esa
cantidad que tienen que pagar los ciudadanos, que tiene que
pagar la comunidad autónoma, es repetible contra aquella
persona, aquel funcionario o autoridad que dio lugar a la
responsabilidad, el funcionario o autoridad es, sin duda, el
expresidente Sr. Cañellas.

En estas circunstancias, lo que corresponde que haga el
Govern balear, lo que corresponde que haga la
Administración pública, es dar traslado de esa reclamación
que existe ahora contra la comunidad autónoma al Sr.
Cañellas, a los fines de interrumpir la prescripción, que se
pueda personar como interesado el expresidente, si le
interesa, etc., a los fines de interrumpir la prescripción,
porque están ustedes buscando su gran arma salvadora, la
prescripción. Aficionados a la prescripción, profesionales de
la prescripción. Están buscando que prescriba la
responsabilidad pecuniaria de quien dio la concesión de
forma irregular y de esa manera lo que van a conseguir es
que paguen los ciudadanos y no los auténticos responsables.

De cara al futuro, quería hacerle, por último, una serie de
consideraciones. Se nos dice comúnmente, y lo hemos oído
muchas veces en el pleno del Parlamento: "El túnel de
Sóller no costará nada a los ciudadanos, es una obra que se
acomete por la iniciativa privada y no costará nada a los
ciudadanos", ¿cómo que no cuesta a los ciudadanos?, los
ciudadanos son los que pagan la concesión, no la hace una
concesionaria, la obra, por altruismo, sino que cada
ciudadano, cada vez que pasa por el túnel de Sóller, paga
sus mil pesetas o lo que corresponda,y con este dinero paga
la concesión, y muy probablemente algún ciudadano haya
pagado más ya por esa concesión del túnel de Sóller que por
todas las autopistas que se han hecho en España o en nuestra
comunidad autónoma, porque pase muy a menudo por ese
túnel. Nos está costando dinero a los ciudadanos, nos está
costando dinero, mucho dinero.
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Actualmente, pese a ese coste que asumen los ciudadanos,
vemos que la concesionaria está protestando porque dice que
las previsiones que había no eran las correctas, etc., y nos
encontramos con una serie de maniobras, que estas maniobras
nos llevarán, probablemente, y esto es un tema muy importante,
y quería que nos despejara las dudas el conseller hacia lo
siguiente:

Sabe todo el mundo que nuestro partido, que tiene
posibilidades de gobierno después de las próximas elecciones,
es partidario de que el túnel de Sóller sea libre y gratuito para
los ciudadanos. Hemos hablado muchísimas veces de rescate de
la concesión. Estas maniobras que están llevándose a cabo en
este momento, estas discusiones en torno a la rentabilidad del
túnel, puede que tengan como finalidad, i quisiera que me
despejara esta duda el Sr. Conseller, si tiene conocimiento de
ello, a un blindaje de la concesión para evitar su rescate.
Cuando se habla de equilibrio económicofinanciero de la
concesión se dice que esa concesión no es rentable, y no es
rentable porque se dice que se ingresa poco, pero hay que ver
el otro platillo de la balanza, se ingresa poco, pero, ¿cuánto se
ha gastado?, habrá que ver cuánto se ha gastado la
concesionaria del túnel de Sóller para saber si existe ese
equilibrio económicofinanciero o no.

¿No estará preparando el Govern balear una valoración
excesiva del túnel de Sóller, de las obras del túnel de Sóller,
para blindar un posible rescate y hacer que sea imposible para
la oposición en estos momentos y posible Gobierno después de
las elecciones el rescate de la obra del túnel de Sóller?

Quisiera que nos dijera qué hay al respecto y qué maniobras
se están haciendo, y si piensa blindarse de esa forma la
concesión, para evitar el rescate.

En cualquier caso, le diré que si tienen esa idea y piensan
tratar de resolver el problema de esa forma, la idea que tiene
nuestro partido para que todos los ciudadanos transiten libre y
gratuitamente puede pasar bien por el rescate de la concesión
o bien por la subvención directa de las tarifas, sin rescatar la
concesión, lo cual, si es cierto lo que dice la concesionaria,
puede ser mucho más ventajoso para los ciudadanos, por ello,
pueden ahorrarse el blindaje de la concesión.

Nuestro partido, cuando llegue al Gobierno, después de las
próximas elecciones, hará que ese túnel de Sóller, ese agujero
negro de corrupción que tenemos todavía en nuestra comunidad
autónoma y por el cual ustedes todavía no se han disculpado,
sea libre y gratuito para todos los ciudadanos.

En definitiva, Sr. Conseller, quisiera que me aclarara
estas cuatro o cinco cuestiones que le he planteado: Si
piensan disculparse. Cómo piensan  resolver el tema del
coste que puedan tener las indemnizaciones que están
reclamando, indemnizaciones que ustedes están
despachando por la vía del silencio administrativo, que esto
sí que es preocupante, ¿no tienen ustedes nada qué decir a
lo que reclama el concesionario que se vio perjudicado por
estos sucesos?, ¿por qué silencio administrativo?, si tienen
algo que decir, díganlo, díganlo como Administración en el
momento que corresponde, contestando a estas solicitudes
que se les han hecho, pero, ¿por qué el silencio? Van a
repetir ustedes hacia el Sr. Cañellas o van a dejar que
prescriba la posible responsabilidad pecuniaria que tenga en
este asunto. Y por último, estas maniobras que están
teniendo lugar en estos momentos, ¿van a hacer que el
Govern blinde de modo definitivo el posible rescate del
túnel de Sóller mediante una intervaloración del coste de las
obras? Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez. Per part del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, té la paraula el Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, també he de manifestar la
nostra sorpresa per l'absència en aquesta sessió
parlamentària del president del Govern, del Sr. Matas, avui
que les fotos son de franc. Tanta obsessió per sortir a la
foto, tants doblers que ens costen les més de 17.000 fotos
anuals que es fa el president, i avui que es fan fotos de
franc, càmeres de televisió de franc i premsa de franc, el Sr.
Matas no hi és.

Bé, això és una demostració que el tema, políticament,
no s'ha tancat. Si el tema estigués políticament tancat, el
president del Govern no tendria inconvenient a donar
explicacions al Parlament sobre les repercussions polítiques
i econòmiques que s'han de derivar de la sentència,
primerament, del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears i, després, del Tribunal Suprem, relativa al que s'ha
conegut com a Cas túnel de Sóller.

Bé, apart de l'alegria que el portaveu del Govern ha
manifestat per la sentència del túnel de Sóller, una sentència
que qualifica de criminalment responsable d'un delicte de
suborn el president del Govern en aquell moment. Aquestes
paraules omplen d'alegria el nostre Govern, demostració de
l'escala de valors a què hem arribat.
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El Partit Popular considera, per les manifestacions que hem
llegit a la premsa, que el PP ja ha pagat políticament per la
dimissió del Sr. Cañellas com a president del Govern en el seu
moment, una dimissió imposada des de Madrid. Però, al nostre
entendre, no s'han determinat totes les implicacions polítiques
que hi havia en aquest cas. El Sr. Cañellas continua sent diputat
d'aquesta cambra, continuen sent diputats d'aquesta cambra,
presidents de consells insulars i alts càrrecs del Partit Popular
persones que varen intervenir en tota la trama per atomitzar
aquests 50, o 150 milions, com diuen alguns mitjans de
comunicació, del túnel de Sóller, i ningú no ha donat
explicacions, ningú dels responsables polítics del Partit Popular
que avui continuen en actiu, alguns dels quals asseguts en
aquesta sala, ningú no ha donat explicacions per la seva
implicació en aquell repartiment dels 50 o 150 milions de
pessetes provinents de la concessionària del túnel de Sóller.

Ha quedat ben clar, per tant, que va existir un suborn, que
aquest suborn va servir perquè el Partit Popular tengués uns
recursos econòmics importants per fer una campanya electoral,
en definitiva, per fer embulls, per partir d'una situació
d'avantatge al que ha de ser la garantia de respecte a la voluntat
dels ciutadans.

Quants vots es pogueren fer amb aquests 50 o 150 milions
de pessetes? Això, naturalment, no ho sabrem mai, però,
possiblement, avui vostè seu aquí on seu i no a l'oposició i el
Sr. Matas és avui president del Govern perquè han pogut fer
unes campanyes electorals molt superiors a les que han pogut
fer els altres partits polítics.

Hem de tenir en compte, a més, que els tribunals els han
trobat comissions il•legals de l'única obra, de l'única concessió
que han investigat. L'única vegada que els tribunals han entrat
en un tema, els han trobat en un cobrament de comissions, de
percepcions, de finançament il•legal.

A més a mes, aquest suborn, aquesta adjudicació, provoca
uns perjudicis econòmics molt importants als ciutadans de les
Illes Balears. Avui és notícia la petició d'increment de tarifes de
l'actual concessionària, avui és notícia també el contenciós que
ha posat l'empresa que va tenir la màxima puntuació, que
demana una indemnització de 2.800 milions de pessetes; altres
perjudicis han estat els anys de retard en la finalització de les
obres, l'encariment extraordinari d'aquestes obres, segurament
perquè l'empresa que va iniciar aquestes obres no tenia ni la
solvència econòmica ni tècnica adequada per realitzar aquestes
obres.

I la pregunta, ja s'ha manifestat ara: Qui pagarà? La
resposta, naturalment, ja la podem saber: Pagarem tots els
ciutadans.

Era una pràctica, per tant, en aquell temps, el temps del Sr.
Cañellas, habitual la utilització del poder en benefici del partit
per fer campanya, per finançar-se, era habitual cobrar
comissions, era habitual enxufar els amics, era habitual utilitzar
tots els mecanismes del poder per estendre una gran teranyina
de clientelisme, que tenia per objecte guanyar les eleccions.

Responsabilitats polítiques, assumir responsabilitats
polítiques avui, per tant, també seria renunciar a aquelles
pràctiques, renunciar a cobrar per adjudicar obres, però també
renunciar a la utilització partidista del poder en benefici propi,
com a candidat, en benefici del propi partit, però continuen amb
les mateixes pràctiques, la corrupció hi continua, tal vegada,
incrementada des que hi ha el Sr. Matas a la presidència del
Govern.

He parlat al principi de les fotos que es fan per a
campanya electoral. Un president del Govern, una cosa que
es faci una foto quan rep una audiència, però l'altra és
provocar la fotografia amb els ciutadans, fer-se més de
17.000 fotos anuals amb ciutadans és campanya electoral,
això no és visita institucional. Gastar els doblers de la
comunitat autònoma en berenars a la tercera edat a les
visites institucionals és campanya electoral. Utilitzar
abusivament la propaganda política, els doblers
institucionals per fer campanya per a un mateix,
pròpiament, és utilització del poder en benefici propi.
Controlar els mitjans de comunicació públics per fer
campanya electoral és corrupció política. Enxufar familiars
i militants del Partit Popular, com es fa encara actualment,
i ho veurem d'aquí a unes setmanes a una interpel•lació
parlamentària, és corrupció política. Adjudicar concessions
a empreses vinculades a càrrecs del Partit Popular és
corrupció política.

Vostès, senyors del Govern, vostès, senyors del Partit
Popular, no han assumit responsabilitats polítiques, perquè
continuen amb les mateixes pràctiques, amb les mateixes
pràctiques de corrupció. el Partit Popular, el temps del Sr.
Cañellas, era un partit corrupte perquè es deixava subornar,
i avui continua sent un partit corrupte perquè utilitza les
institucions per fer campanya electoral.

Com han d'assumir responsabilitats polítiques?
Primerament, tots els implicats en aquesta qüestió, tant en
el cobrament com en l'atomització, en el cobrament efectiu,
en la despesa d'aquests 50, 150 milions de pessetes, han
d'abandonar les institucions. Segona, el Partit Popular ha de
canviar d'estil de governar, ha de deixar d'utilitzar les
institucions en benefici propi. I tercer,  el Partit Popular ha
d'ingresssar el que va cobrar pel túnel de Sóller a la
Tresoreria de la comunitat autònoma. 

Senyors del Partit Popular, tornin els doblers. Moltes de
gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Pel Grup Parlamentari Mixt, té la
paraula el Sr. Pascual.

EL SR. PASCUAL I RIBOT

Gràcies, Sr. President. Jo he de manifestar que estic
decebut, estic decebut perquè esperava que aquí vengués el
president del Govern, i veig que no, un total menyspreu al
que és la institució del Parlament i als sistema democràtic;
no ha comparegut, quan se li havia demanat la
compareixença per quatre grups polítics. Entenc aquesta no
compareixença com un total menyspreu a aquest sistema
democràtic, sistema democràtic que li ha permès, a ell,
d'una manera un poc rara ser president del Govern.
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De totes formes, quan es firmava ja aquesta sol•licitud un
portaveu ja va anunciar que no compareixeria el Sr. Matas i jo
no ho vaig entendre, i vaig dir: "Per què no vendrà?", i diu: "Bé,
és que és un senyor que té por i és covard". Bé, té por i és
covard...; no pot tenir por ni pot ser covard davant el Parlament
i els fets em confirmen que sí, que és covard davant el
Parlament, i no ho puc entendre, no ho puc entendre, perquè
puc entendre que tengui por a anar a Felanitx, que sigui covard
davant Felanitx però, clar, en el Parlament no hi ha cap perill ni
que li embrutin la corbata ni que el despentinin; per tant, crec
que hauria de ser aquí a donar la cara.

Bé, el Sr. Conseller que ha vengut en representació seva o
en nom del Govern ens ha anunciat dues conclusions de la
sentència: una de total respecte al pronunciament de la Justícia,
que hi estam totalment d'acord, nosaltres també tenim un total
respecte al pronunciament de la Justícia i jo no entraré -com
han fet altres portaveus- en conseqüències que pugui tenir
aquesta sentència. I la segona conclusió a la qual ha dit que
havien arribat el conseller és d'alegria, d'alegria pel que diu la
sentència en relació a l'adjudicació d'aquestes obres. Jo faria
una pregunta al Sr. Conseller, és a dir, aquesta adjudicació, el
sistema d'adjudicació és la fórmula que està emprant el Govern
perquè tenen una gran alegria perquè va ser molt bona?,
s'empren el mateix sistema i les mateixes fórmules? I aquesta
seria la pregunta que jo li deixaria a l'aire. Res més, gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pascual. Pel Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida el Sr. Grosske té la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Amb caràcter previ i
simplement perquè quedi constància en el Diari de Sessions,
m'agradaria deixar constància que,  només per una raó de
caràcter tècnic, el nostre grup parlamentari no figura
formalment com a firmant d'aquesta sol•licitud de
compareixença. De fet en vàrem firmar una altra que va ser
desestimada per la Mesa per raons de caràcter formal i,
insistesc, per raons estrictament tècniques no som firmants,
també, d'aquesta sol•licitud de compareixença.

Dit això, el primer que s'ha de dir, Sr. Ferrer, és que vostè
-com s'acaba de dir- és el portaveu d'un covard, avui matí; és el
portaveu d'un covard, que és el Sr. Matas, que amb la seva
absència del Parlament ens fa una expressió explícita de
sentiment de culpabilitat, de culpabilitat, d'altra banda,
absolutament justificada. L'absència del Sr. Matas és una presa
de pèl a aquest parlament, és una presa de pèl a aquest
parlament i, per extensió, als ciutadans que aquest parlament
representa, perquè estam parlant d'una qüestió que ha travessat,
que ha caracteritzat tota la legislatura del 95 al 99, i un moment
solemne on es fa una compareixença del Govern davant el
Parlament per parlar d'això, el president no pot faltar, el
president ha de ser aquí i així fer honor, com a mínim, a alguna
de les coses que ha dit en aquest parlament i que avui
desmenteix, com és la seva voluntat de respondre personalment
preguntes, respondre les interpel•lacions dels diputats de
l'oposició i, en definitiva, donar la cara pel Govern. És clar que
quan aquest donar la cara s'ha de fer en circumstàncies difícils,
el Sr. Matas actua amb covardia, amb covardia i amb
menyspreu al Parlament.

La seva presència aquí, en aquest sentit, simbolitza
perfectament el que és l'actitud del Govern i també l'ha
expressada molt bé la seva lamentable intervenció, Sr.
Ferrer, una intervenció absolutament penosa, de cinc
minuts, que no ha entrat per res en cap dels problemes
polítics que han suscitat aquesta compareixença. Vostè ens
ha parlat aquí com si vostès no tenguessin res a veure amb
els governs anteriors, quan son una secreció accidental dels
governs anteriors, no són un govern que hagi passat per
unes urnes -el Sr. Matas no s'ha presentat mai com a
candidat- són una secreció accidental de governs anteriors
que ara sembla que no tenen res a veure amb els governs
anteriors. Ens actua o ens parla com si no tengués res a
veure amb el grup parlamentari que els dóna suport o amb
el partit que hi ha darrere el grup parlamentari, i els governs
estan directament relacionats amb els grups parlamentaris
i amb els partits que els donen suport, en bona democràcia,
no poden posar-se a xiular i a mirar al sostre.

Després vostè, en aquesta compareixença, ens ha mentit
directament. Fixi's que ja és meritori perquè en tres minuts
ja dir una mentida és important. Vostè ha dit que estava
molt content, com a govern d'aquesta comunitat autònoma,
perquè la sentència del Tribunal Suprem havia dit que la
concessió del túnel de Sóller era adequada. Això és mentida,
li ha explicat succintament el Sr. Diéguez; això és mentida.
El que diu el Tribunal Suprem és que, efectivament, no veu,
no constata un delicte de prevaricació, però fixi's amb quins
termes parla el Tribunal Suprem d'aquesta adjudicació. Diu,
parlant per exemple de la primera pròrroga o de la decisió
administrativa (...): "Si bien se revela una dilación excesiva en
la realización y cumplimiento de los plazos pactados, y
produce un quebranto al interés general -un quebranto al
interés general, que és el nostre, que és el dels ciutadans que
aquí representam- no puede decirse que sea frontalmente
ilegal, ya que existía un margen de apreciación y valoración
y una cobertura formal que hace que la resolución no sea
manifiestamente injusta o arbitraria". Això és el que diu el
Tribunal Suprem: que no és clarament un delicte de
prevaricació.

Amb altres actes administratius que també estaven en
relació amb això va absolutament en la mateixa línia
defensiva: "No pueden ser calificadas como una decisión
incuestionablemente injusta o arbitraria, ya que no se
encuentra la manifiesta anormalidad o vulneración grave,
clamorosa y flagrante de la legalidad". Això és el que diu de
la seva famosa adjudicació. Per tant, menos lobos,
Caperucita, que el Tribunal Suprem ha dit que aquesta
adjudicació és adequada, eh?, parla més aviat de quebranto
al interés general.
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Però maldament no ho digués, a part que -efectivament- no
ho diu, el Suprem, jo crec que s'ha de ser cínic per dir que s'està
satisfet de l'adjudicació del túnel. L'adjudicació del túnel és una
autèntica catàstrofe política i administrativa, és a dir, l'obra més
important amb la qual vostès s'han enfrontat com a govern, que
dura molt més temps del que estava previst, que costa molts
més doblers dels que estaven prevists, que ara hi ha
reclamacions d'altres aspirants a la concessió, que hi ha
reclamacions del concessionari actual, que ens costarà un ull de
la cara, a part d'aquests perjudicis ja derivats directament dels
retards, etc., etc... Vostès estan contents d'això? Vostè no opina
que és una qüestió una mica de cinisme, dir que s'està content
d'això?

Aquí venim a parlar de les conseqüències polítiques de la
sentència del túnel del Sóller i des del nostre punt de vista, i ho
volem dir també amb caràcter previ, això és una compareixença
sobre la punta d'un iceberg, sobre la punta d'un iceberg, la punta
d'un iceberg de la corrupció que ha caracteritzat els governs del
Partit Popular durant tots aquests anys en què ha estat
governant la Comunitat Autònoma. No hi ha hagut
pràcticament tecla que els quedi per tocar, han comès tots els
abusos que estan al catàleg de la corrupció política: han intentar
comprar ajuntaments des d'un despatx del Consolat de Mar, han
emparat els delinqüents polítics, han promocionat els que
havien fet prevaricació, els que havien fet delicte electoral, han
cobrat comissions, han muntat fundacions per finançar-se
il•legalment, s'han finançat il•legalment; darrerament hi ha
hagut listillos en nom de l'Administració autonòmica que han
intentat muntar negocis al voltant de les màquines
escurabutxaques en els hotels, han dilapidat doblers públics per
afavorir els amiguets en operacions com el tema del Bon
Sossec, han fet urbanisme a la carta vulnerant la legalitat com
el tema de Menorca d'Alparico... És a dir, no els queda
absolutament res per fer, res. Per tant, parlam avui de la punta
de l'iceberg.

I, així mateix, la punta té punta, és a dir, així mateix la punta
és una punta incisiva i consistent, perquè la punta diu que
vostès s'han finançat il•legalment, i finançar-se il•legalment és
el que diu el Sr. Sampol que és: és vulnerar les regles del joc
democràtic, és fer trampes, és córrer les carreres dopat, i això
està molt mal fet i això és molt deslleial. No és un problema
administratiu, no és un problema de vulnerar una llei de
finançament de partits, és un problema de fer trampes des del
punt de vista democràtic, de respecte a la voluntat dels
ciutadans, perquè vostès han anat a les eleccions dopats, han
anat fent trampa i, per tant, han desvirtuat el resultat d'aquestes
eleccions. 

I aquesta punta de l'iceberg diu una altra cosa, diu que el
seu exsecretari general, el seu expresident del partit,
expresident de la Comunitat Autònoma i actual diputat i
membre de la direcció del partit, actual diputat i actual
membre de la direcció del partit, idò efectivament són uns
corruptes i uns delinqüents als quals el Tribunal Suprem
absol pel tema de la prescripció i ho fa amb una absoluta
mala gana, mala gana, i fins i tot es podria considerar que
aquesta sentència de qualque manera convida a modificar la
llei perquè persones com el Sr. Cañellas o el Sr. Berastain
no es tornin a escapar de les seves responsabilitat penals, i
diu la sentència: "En el caso presente es obvio que los efectos
irradiantes de la preocupación y alarma social que produce el
comportamiento corrupto de los servidores públicos y, más
aun, cuando ostentan cargos de relevancia pública
institucional -que és el cas, evidentment, del Sr. Cañellas i
el Sr. Berastain- no se extinguen tan fácilmente por el
transcurso de cinco años, pero la taxatividad de los preceptos
penales que regulan esta materia nos lleva a admitir -a
admitir- la prescripción del delito y la exención de
responsabilidad penal con la consiguiente absolución del
delincuente", del delincuente, del delincuente que està assegut
en aquesta cambra per vergonya d'aquesta cambra i
d'aquesta comunitat autònoma. Bé, això és el que diu la
sentència sobre la qual vostè no troba més que tres doiets
que explicar en nom del Govern en aquesta compareixença.

Diu un dels dirigents del Partit Popular a nivell d'Estat,
el Sr. Rajoy, que el PP ha tengut un comportament
exemplar, en aquest tema. Un altre, eh? Evidentment és
mentida, després jo intentaré explicar, almanco des del
nostre punt de vista, el que seria tenir un comportament
exemplar, però el comportament del Partit Popular de
Balears, el comportament del Partit Popular de Balears ha
estat absolutament vergonyós, en aquesta matèria. Una
vegada que, efectivament, el Sr. Aznar obliga el Sr.
Cañellas a dimitir "para que no seas, Gabriel, un obstáculo en
mi camino hacia la Moncloa", com li explica molt ben
explicat, jo sé que hi ha hagut declaracions de dirigents,
algun que està assegut a la Mesa d'aquesta comissió, que
han dit: "Aznar se equivocó". Otro me lo envía a pescar
calamares a Mururoa, la qual cosa té bastant mala lluna
tenint en compte que hi havia experiments nuclears en
aquella zona. Aquest ha estat el comportament no desmentit
i la posició del Partit Popular de les Illes Balears. 
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I quan s'ha conegut la sentència del Tribunal Suprem jo vull
dir una cosa amb tota claredat, Sr. Ferrer, a mi m'escandalitza
molt més, molt més que el tema del túnel, que ja l'he qualificat
amb prou duresa, molt més que el cobrament d'aquesta
comissió a mi m'escandalitza aquesta roda de premsa que es
produeix a la seu del Partit Popular, on el delinqüent i el
secretari general del Partit Popular expressen la satisfacció per
la sentència. Això sí que és droga dura. O vostè mateix, que
també diu que està satisfet de la sentència i de l'absolució de les
persones implicades. Això és droga dura, perquè en un moment
donat es pot vulnerar la legalitat, però és molt pitjor, molt més
corruptor dels valors democràtics d'una comunitat (...) després
que no passa res, que està bé, la reivindicació del delinqüent i
del delicte. Això és terrible, això és terrible, i a mi
m'escandalitza -insistesc- molt més aquella roda de premsa que
haver posat la mà i haver cobrat els 50 milions. I aquesta és
l'actitud que vostès han mantingut fins ara i que vostès no han
desmentit, i vostès fan homenatges en el Teatre Principal, etc.,
etc., a tota aquesta tropa.

Què han de fer?, què han de fer? Està claríssim. Algú ja ha
apuntat algunes. El primer de tot: han de demanar disculpes,
venga, han de demanar disculpes. Vostès s'han finançat
il•legalment, han presentat com a candidat en aquesta
comunitat autònoma repetides vegades una persona corrupta.
Demanin disculpes: "Ens sap greu, ens hem equivocat com a
partit". Amb això ja hauríem avançat un bon tros. Segona
qüestió: tornin els doblers. Aquests doblers els han de cremar,
a la mà; jo no sé si a la Tresoreria de la Comunitat, o
incrementar la política de solidaritat de les institucions o de les
ONG; tornin els doblers com a gest simbòlic que aquests
doblers els cremen a les mans; són un doblers cobrats
irregularment, il•legalment, en funció de la comissió d'un
delicte, en funció de la corrupció de l'activitat dels
representants públics. Tornin els doblers, demanin disculpes,
tornin els doblers. I tercer: les persones que aquí es qualifiquen
de corruptes i delinqüents que surtin de l'activitat política. Jo no
sé si el Sr. Cañellas anirà o no a les llistes del PP, però jo no
vull que ho decideixi el Sr. Cañellas, jo vull que el Govern, el
Sr. Matas, digui: "Jo no encapçalaré una llista amb el Sr.
Cañellas darrere". Ara, ara, no esperam a veure si algú el
convenç des de Madrid o des de no sé on, o li canvien amb no
sé quina carta o no sé quin negoci, ara vull l'actitud valenta de
dir. "Jo, a aquesta persona, no la vull a la meva llista". A veure.
Tercera prueba del algodón. Demanin disculpes, tornin els
doblers, el Sr. Cañellas fora de les llistes. I el Sr. Berastain fora
de la Comissió de Serveis de cap de gabinet d'Hisenda cobrant
una pasta gansa molt per sobre de la plaça que té administrativa
per concurs, que és de cap de serveis de Patrimoni, perquè als
delinqüents i a les persones corruptes no se'ls premia dins una
administració decent. Hala!, una quarta i més petita prueba del
algodón.

Si vostè a la seva rèplica fa tot això o anuncia totes aquestes
coses, lògicament chapeau, chapeau. És el mínim que poden fer,
no els rentarà de totes les seves culpes, és el mínim que poden
fer. Però evidentment no ho faran, no ho faran, i sap per què no
ho faran?, perquè vostès són els mateixos, són els mateixos;
vostè és nou, però és un nou que (...) pels d'abans, i en general
són les mateixes persones, amb la mateixa cultura política i les
mateixes actituds, i si ara en aquests darrers anys, apart del
tema del Pla de 8, etc., no veim aquest zoco persa que era això
quan Bon Sossec, quan el túnel de Sóller, quan la Fundació
Illes Balears, etc., és perquè no poden, perquè saben que els
costaria, evidentment, les properes eleccions. No són més
corruptes perquè no poden, això és el problema i per això no
faran tot el que jo els he demanat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Pel Grup Parlamentari Popular la
Sra. Salom té la paraula.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats, en primer lloc, per part del Grup Popular, com és
normal i habitual, volia agrair la compareixença avui aquí
del conseller de Cultura i portaveu del Govern, el Sr. Ferrer.
Evidentment el nostre grup comparteix les explicacions que
s'han donat per part seva i he de dir que, si avui compareix
ell, també hagués pogut comparèixer qualsevol altra
membre del Govern o bé el president, però que
reglamentàriament la seva compareixença és, idò, totalment
i absolutament correcta i ell ha vengut aquí en nom del
Govern perquè així ho mana el Reglament a donar, idò, les
explicacions que ha considerat oportunes sobre la concessió
del túnel de Sóller.

Evidentment nosaltres compartim els dos punts bàsics de
la seva intervenció en tant que en el seu moment, quan es va
obrir aquest procés judicial, es va deixar actuar amb total
tranquil•litat i fer feina amb tota la tranquil•litat del món a
la Justícia i que, en cap moment, en cap moment, hi va
haver interferències per part dels poders públics en tant es
deixava actuar, tal com tocava, segons el timing i els
calendaris que varen considerar, a la Justícia a les Illes
Balears. Per tant, per tant del Grup Popular un respecte
escrupolós, molt escrupolós de la Justícia i, evidentment,
nosaltres acatam i acceptam el que diuen les sentències i, en
aquest cas, acceptam, com s'ha dit a la sentència, que no hi
ha cap condemna per part ni de cap membre del Govern ni
de cap membre de cap partit polític ni cap persona en
concret. No existeix en aquesta sentència cap condemna.

I per altra part vull dir que, evidentment, l'actuació en el
seu moment del Govern balear respecte al que és la
concessió, respecte al que són les pròrrogues del túnel de
Sóller, en definitiva, tota l'actuació que en un moment
determinat va haver de dur a terme el Govern balear
respecte a aquesta concessió, es demostra -crec que ha
quedat clar en les explicacions donades i en el text escrit de
la sentència- que l'actuació del Govern balear va ser
correcta, que es va ajustar a dret i que es va fer segons mana
la llei, amb la qual cosa, Sr. President, senyores i senyors
diputats, vull agrair una vegada més al conseller les
explicacions donades i dir-li, Sr. Ferrer, que una manera de
sortir, perquè aquí s'ha intentat frivolitzar sobre si el
president Matas, si fotos sí, si fotos no, dir que una manera
de sortir gratis a les fotos és demanar precisament una
compareixença de qualque membre del Govern per parlar
del tema del túnel de Sóller perquè, evidentment, és un tema
recurrent, és un tema d'oportunisme polític que, qualsevol
cosa que es discuteixi en aquest parlament respecte a
aquesta sentència, congrega tots els mitjans de comunicació
i és una manera de sortir gratis als mitjans de comunicació.
Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Passam al torn d'intervenció del
conseller. Té la paraula el conseller Sr. Ferrer.

EL SR. MANUEL FERRER I MASSANET, en nom del
Govern:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc vull agrair les paraules
de la portaveu del Grup Parlamentari Popular. I al fil d'aquestes
paraules i al fil d'alguna de les intervencions que s'han produït
aquí, he de dir que aquí s'ha demanat la compareixença del
Govern i jo comparesc com a representant del Govern, com a
portaveu del Govern, i contest, intent contestar, des de l'òptica
del Govern. A qualcú li podria agradar que contestàs des
d'altres òptiques però no crec que sigui ni el meu paper ni el
que s'ha demanat aquí i, per tant, això és el que he fet i el que
pens continuar fent en aquesta compareixença.

M'agradaria contestar les qüestions que jo crec que tenen
importància des del punt de vista del Govern que s'han plantejat
aquí, tot i que moltes d'elles han estat repetides pels diferents
portaveus, aniré contestant allò que crec que és una al•lusió
directa a la feina del Govern o a les valoracions que fa el
Govern. 

En primer lloc s'ha dit aquí que la sentència diu que el
Govern va actuar correctament, i aquí es diu, per part de
portaveus de grups, que això en absolut no és cert, que la
sentència no diu això i no diu que el procediment administratiu
per l'adjudicació d'aquesta obra i els procediments successius
relacionats amb aquest, per exemple en matèria de pròrrogues,
insistesc, diuen els portaveus, alguns dels portaveus de
l'oposició que la sentència no diu això. Jo no sé si aquests
portaveus han llegit o no la sentència; jo sí que he llegit la
sentencia, i insistesc en el fet que això és el que diu la
sentència: que l'adjudicació va ser correcta i que les pròrrogues
varen ser correctes. Naturalment es pot fer un ús fragmentari
del contingut de la literalitat d'aquesta sentència, d'una
sentència que crec recordar que tenia unes 70 pàgines
d'extensió, i fer-ne ús en aquesta cambra amb finalitat,
evidentment, de defensar les posicions de cada un i llegir 10 o
12 paraules d'aquestes 70 pàgines triades amb interès del que
defensa una posició. 

Jo insistesc en el fet que crec que la sentència queda ben
clara, ben clara, que l'actuació dels funcionaris del Govern
i del Consell de Govern va ser correcta i crec que a la
sentència també queden ben clares i, a més de la sentència,
és ben clar -i els que ho coneixen ho coneixeran i, en tot cas,
jo estic convençut que tots els diputats ho coneixen- queda
ben clar el que diu al voltant del procediment administratiu;
el que diu al voltant del procediment administratiu en casos
puntuals que s'han duit aquí per part de portaveus de grups
parlamentaris no és el que s'ha dit aquí; aquí el que s'ha dit
han estat frases perquè puguin ser bon titulars de premsa des
del punt de vista de qui les ha dit, i ja ho han estat moltes
vegades, com per exemple que els funcionaris varen
qualificar amb un zero l'oferta que finalment va ser
l'adjudicatària d'aquestes obres i que aquesta era la pitjor de
totes. Això no és el contingut d'un procediment
administratiu i això no és el que diu la sentència, i tothom
hauria de saber que en un procediment administratiu hi ha
tota una sèrie de barems que són qualificats, no per una
persona, sinó per un grup de persones, i que dins tot el grup
de persones que qualificava per elevar una proposta al
Consell de Govern i dins tots els conceptes que hi havia per
qualificar, és vera que en un dels conceptes per part d'una
persona hi havia un zero a aquesta empresa que finalment
va ser l'adjudicatària. Crec recordar que de sis o set
conceptes multiplicats per tots els membres de la mesa de
contractació. Si això es vol resumir per fer un bon titular
dient que la qualificació va ser zero, bé, supòs que serà un
bon titular però és faltar a la veritat.

També s'ha dit que el Govern no ha assumit
responsabilitats polítiques, i això s'ha dit insistentment, en
relació a aquest cas. Jo crec que no fa falta recordar que el
president del Govern va dimitir, i quina responsabilitat
política més hem de demanar a qui era president del Govern
quan va presentar la seva dimissió? Nosaltres entenem que
aquesta és prou responsabilitat política, insistesc,
responsabilitat política no jurídica i que en el seu dia i ara
aquesta va ser una decisió que, a qui era president del
Govern, l'honora, entre d'altres coses perquè no estam
acostumats a veure a Espanya que aquest sigui el
comportament d'altres responsables polítics. Per tant, per
part del Govern, sense cap dubte, qui era president del
Govern va assumir les seves responsabilitats polítiques o les
que ell entenia que eren les seves responsabilitats polítiques.

També s'ha parlat aquí de possibilitats de reclamacions
per part d'empreses concursants en aquell procediment i de
possibilitats de reclamacions en via jurisdiccional per part
de l'empresa que actualment explota aquesta concessió. A
mi m'agradaria dir per part del Govern que nosaltres no
entenem que hi hagi motius per a la reclamació d'aquelles
empreses que varen concursar ni creim que hi hagi cap
motiu per modificar les condicions de l'adjudicació de
l'actual adjudicatari, i que tampoc no hi ha cap motiu, per
altra banda, per rescatar la concessió. Per tant, la posició del
Govern a dia d'avui en les actuals circumstàncies és que no
hi ha cap motiu ni per a una cosa ni per a una altra i, per
tant, també és una posició d'absoluta tranquil•litat respecte
d'això.
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També s'ha parlat aquí del fet que el Sr. Cañellas continua
essent diputat, i la veritat és que jo no sé quina valoració volen
que faci jo com a membre del Govern balear. El Govern balear
pensa, com crec que ha de pensar, que no s'han de mesclar els
poders legislatius i executius. Aquí sí que veig que hi ha gent
que ho pensa. En qualsevol cas, creim nosaltres que aquesta no
és una qüestió que afecti el Govern i per tant no és una qüestió
que jo hagi de comentar en aquesta compareixença.

També s'ha parlat molt de la despesa electoral del Partit
Popular i se n'ha parlat fent tot tipus de valoracions, jo crec que
sense cap respecte a l'actuació reglada del Tribunal de
Comptes, que diu que els comptes del Partit Popular a les
campanyes electorals que aquí s'han comentat varen ser
correctes i, per tant, si el Tribunal de Comptes, que és el que ha
de vetllar per aquells comptes diu que els comptes són
correctes, naturalment per al Govern balear els comptes són
correctes.

També aquí, no per part de tots els diputats que han
intervengut però sí per part d'alguns diputats que han
intervengut, s'ha seguit una pràctica que ja he vist jo altres
vegades en aquest parlament, que consisteix, emparant-se en els
drets o en els estatuts personals que puguin tenir els diputats, en
emetre tot tipus d'opinions i afirmacions que fora d'aquesta
cambra i per a qualsevol altre ciutadà segurament serien un
delicte de calúmnies per part de qui els emet. Jo la veritat és
que crec que no m'he de posar a l'altura de les persones que
diuen aquestes coses i crec que ells haurien de valorar perquè,
crec jo, que aprofiten la seva condició de parlamentaris per
realitzar tot tipus de calúmnies sense tenir proves,  en qualsevol
cas, si qualcú té proves del que diu, naturalment, com tots els
ciutadans, pot demanar la tutela del Tribunal de Justícia.

Quant a com va funcionar l'adjudicació i si nosaltres n'estam
satisfets, si nosaltres la repetiríem; quant al seu procediment,
evidentment, amb la normativa actual, nosaltres vàrem realitzar
una adjudicació seguint el procediment reglat, el procediment
administratiu, i naturalment s'han d'usar aquests procediments
quan es tracta d'adjudicar una obra pública i normalment quan
es tracta d'adjudicar un servei públic.

I quant a les darreres notes que he pres dels darrers diputats
que han intervengut, crec que la veritat és que al marge de la
diputada, la portaveu del Grup Popular, supòs que per l'ordre
que tenien no han fet més que repetir totes les altres qüestions
que ja havien repetit els altres diputats i que mereixen, per part
del representant del Govern, la valoració que ja els he fet.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ferrer. Passam al torn de rèplica. Té la paraula
el Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Realmente es de vergüenza, y
menos mal que eso se filma, para que alguien lo pueda ver
y darse cuenta de lo que en realidad sucede. Hombre, se nos
dice que hemos pedido la comparecencia al Gobierno, no
señor, no hemos pedido la comparecencia al Gobierno, le
leo: "Solicitan la comparecencia urgente del presidente del
Gobierno", del presidente del Gobierno. Convocatoria que
se hace, se convoca por el vicepresidente primero del
Parlamento de las Islas Baleares esta comisión, que es
solicitada, punto único, etc., etc., para "comparecencia del
presidente del Gobierno para celebrar una sesión
informativa sobre las consecuencias que se pueden derivar
de la Sentencia del Tribunal Supremo relativa al caso túnel
de Sóller". O sea que está clarísimo, quien tenía que
comparecer era el presidente Sr. Matas, clara, el presidente
Sr. Matas esta mañana ha tenido que elegir o entre los
chorizos de Alimenta o entre los del túnel de Sóller, como
a los chorizos del túnel de Sóller no les puede hincar el
diente, se ha ido con los de Alimenta. Y punto, y le ha
dejado el marrón a otro. Y punto, nada más. 

O sea, el Sr. Matas ha ejercido un acto de cobardía esta
mañana, no lo ha querido asumir, y lo peor es que este acto
de cobardía lo ha rematado poniendo a otra persona, que no
conoce, y aviso que esto es un elogio y no un demérito, que
no conoce las actuaciones del túnel de Sóller, aquí delante,
para que trate de hacer de esta comparecencia un simple
bocadillo de arena que acabe esto de la manera más
descafeinada posible, no se den explicaciones, toree el toro
como pueda, y al día siguiente todo el mundo se habrá
olvidado y ya está, "tú vez allí y arréglalo". No es así.

El Sr. Matas es quien tenía que haber estado aquí, el Sr.
Matas se esconde y se esconde y ha dicho por qué motivo,
tiene cosas que esconder el Sr. Matas, si no, hubiera estado
aquí delante.

Una vez más nos insiste en que la adjudicación ha sido
correcta, pero, vamos a ver, existen las salas de lo
contencioso administrativo, actualmente juzgados
unipersonales también, etc., etc., ¿cuántos actos
administrativos, cuántos contactos, cuántas concesiones,
etc., etc., han sido revocados por los tribunales de lo
contencioso administrativo y no han sido delito?, ¿cuántos?
Cada día, centenares. Quiero decir que todo lo que no es
delito no tiene por qué ser, civil o administrativamente,
correcto. Y ya veremos lo que sucede con esto, ya veremos
lo que sucede, y ustedes no las tienen todas consigo, como
vamos a explicar.
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Dicen que han asumido las responsabilidades políticas,
vamos a ver, ¿reconoce entonces que tiene responsabilidades
políticas?, si dice que las han asumido con la dimisión del Sr.
Cañellas, entonces ¿considera usted al Sr. Cañellas
políticamente responsable del escándalo del túnel de Sóller por
haber cobrado sobornos?, ¿sí o no? ¿Es por ese motivo, el Sr.
Cañellas, por ser políticamente responsable del escándalo del
soborno, con referencia al túnel de Sóller, que ha dimitido?
¿Dimitió por eso?, porque decía que dimitía ad cautelam, que
cuando viniera la sentencia, ya veríamos, es el momento de ver,
ese día, díganos usted ahora aquí, con todas las palabras y con
todo el texto, el Sr. Cañellas, delincuente reconocido por haber
cobrado un soborno por el túnel de Sóller, dimitió por eso, y no
por ninguna cautela ni para que tuviéramos cuidado, ni para
evitar sospechas, dimitió por eso, asumiendo responsabilidades
políticas, dígalo con claridad. No diga, "no tenemos ninguna
responsabilidad política, y el Sr. Cañellas asumió la
responsabilidad política que no tiene", o las tiene o no las tiene.
Si las tiene, dígalo aquí pero con toda claridad, no diga "no hay
ninguna responsabilidad, alegría, alegría", cante los aleluyas de
la sentencia, y luego diga que ha dimitido asumiendo
responsabilidades políticas que no tiene. Las tiene o no. Dígalo
con claridad.

Por lo visto, no piensan pedir ningún tipo de disculpas, lo
cual cuadra perfectamente con lo que estamos acostumbrados,
y no lo voy a repetir, los rosarios que nos han dicho ya de
delincuencia, del Partido Popular, habitual aquí en todos los
ámbitos, escenas de nuestra vida política.

Ha pasado por encima sobre las posibilidades de
reclamación de los perjudicados, usted dice que sobre la
reclamación que hace el concesionario perjudicado, ésa que les
va a costar 3.000 millones, 16.000 pesetas por familia de
Baleares, esa reclamación dice que no tiene ningún motivo, que
está infundada y ¿por qué no lo dicen donde lo tienen que
decir?, y ¿dónde lo tienen que decir?, tanto respeto que tienen
al procedimiento, a las resoluciones judiciales, etc., este señor
les hizo una petición por vía administrativa, ¿por qué no le han
contestado y le han dicho, "mire, creemos que usted no tiene
razón por este motivo, por este y por este otro"?, silencio
administrativo, ¿por qué?, porque con el silencio administrativo
corren los plazos, profesionales de la prescripción,
profesionales, artistas, casi, virtuosos. Dejan correr los plazos
con el silencio administrativo, así tardarán más en poner
contencioso, tardará más en salir la sentencia, y cuando vayan
a buscarla, el jefe, ya no habrá nada, asunto prescrito. Hombre,
no.

Ustedes, si tienen algo que decir, díganlo donde
corresponde, y si respetan tanto las sentencias de resolución
administrativa y todo esto, contesten y díganle: "Señor
reclamante, no le damos la indemnización que usted solicita por
estos motivos", pero se han callado absolutamente, otra vez
silencio, silencio de Matas, silencio del Gobierno, etc., etc. Le
piensan repetir al Sr. Cañellas, dijeron que esperásemos a la
sentencia, se lo he preguntado hoy claramente, ¿piensan
repercutir el coste que pueda tener esta indemnización a este
señor, al delincuente declarado, según la sentencia? No me ha
contestado. ¿Piensan hacerlo o no? Hace unos días me dijeron,
espere a que tengamos la sentencia, ya la tenemos, silencio
absoluto. ¡Ojo!, todavía manda mucho.

Le he preguntado sobre la concesión en la actualidad, me
ha dicho que no la van a rescatar, no, si ya lo sé que no la
van a rescatar, eso ya lo sé, es que esto no es lo que le he
preguntado, le he preguntado, ¿van ustedes a blindar la
concesión, van ustedes a blindarla?, diga claramente, "el
Gobierno balear no tiene ninguna intención de blindar la
concesión, para impedir que un futuro gobierno que haya
aquí pueda rescatarla si es así la voluntad popular", dígalo
con toda claridad, "no la vamos a blindar". Otra vez
silencio. Ya veremos qué hacen. Esto sé que es cosa de
pesetas, y, en fin, puede haber de todo aquí, pero bueno, ya
veremos qué pasa con esto. El túnel de peaje, se pagan
muchas veces los peajes.

Ha habido alguna referencia a lo del gasto electoral, ha
dicho que incluso había aquí calumnias. Mire, atribuir un
delito puede ser una calumnia si esa atribución es falsa, pero
existe lo que se llama la exceptio veritatis, es decir, que si lo
que se dice es verdad, no hay ninguna calumnia. Y todo el
mundo sabe que lo que se está diciendo por aquí es verdad,
y eso les ha obligado, esas formas de corrupción antiguas
que han ido llevando de una manera burda, que todo el
mundo sabía cómo se hacían, que todo el mundo sabían que
se hacía de una manera determinada, pero no pasa nada,
hasta que llegó u pasó, les ha obligado a cambiar el sistema;
ahora el sistema, se lo diré porque todo el mundo lo sabe y
es una cosa evidente, y cada día lo vemos, el sistema más
habitual de corrupción que existe en este momento es el de
la entidad subvencionada, se busca una entidad
subvencionada para que esa entidad subvencionada, con la
subvención que le da el Gobierno previamente haga un
gasto determinado, sea ese gasto contratar con una persona
equis, recuerde cuando yo les decía en un momento
determinado que se dio mucho dinero para un campeonato
equis de tenis que no es el caso volver aquí, y antes de que
se hiciera ninguna adjudicación, ya le dije que ese dinero
iba para una determinada empresa y entré una pregunta en
el Parlamento en ese sentido y así fue al final. Se hace de
esa manera o se hace, diciendo "doy dinero a esta
asociación sin ánimo de lucro, para que me convoques una
comida con no sé cuantos mil ciudadanos europeos, gastos
pagados", efecto lechona -ya lo comentamos en su
momento-, pagado por todos, por esa vía indirecta de la
subvención a la empresa, "te doy este dinero y contrata a
éstos", "te doy este dinero para que hagas esto", ha sido todo
legal, todo legal, todo correcto, todo bien cubierto,
efectivamente, pero para eso está lo que se llama el fraude
de ley. Cuando se busca, utilizando una ley un efecto
distinto al que la ley permite.

Y esto es lo que están haciendo ustedes, y esto les va a
traer malos resultados porque van a acabar mal con este
tema. Van a acabar mal, y aquí quiero que quede constancia
de este sistema que es el que emplean en estos momentos.
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En definitiva, explicaciones, ninguna; seguiremos igual que
antes, y no es que sea un tema recurrente, es que es un tema que
no hay manera ni forma humana de cerrar, no quieren ustedes
que se cierre, para ustedes es muy fácil cerrar este tema,
asuman las responsabilidades, tomen las dos o tres medidas que
hay que tomar, se les han dicho aquí ya por activa, por pasiva
y por perifrástica, tomen las medidas que tengan que tomar, y
punto, se acabó, y cerraran el capítulo, pero mientras tengan
esta úlcera sangrando, seguirá sangrando, y seguirán teniendo
problemas, y dentro de unas semanas tendremos problemas con
el coste de las obras, con la valoración que tiene que hacerse de
esas obras, etc., etc., si no, al tiempo.

En definitiva, esta comparecencia ha sido una burla más al
Parlamento, una burla comenzada por la persona del Sr. Matas,
que se lo pase muy bien entre estos chorizos que sí que puede
masticar, y nada más, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez. Sr. Sampol, té la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, poca cosa s'ha de dir, perquè aquí
no hi ha hagut contrast d'opinions. I efectivament, és
reglamentari que avui el Sr. Matas no comparegui, ara,
políticament és totalment inadmissible.

Clar, el Sr. Matas ens té acostumats que s'amaga darrera una
persona quan no li interessa, avui s'ha amagat darrera el delegat
del Govern, un altre dia demana la protecció de la delegada del
Govern, avui mateix, és notícia que s'ha posat 75.000 pessetes
de multa a un ciutadà menorquí que li va lliurar uns documents
enmig del carrer. Clar, el Sr. Matas pot empaitar els ciutadans
per fer-los una foto que no demanen, però un ciutadà no li pot
lliurar enmig del carrer un paper sense demanar permís a la
delegada del Govern del mateix partit.

Per què el túnel congrega els mitjans de comunicació?, s'ha
demanat la portaveu del Partit Popular. Senzillament perquè és
un escàndol, perquè és l'escàndol més gran que hem tengut mai
en aquesta terra des del punt de vista polític. I perquè és la
demostració de les pràctiques de corrupció del Partit Popular,
insistesc. L'única vegada que els tribunals han investigat una
concessió, han trobat la mà dins el calaix. Per això els mitjans
de comunicació són aquí, perquè responen a una inquietud de
la societat, naturalment que això preocupa la societat, ja els
agradaria que avui no hi hagués mitjans de comunicació i poder
fer les mangarrufes sense que la societat se'n temés.
Afortunadament, la gent de cada vegada està més informada, i
gràcies a aquestes actuacions saben com de les gasten vostès,
saben quina manera tenen de fer política.

Li pareix que, Sr. Ferrer, els grups de l'oposició fan una
interpretació fragmentària de la sentència? Vostè no? Vostè
no ha fet una interpretació fragmentària de la sentència? Es
a dir, s'aferra a una pàgina de les 70 i busques, que no
considera l'adjudicació il•legal, i tota la resta, totes les
reflexions èticomorals, polítiques que fa el tribunal sobre la
corrupció, la qualificació duríssima, la imputació duríssima
que fa al Sr. Cañellas, que el tipifica de criminalment
criminal, responsable d'un delicte, delicte, de suborn,
suborn. Nosaltres feim una interpretació fragmentària?,
vostè hi passa per damunt?, tot això només s'acull a un tema
que el tribunal no ha considerat delictiu, però ja se li ha dit
que per la via del contenciós encara està obert, el tema, per
la via administrativa? Jo, sincerament, consider les dues
sentències, les dues, duríssimes, i crec que ens haurien de
dur a una reflexió, especialment a aquells que tenen
responsabilitats per modificar el Codi Penal per allargar els
terminis de prescripció en el cas dels delictes per l'exercici
de l'activitat política. I crec que en aquest parlament
hauríem de prendre una iniciativa instant el Congrés de
Diputats a modificar el Codi Penal en aquest sentit.

Ens diu també que no hem de mesclar el poder legislatiu
i l'executiu o el poder judicial i l'executiu, però es pot
mesclar el poder executiu i les candidatures electorals, com
fa el seu president diàriament. I, finalment, ja recurrent,
sortir dient que el Tribunal de Comptes no ha trobat cap
indici de delicte ni cap irregularitat en la comptabilitat
electoral del Partit Popular; però segur que en aquesta
comptabilitat electoral hi havia, per exemple, les 500.000
pessetes que va cobrar la portaveu del Partit Popular?,
provinents del túnel de Sóller, en funcions d'administrativa
d'una agència de publicitat, vol dir que aquestes 500.000
pessetes i la resta de 50 o de 150 milions passarem per la
comptabilitat electoral?, o no eren directament, doblers dels
que avui es diuen negres, a mi m'agrada dir-los doblers bruts
que anaren directament de la comissió del túnel de Sóller,
després d'una fragmentació, cap a pagar despeses electorals?

No som ingenus, Sr. Ferrer, vostè sap perfectament que
aquests 50 o 150 milions no els passaren per la
comptabilitat electoral, no els justificaren davant el Tribunal
de Comptes. 

I això és tot. Sr. President, moltes de gràcies, jo crec que
el tema ha quedat prou clar, a pesar que no hagi vengut el
Sr. Matas, precisament l'absència del Sr. Matas indica que
el tema políticament no està tancat i, per tant, ja només ens
queda l'acció d'un tribunal, el del 13 de juny, que esperam
que condemni aquestes pràctiques. Moltes de gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Sr. Pascual, té la paraula.
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EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Sí, gràcies, Sr. President. Sr. Ferrer, em perdonarà que no li
hagi agraït la seva compareixença, supòs que ho esperava, i no
la hi he agraïda perquè no era la seva la que havíem demanat,
però tampoc no la hi he agraït, perquè la veritat és que el
compatesc pel fet d'haver de venir aquí a representar el paper
que representa, el paper d'escut del president del Govern que no
s'atreveix a venir, incomplint el seus compromisos, perquè
supòs que tots els diputats i diputades que hi ha en aquesta
cambra recordaran el seu discurs d'investidura, on es va
comprometre que cada quinze dies compareixeria davant el
Parlament, per sotmetre's al control d'aquest parlament. No sols
no ha fet això, sinó que al cap de dos anys i mig de ser
president del Govern, li demanen tots els grups de l'oposició, la
seva compareixença, i, com deia el Sr. Diéguez, és allà a veure
si tasta sobrassada.

Per tant, ja no sé què més dir-li, Sr. Ferrer, decebut, com he
dit al principi, i això, em sembla aquesta sessió d'avui una
autèntica farsa. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pascual. Sr. Grosske, el seu torn.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Gràcies, Sr. President. Sr. Ferrer, abans li he tirat en cara
haver fet una intervenció excessivament breu i que no tocava
els temes de fons. La veritat és que a vostè se li pot aplicar allò
de está más guapo callado, perquè quan ha començat a dir coses,
la veritat és que ha dit unes coses d'una inconsistència, per no
dir reiteració en la mentida, que jo esper que li paguin un bon
sou, Sr. Ferrer, esper que li paguin un bon sou perquè jo, pel
triple del que li paguen, jo no faria aquest paper. I m'agradaria
pensar que és pel sou i no perquè s'ho cregui, que seria encara
pitjor. M'agradaria que fos una feblesa comptable o una feblesa
econòmica i no perquè s'ho cregui.

Miri, de les coses que ha dit, la sentència, Sr. Ferrer, ja
l'hem llegida, no només l'hem llegida, sinó que jo la cit
textualment, i és al Diari de Sessions, cosa que vostè no pot fer
ni fa, ni farà, amb el tema de les valoracions sobre
l'adjudicació. Només hi ha una qüestió que és la referida a
l'apartat a) pàgina 43, "acuerdos y disposiciones tomadas antes
de la adjudicación de las obras", és a dir els moments previs a
l'adjudicació, que diu "en esta fase previa no existe ninguna
resolución administrativa ni se observan atisbos de irregularidad",
és l'única de totes les qüestions analitzades. Després, "acuerdos
y disposiciones tomadas en la fase de concurso público",
adjudicació, etc., és l'única fase que, efectivament, un llegeix la
sentència i es pot dir, no, el tribunal diu que aquí no passa res,
sobre, efectivament, l'etapa "acuerdos y disposiciones antes de la
adjudicación de las obras"; tota la resta diu exactament el que jo
he dit. és a dir que no es pot considerar que hi hagi hagut un
delicte en temps que entenem que el delicte és una figura
flagrant, on s'evidencia d'una manera greu una intenció de
vulneració de l'ordenament jurídic, etc., etc., totes aquestes
cauteles. Per tant, reiterar aquí, com fa vostè, i fer veure que la
gent no s'ha llegit la sentència, a base de dir que la sentència
efectivament diu que l'adjudicació ha estat correcta, és mentir
a la Cambra, Sr. Ferrer, i abusar de la bona voluntat de la gent
que no s'ha llegit aquesta sentència i que pugui tenir més fe
amb vostè que no amb els altres diputats que l'interpel•len. I és
molt lleig mentir a la Cambra.

Efectivament, vostè fa una lectura increïblement sagrada
de la sentència. Jo m'acull al que acaba de dir el Sr. Sampol,
és a dir, què vol dir no voler entrar en el que són els delictes
que la sentència estableix i les responsabilitats dels que els
han comesos?, això és efectivament agafar la sentència
d'una manera molt esbiaixada.

I, quan vostè diu "jo vull responsabilitat política per la
dimissió", jo li he de dir que no, la dimissió del Sr. Cañellas,
és una dimissió forçada, forçada des de dalt, per tant,
considerar això, ni el Partit Popular de les Illes Balears ni el
Govern de les Illes Balears no ha dit mai que estava
justificada aquesta dimissió. Crida l'atenció que
s'assumeixin les responsabilitats polítiques davallant de
l'escalafó, no?, si un és president del Govern, passa a ser
diputat; si un és conseller, li donam un lloc a l'administració
perquè xucli una mica del pressupost de la comunitat
autònoma; dimiteix com a president del partit però queda a
l'executiva; bé, aquesta és una manera una mica curiosa,
però, en fi, vostès tal vegada tenen els seus barems de
responsabilitat política. És a dir, un que només sigui de
l'executiva ja pot fer tot el que ha fet el Sr. Cañellas i no
haurà de davallar, o com funciona aquest tema? Però en
qualsevol cas, si això no va acompanyat d'un reconeixement
explícit dels fets i d'un demanar disculpes a la ciutadania pel
que s'ha fet, això no val per a res, això no val per a res si no
hi ha aquest acte, que és un acte moral, ja, 50 milions és un
acte amb repercussions econòmiques, si no hi ha aquest
demanar disculpes a la ciutadania pel que s'ha fet, això no
serveis per a res, les responsabilitats polítiques famoses,
eh?, perquè és una dimissió forçada des de dalt.

I quan vostè diu això que el Govern no ha d'entrar en la
condició de diputat del Sr. Cañellas, per no barrejar els
poders, el legislatiu i l'executiu, però vaja, si aquí hi hagués
qualsevol alumne de dret polític ara mateix, s'esbutzaria de
rialles per terra, què és aquest doi?, què és aquest doi que
vostè diu?, és a dir, hi ha duies raons per les quals vostès
estan absolutament implicats en el fet que el Sr. Cañellas
sigui diputat. En primer lloc, perquè forma part del grup
parlamentari del qual vostès depenen i que els dóna suport,
aquesta és una primera relació, que no vulnera la separació
de poders, sinó que està contemplada dins l'esquema teòric
de separació de poders, per tant, a vostè els ha de preocupar
qui els dóna suport; i segona, quan un és d'un govern, té un
projecte polític, governar és dur un projecte polític a la
pràctica a un àmbit territorial concret, dins aquest projecte
polític, teòricament un ha de tenir principis democràtics,
principis de regeneració de la democràcia, transparència de
la vida pública, i tot això té a veure amb el fet de saber si un
delinqüent pot ser diputat o no, entra dins la seva acció de
govern, entra dins el seu projecte polític o no? Aquesta és
una altra relació també important. 
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I ja el acabose de los acaboses és això que em nega el
finançament irregular del partit que estableix el Tribunal
Suprem, a partir del que diu el Tribunal de Comptes, què és que
confia que els que hi ha darrera les càmeres es facin un embull
entre Tribunal de Comptes i Tribunal Suprem i tots els soni a
tribunals? Si vostès aquí haguessin fet el que havien de fer, això
es diria Síndic de Comptes, i es veuria perfectament que això
és una auditoria amb caràcter administratiu i que ni de prop fer-
s'hi pot posar en dubte els fets provats d'una sentència del
Tribunal Suprem. Per tant, que vostè m'invoqui uns informes
del Tribunal de Comptes que a fi de comptes -i valgui la
redundància- amb la documentació comptable que li facilita el
Partit Popular fa un informe, amb una sentència del Tribunal
Suprem?, què és aquest doi?

Sr. Ferrer, és ver que som diputat, però jo, abans de ser
diputat, ja els deia corruptes, és a les hemeroteques, abans de
ser diputat ja els deia corruptes. I els diré una altra cosa, quan
la corrupció no és un fet aïllat, sinó que és un seguit de fets, i
quan el partit empara sistemàticament tots els casos de
corrupció, el problema és que és el partit que és corrupte, és el
partit, el partit, el grup parlamentari, el govern que el
representa, tot això és corrupte. Aquest és el problema. I aquí,
naturalment, en la mesura en què vostès ni demanen disculpes,
ni tornen els doblers, no actuen contra les persones implicades,
és a dir, no passen cap de les tres proves del algodón famoses,
efectivament fan el de sempre, tapen i s'impliquen en la
corrupció. 

I la corrupció té, i això ja són dues consideracions una mica
global, que no sé si vostè hi serà impermeable o no, té dos
aspectes que la fan particularment nefasta per al sistema
democràtic: un és el solidari que és la corrupció amb la
corrupció, la corrupció és el que millor tapa els altres casos de
corrupció, ara supòs que a la contrarèplica, aquesta que li
hauran preparat, supòs que citarà casos de corrupció d'altres
partits, etc., etc., i això és efectivament el que dóna aquest
caràcter més nociu a la corrupció, efectivament la corrupció
serveix sobretot per tapar l'altra corrupció, quan tapam un cas
feim un mal enorme, però és el mur darrera el qual s'empararà
un altre cas de corrupció.

I el segon efecte nociu de la corrupció i els casos de
corrupció és l'efecte contaminant que té, perquè al final no és
el que ha comès l'acte delictiu, al final és el que el tolera, el que
calla, el que l'empara, el que fa el paper que vostè fa en aquests
moments. Vostè en aquests moments és contaminant per la
corrupció del Govern Cañellas, vostè assumeix el paper que li
han dit que ha de fer, i el que podria ser un jove i brillant
funcionari que comença la seva carrera política, es converteix
en el vailet de chambre de la corrupció del Sr. Cañellas. I això
és enormement trist i deplorable, i és una demostració que
efectivament aquí no som ni davant el cas túnel de Sóller ni
davant l'amplíssima relació de casos de corrupció dels darrers
dotze anys, som davant un partit que està corrupte en si mateix
i que és absolutament necessari que surti del Govern de la
comunitat autònoma.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, sr. Grosske. Per tancar la compareixença, té la
paraula el conseller Sr. Ferrer.

EL SR. FERRER I MASSANET, en nom del Govern:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, en
primer lloc, aclarir que no som jo el que diu ni el que ha de
dir si el Sr. Cañellas té o no té responsabilitats polítiques, ell
va considerar en el seu dia que tenia aquestes
responsabilitats polítiques i per això va dimitir. I jo he dit
que jo crec que aquesta és una actuació que l'honora.

Es diu aquí que una de les formes de suposada corrupció
del Govern, de l'actual govern, és la de realitzar una sèrie de
despeses que a mi en cap cas no em semblen corrupció, sinó
que em semblen una actuació correcta del Govern, com per
exemple realitzar berenars a centres de la tercera edat, el
que em sorprèn és que es pugui dir això aquí, en aquesta
sala, per part dels representants de partits polítics que en
aquest parlament actuen com a oposició, però actuen com a
partits governants al Consell Insular de Mallorca, i això és
el que fan que, repetesc, a mi em sembla bé, però no entenc
com el que a ells els sembla bé allà on governen, els sembla
corrupció allà on no governen.

Al voltant de la interpretació de la sentència, que bé, hi
entrem o no, supòs que no som nosaltres els que l'hem
d'interpretar, sí que crec que és la nostra obligació llegir-la
i estudiar-la, continuo sense estar d'acord amb la valoració
que se'n fa i amb les afirmacions que es fan aquí, i no és cert
que la sentència digui que només es va actuar correctament
a la primera fase de l'actuació. La sentència el que diu en les
següents fases de la seva argumentació en relació al
procediment, és que es varen prendre decisions de caire
tècnic fonamentades amb el criteri de tècnics, i aquestes
decisions fonamentades amb criteris tècnics, suposa l'alt
tribunal que podien ser així o d'una altra manera, però que,
en qualsevol cas, cal presumir la bona actuació dels
funcionaris de la comunitat autònoma, això és el que diu, tot
i reconeixent, el poder judicial, que no és format
precisament per enginyers, que s'accepta el criteri que es va
tenir, per exemple, per anar concedint les pròrrogues.

Crec que malament se'm pot parlar a mi de no tenir ni
idea de dret polític, tot i que tampoc jo no presumesc de ser
un profund coneixedor del dret polític quan precisament el
partit, i en aquest mateix assumpte, el partit del portaveu
que ha dit això, va haver de patir la vergonya de presentar
una proposició que el plenari va haver de rebutjar perquè era
totalment contrària al Reglament d'aquest parlament. En
qualsevol cas, el dret polític, ara ja no es dret polític, es diu
dret constitucional, i em sembla que poca idea en té de la
Constitució el que afirma el que afirma al voltant del paper
del Tribunal de Comptes al nostre sistema constitucional.
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Jo, com és natural, si no vull fer més que valoracions des del
punt de vista del Govern, i no les vull fer des del punt de vista
del partit que dóna suport al Govern, molt menys en faré des
del punt de vista d'altres partits polítics, ni molt menys parlaré
d'actuacions d'altres partits polítics, ni tan sols del seu, Sr.
Grosske, que també s'ha vist en certs casos implicat o
denunciat, en el que se suposa corrupció, tot i que vostè vulgui
fer semblar a aquest parlament que el seu partit és immaculat
i que mai no ha tengut aquests casos. 

En qualsevol cas, crec que comparesc en aquesta cambra per
manifestar la postura del Govern i comprenc perfectament que
l'oposició al voltant d'aquest assumpte vulgui continuar insistint
com una mera estratègia electoral, en qualsevol cas, no deixa de
ser una estratègia electoral.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ferrer.

Arribats a aquest punt, conclou la sessió. Gràcies a tots.
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