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EL SR. PRESIDENT:

Señoras y señores diputados y altos cargos de la Conselleria
de Industria, comienza la sesión.

¿Sustituciones, por favor?

No hay sustituciones

I.1) Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Comerç i
Indústria, per tal d'informar sobre l'estat del grup Yanko.

Empezamos, pues, con el primer y único punto del orden del
día, que es la comparecencia pedida por el conseller de Comercio
e Industria para celebrar sesión informativa sobre el estado del
grupo Yanko.

Para dar inicio a la comparecencia, tiene la palabra el Sr.
Conseller de Comercio e Industria, que viene acompañado por el
director general de Promoción Industrial, y el gerente de
Fomento Industrial, que desde este momento están autorizados,
si el conseller lo considera o algún diputado quiere preguntarles,
para tomar la palabra en su lugar.

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ I INDÚSTRIA
(Guillem Camps i Coll):

Gràcies, Sr. President de la Comissió d'Economia. Senyores
i senyors diputats. Vaig creure oportú fer aquesta compareixença
pública a la Comissió d'Economia per tal de parlar àmpliament
sobre la situació de Yanko. Per tal de comprendre el problema de
Yanko en el moment actual és important tenir un coneixement en
perspectiva del que va passar en els anys vuitanta en el sector de
la indústria del calçat a les Illes Balears.

Efectivament, aquesta dècada dels vuitanta estava marcada
per la caiguda del mercat dels Estats Units, a conseqüència de la
venda realitzada als grans importadors, a la Marling Harbour
Ambassador, entre d'altres, que compraven a base de molta
quantitat i a baix preu. En comptar la indústria nostra en aquell
moment amb una tecnologia poc avançada i amb un cada vegada
major augment de costos, la mà d'obra es va veure encarida, i
aleshores aquests importadors varen anar als mercats d'altres
països per comprar les seves produccions. Com tots vostès saben,
hi va haver tota una sèrie de fets que motivaren el tancament de
nombroses empreses, com Mulet, Beltran, Munar, Loryc, Homar,
Pieras, etcètera. Els importadors varen deixar aleshores de
comprar a nosaltres, les empreses varen quedar amb estructures
productives antiquades i amb molt de personal; tenien molt de
cost social. Augment de cost i baixada del dòlar, en aquell
moment hagués estat interessant que l'Administració central
hagués injectat 10.000 milions de pessetes al sector, i jo pens que
era el moment clau perquè s'hagués reconvertit definitivament.

Malgrat tot, hi va haver tota una sèrie d'empreses que varen
apostar per la marca, per la qualitat, i que amb temps i
esforç varen introduir els seus productes al mercats
exteriors, en base a la marca. Els esforços i la inversió de les
marques, com Lotusse, Yanko, Farrutx o (...), per posar uns
exemples a Mallorca; o Pons Quintana, Luqui o Novus a
Menorca, entre d'altres, varen fer possible que els nostres
calçats fossin presents als mercats exteriors i obrissin  la
porta a unes línies molt importants, que és l'exportació de
qualitat. Iniciatives com Selec Balear, o (...) Balear, que
ajuntaven i unien l'esforç de tota aquesta gent, han donat i
donen actualment els fruits adequats.

Quina era, malgrat tot, la situació de Yanko en el 93? La
situació de Yanko en el 93 s'arrossegava de fa temps, era
una situació de dèficit financer crònic, endeutament
altíssim, alt cost financer, un deute aclaparador amb
Hisenda i Seguretat Social, actius hipotecats, una producció
que es podia calcular en 220.000 parells anuals, amb una
facturació anual de 1.320 milions de pessetes, amb unes
perspectives bastant desfavorables, pèrdues i greus
desequilibris econòmics arrossegats, com deia, pels anys
anteriors; estructura productiva d'un cost molt elevat. Hi
feien feina unes 400 persones; era impossible, per altra
banda, amb aquesta estructura i en aquest moment mantenir
els 400 llocs de feina. En els mercats, com saben, el 1993 hi
va haver una crisi econòmica, una pèrdua total; es varen
intentar concentrar en el mercat nacional les vendes a baix
preu amb segments amb marge negatiu, les vendes baixaren
pel canvi de moda, la competència de fabricants a baix preu,
i per tant l'únic segment on Yanko podria competir era
fabricant una gamma alta i de qualitat en el mercat nacional,
i iniciar (...) una exportació. Era necessari un gran esforç
exportador, obrir nous mercats, i açò en aquells moments
evidentment costava. La situació jurídica era que el juny del
93 es presentà l'expedient de suspensió de pagaments del
grup Yanko. Es varen nomenar tres interventors judicials. 

Quina va ser la intervenció del Govern? El Govern,
després de nombroses consultes va creure oportú intervenir,
atesa la situació greu de la comarca del Raiguer, del teixit
industrial que fluixejava, i dels 400 llocs de feina,
directament o indirecta era molt important. Va ser presentat
a la Conselleria un projecte per a la realització conjunta
d'una acció comercial, per obrir i potenciar mercats
internacionals, en especial Japó i Estats Units. La
conselleria va posar com a requisit que la intervenció
judicial i l'autoritat judicial, que sabia de la suspensió de
pagaments, que havia estat admesa a tràmit, mitjançant
providència de 18.6.93, tingués coneixement i donés el vist-
i-plau a l'operació, en la mesura que el projecte consistia en
l'aportació dels drets de l'explotació de les marques Yanko,
que ostentaven conjuntament persones físiques relacionades
amb la societat de suspensió de pagament, i Diseño
Mediterráneo Balear, S.A., sotmesa en la suspensió. La
conselleria havia d'aportar la finançació necessària per a
realitzar l'esmentat projecte comercial.
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Quins varen ser els instruments jurídics? 23.9.93 Foment
Industrial adquireix el 49% del capital de Nova Generació pel
valor nominal de les seves accions. Dia 29.12.93 hi ha una
ampliació de capital de Nova Generació, el capital s'amplia en
550 milions, per la qual cosa el capital queda en 560 milions de
pessetes. L'ampliació queda subscrita, Foment Industrial S.A
45%, subscrivint 250 milions a desemborsar en efectiu metàl.lic;
els germans Albadalejo subscriuen 57 milions cadascun, és a dir
285 milions, a desemborsar mitjançant l'aportació dels drets que
ostentaven sobre el lloguer de les marques que (...) del 19%
cadascun d'ells, és a dir que junts sumen el 95% dels drets.
Diseño Mediterráneo Balear subscriu 15 milions de pessetes que
desemborsa mitjançant l'aportació dels drets que ostentava sobre
els lloguers de les marques, que és del 5% del total dels
esmentats drets. Aquesta escriptura d'ampliació de capital es va
subscriure, com s'ha dit, a principi del 93.

Els drets de lloguer de les marques aportats per un període de
20 anys prorrogable a instància (...) per altres 20 anys més, varen
ser valorades per Tecnitasa. Tecnitasa, com vostès saben, és un
perit independent nomenat pel registrador mercantil de Balears,
i va ser taxada per 350 milions. No obstant això, els esmentats
drets varen ser valorats per la societat a efectes de l'ampliació de
capital per  baix d'aquest valor, és a dir per 300 milions de
pessetes. Està sotmesa Diseño Mediterráneo Balear S.A. en el
procediment de suspensió de pagaments del grup Yanko,
prèviament a l'ampliació de capital, va ser informat el Jutjat de
Primera Instància número 1 d'Inca, que aquesta entitat tenia
projectat acudir a l'ampliació de capital aportat del 5% dels drets
de lloguer de què era titular, conseqüència de la qual cosa els
interventors judicials firmaren i varen donar el vist-i-plau i la
conformitat a l'escriptura d'ampliació de capital mitjançant la
qual s'aportaven els drets de lloguer de les esmentades marques.

Dia 29.12.93 hi ha un contracte de recompra de les accions
propietat de Foment Industrial de Nova Generació a favor dels
germans Albadalejo, que fou subscrit per contracte, en la mesura
que la intervenció de Foment Industrial no tenia vocació de
permanència, sinó que es realitzava amb l'únic objectiu
d'impulsar un projecte que tingués una bona finalitat. Aquest
contracte de recompra es va pactar per un període de sis anys,
prorrogable en tres més, pels preus de mutu acord, i en cas de
discrepància per preu de mercat.

Dia 9.8.94 es va subscriure un contracte de prefinançació de
comandes de Recoca -Red Comercial del Calzado- i Nova
Generació. A conseqüència de la dilatada tramitació de suspensió
de pagaments es varen esgotar, com vostès saben, totes les línies
de finançació de les empreses fabricants dels productes Yanko,
objecte amb el qual es va garantir d'aquesta manera la continuïtat
de la producció i, el que és més important, els llocs de feina de
més de 400 persones en aquell moment. És a dir, que ja es va
poder fabricar, es va poder mantenir la marca, i el Raiguer va
poder continuar mantenint el seu teixit industrial, que és prou
important. Recoca cedeix les comandes a Nova Generació, Nova
Generació paga a Recoca el 60% de les comandes; des d'aquest
moment fins a la transformació industrial les matèries primeres
són propietat de Nova Generació. Produïda la comanda, s'emet
la corresponent factura; el dret dels crèdits se cedeix a favor de
Nova Generació, i s'endosen al mateix temps en favor d'aquest
document mercantil de pagament si hi és. En aquest moment
Nova Generació paga a Recoca el 90% de l'import facturat. Del
total facturat Nova Generació reté el 10% a compte de les
despeses financeres i el cànon per explotació de les marques.
Aquest contracte fou firmat pels interventors judicials nomenats
a la suspensió de pagaments del grup Yanko, dia 9.8.94.
Evidentment també dia 9.8.94 hi ha una prefinançació de Nova
Generació a Foment Industrial en les mateixes condicions que
(...) Recoca-Nova Generació, per tancar el cicle.

Dia 9.8.94 hi ha un contracte de llicència (...) de Nova
Generació en favor de Recoca. Nova Generació concedeix
llicència a les marques en favor de Recoca per l'1,5% de la
seva facturació anual. Aquest preu és cobrat a compte en el
10% que reté en la línia de prefinançació.

Garanties: Dia 30.12.93, de l'aportació de les marques a
Nova Generació, en garantia de permanència d'aquesta
aportació pel període pactat, els germans Albadalejo i
Diseño Mediterráneo Balear S.A. pignoren totes les seves
accions a Nova Generació a favor de Foment Industrial, de
manera que si, per qualsevol circumstància, Nova Generació
fos privada dels drets sobre les marques, Foment Industrial
es quedaria amb totes les accions de Nova Generació.

Dia 9.8.94 hi ha unes garanties de prefinançació Recoca-
Nova Generació, a l'objecte de garantir els deutes de Recoca
davant Nova Generació derivats de la línia de prefinançació
dels germans Albadalejo, pignorant en forma que totes les
seves accions de propietat de Forma Nova Export S.A,
propietària de les marques. Dia 28.12.94 hi ha una garantia
d'ampliació de línia de prefinançació per la qual podia
endeutar Nova Generació a Foment Industrial per
l'ampliació de la línia de prefinançació es trava hipoteca
sobre béns immobles d'uns 50 milions de pessetes, de
propietat de la família Albadalejo.

Objectius aconseguits: Obertura de nous mercats. La
venda del calçat de qualitat a l'exterior i la introducció d'una
marca requereix un gran esforç i du un procés molt lent.
Yanko necessitava exportar, i per açò requeria invertir a
l'estranger. Com que la introducció de Yanko al Japó, Estats
Units, Europa, sud-est asiàtic, s'anava aconseguit en base de
poder vendre el producte Yanko en el futur, i també la
presentació a gran nivell d'un producte balear que obria
mercats per a totes les marques de l'illa; és a dir que la
nostra experiència acumulada amb aquesta obertura al
mercat japonès i Estats Units ha estat sempre a l'abast i
disposició de totes les empreses del calçat de les Illes, i en
aquest sentit ha estat una punta de llança i una bona
introducció en mercats tan difícils com el japonès per
exemple.
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Situació actual del 95 de Yanko: Hi ha un punt d'inflexió que
ve derivat de l'actual situació, ve donat per la paralització del
procediment de suspensió de pagaments, motivada pel fet que
l'Administració estatal, Agència Tributària i Seguretat Social es
varen oposar a l'aprovació del conveni que havia obtingut la
majoria dels altres creditors. Finalment el conveni no fou
aprovat, però fou interposat un recurs, pendent de resolució, a
l'Audiència Provincial. Acte seguit, l'Administració va embargar
els comptes corrents de Yanko, derivades de la responsabilitat
cap a Forma Nova, propietària de les marques, i embargant els
drets de crèdit d'El Corte Inglés prefinançats per Foment
Industrial, S.A. No obstant això, atès que aquests drets creim que
havien estat cedits prèviament al seu embargament a Foment
Industrial, s'interposa (...) per recuperar-los.

Situació econòmica: Hi havia perspectives favorables de
creixement. S'havien aconseguit uns equilibris d'explotació. La
producció anual estava al voltant d'uns 180.000 parells, i la
facturació estava en uns 1.260 milions de pessetes.

Línies de finançament. A conseqüència de l'actuació de
l'Administració de l'Estat, Yanko s'ha vist privat de totes les
línies de finançament amb que comptava incloses, evidentment,
les línies de prefinançament de Nova Generació i Foment
Industrial, quant no té cap sentit finançar amb comandes els
creditors (...) per l'Estat.

Els mercats. L'obertura de mercats exteriors d'Estats Units,
Alemanya, sud-est asiàtic i Europa és un fet amb una gran
penetració i unes expectatives immillorables, fins ara, en
augment. Són (...) d'alt nivell, d'alta qualitat, elevació de marges
i uns preus rendibles, amb uns marges molt favorables

Hem de dir que, des del 93, s'ha realitzat un gran esforç que
es tradueix en vendes en el mercat exterior, actualment al voltant
dels 200 milions de pessetes, pràcticament un 18 (...) amb una
projecció una volta iniciat ja el mercat, per exemple, del Japó
amb unes perspectives molt favorables. Veim que els clients han
acceptat la marca, el producte, i, en principi, estan interessats en
seguir comprant. El mercat nacional, no només és el cas de
Yanko, se ressent últimament per tots aquests esdeveniments que
estan passant. Estic segur que una situació estable permetria una
recuperació, sobretot dels grans magatzems que tenen una
posició de còrner, una posició d'exposició preferent.

Hi ha hagut increments progressius durant el 95 en els
mercats exteriors, hi havia 32.000 parells per fer, actualment hi
ha 214 treballadors i el teixit del Raiguer en perill. Vista aquesta
situació insostenible de les indústries fabricants del producte
Yanko, les prioritats del Govern es varen centrar en els següents
objectius: en primer lloc preservar el major nombre possible de
llocs de feina, el segon que la marca Yanko quedi lligada a la
Comunitat Autònoma. Nosaltres sempre hem cregut que la marca
Yanko és un fet cultural de les nostres illes, és una manera de fer
una sabata, un calçat, una qualitat, és un producte molt lligat al
Raiguer i a Mallorca i nosaltres veim que això és important que
quedi aquí, donades la fama i la repercussió internacional que té,
i que també es pogués fer aquí la producció. És a dir, que els
mateixos treballadors que avui estan a l'atur poguéssim fer i
continuassin treballant els productes. Açò, a més, ho haurien de
fer empresaris, empresaris qualificats amb prou solvència de
gestió i que poguessin tirar envant aquesta solució definitiva.
Nosaltres advocam per una solució definitiva, no un pegat,
nosaltres no creim que el Govern sigui un empresari. Açò ho han
de fer els empresaris dins una economia de mercat, i crec que són
els empresaris i els treballadors mateixos qui han de dur
endavant les empreses. Nosaltres hem pres decisions favorables
perquè açò sigui factible i possible. En aquest sentit es va iniciar
ràpidament tota una sèria de negociacions de les parts
implicades, entre els propietaris, el grup Yanko, representants
dels treballadors, el principals creditors, Agència Tributària i
Seguretat Social, i varen arribar a la conclusió que l'única solució

possible era un nou inversor que es fes càrrec de la (...) i la
comercialització industrial. S'ha parlat amb tots els sindicats
i les parts implicades i les línies d'actuació de protocol
previstes estan bastant consensuades per tothom.
L'Administració central sempre ens havia dit que si
presentàvem un projecte alternatiu, no com fins ara,
nosaltres també ho creim, ells donarien suport. Després de
negociacions molt dures es varen consensuar tres protocols
de documents que, en línies generals, suposaven la compra
de totes les accions de Nova Generació per part de la
inversió, una pesseta per acció, per fer-se càrrec dels deutes
anteriors d'aquesta societat. La sol•licitud de fallida
voluntària també era un requisit en la renúncia de l'Estat a
les preferències dels seus crèdits. Es revocava la venda de
les marques que va realitzat Internacional Yanko S.A. a
favor de Forma Nova, per tant, les marques passaven a esser
marques de la fallida. La comissió liquidadora de la fallida
donaria preferència a Nova Generació per tal d'adquirir les
marques, era un dels nous requisits que el nou inversor
posava. L'inversor se comprometia a no desvincular les
marques d'aquesta comunitat i a mantenir els llocs de feina
existents, amb tots els seus drets adquirits, per un període
mínim de cinc anys. Aquests protocols varen esser firmats
per totes les parts vinculades, evidentment, (...) a la firma de
l'Estat que no va esser possible. Així és com està fins avui
aquesta situació.

EL SR. PRESIDENT:

Muy bien, muchas gracias, Sr. Conseller. ¿Alguno de los
grupos quiere una suspensión de hasta 45 minutos? No hay
petición de suspensiones. Bien, entonces continuamos con
la comparecencia. En primer lugar intervendrá la Sra.
Thomàs por el Grupo d'Esquerra Unida.
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LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller, per la seva
compareixença. Des d'Esquerra Unida volem aprofitar aquesta
compareixença perquè pensam que la situació que s'ha creat amb
la manca de solució en aquest moment de l'empresa Yanko ha
creat una situació vertaderament conflictiva a la comarca,
sobretot a la ciutat d'Inca, i als 180-220 treballadors que en
aquests moments estan aquí de fora que demanem o protesten per
aquesta manca de solució. És evident que la responsabilitat del
Govern balear en tot el procés no es pot eludir. Pensam que el fet
que s'haguessin injectat recursos sense assegurar la propietat de
la marca, sinó a través de llogues de la marca, amb una empresa
com és Nova Generació, que el Govern balear tenia el 49% però
el 51% el continuava mantenint la família Albadalejo, va esser
una operació, una inversió de doblers públics que no assegurava
un pla de viabilitat real i no assegurava que aquests doblers
públics tenguessin una rendibilitat i un manteniment de la marca.
Prova d'això ha estat que dos anys més tard ens hem trobat amb
aquesta situació on els doblers públics dels ciutadans i les
ciutadanes de les Illes Balears es donen per perduts, a través del
Govern balear, doblers públics també a través de l'Administració
central amb tots els deutes que ha anat generant la família
propietària Albadalejo tant amb la Seguretat Social com amb
l'Agència Tributària, en aquest moment també ja se donen per
perduts. Per tant, ha estat un procés on les responsabilitats, des
del nostre punt de vista n'hi ha de totes les administracions, però
l'Administració autonòmica també té responsabilitats donat que
a partir del 93 s'implica directament amb aquesta empresa i no
treu un pla de viabilitat clar amb una rendibilitat dels seus
doblers públics.

Però allò que ens preocupa, i volem aprofitar aquesta
compareixença, és sobretot la situació que s'ha creat en aquests
moments. Coincidim amb el Sr. Conseller quan parla que el
objectiu ha d'esser el manteniment de la marca, el comercial
lligat a l'empresa, i sobretot manteniment dels llocs de feina i
manteniment de la viabilitat d'una empresa que també coincidim
que és emblemàtica i que afecta a tota la comarca del Raiguer.
En aquest sentit pensam que el fet que aquests moments la
situació estigui bloquejada amb una actitud tancada per part de
l'Administració central, també s'ha de veure l'aspecte de
responsabilitat que està jugant en aquest moment la Delegació
del Govern a les Illes i els representants d'aquesta Administració
central quan a través d'informes jurídics manifesten la inviabilitat
de la signatura de l'acord però no manifesten una sortida real, una
sortida a curt termini, si no pot esser la firma del protocol
jurídicament poden esser accions, gestions, a través de
l'administració de justícia, a través de qualsevol administració
amb la finalitat de donar una sortida. Per això, nosaltres volíem
insistir en la responsabilitat de les administracions públiques en
aquest sentit, i hi ha d'haver una preocupació de totes les
administracions públiques pel fet que a curt termini ja que els
terminis de les fires del calçat, els terminis de la producció de la
temporada que ve, el temps corr i per tant, si no hi ha sortida, tot
això, per molt que vulguem, ja estarà perdut. Volem fer constar
la nostra preocupació per si hi ha realment voluntat de solució i,
sobretot, voluntat de donar un camí obert en aquests moments.
Si en aquest moment el protocol està bloquejat, el tipus de
protocol que fins ara semblava correcte, hi ha d'haver major
responsabilitat a la recerca d'un altre protocol, d'una altra sortida
viable, per part d'aquells que en aquests moments tanquen les
portes i no donen sortides als treballadors, a les treballadores, a
les famílies que ens aquests moments directament abocades a
l'atur i igualment per part de l'Administració central es veu que
amb aquesta manca de solució tots els doblers que ja estan
perduts no es recuperaran i, a més a més, costarà molts més
doblers a l'Administració de l'Estat el no donar sortida a la
situació actual. Per tant, volíem insistir que malgrat que la
compareixença sigui del representant del Govern balear en
aquests moments, donada la transcendència de la situació
bloquejada, tots ens hauríem d'implicar, sobretot els

representants de les administracions, a treure una sortida i
a donar una certa tranquil•litat, si es possible, ja que hi ha
una sortida en aquesta situació. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Thomàs. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ I INDÚSTRIA
(Guillem Camps i Coll):

Per acabar (...) la intervenció del Govern en aquest
moment, en el 93, en el grup Yanko perquè continuassin
fent feina, açò són doblers públics que nosaltres vàrem
aportar, que els 400 llocs de feina continuassin. El que vostè
diu ara que hauríem de fer nosaltres ho vàrem fer, amb
moltes discrepàncies d'altres sectors, però nosaltres ho
vàrem fer. Segueixen els 400 llocs de feina. Però en aquell
moment també es veia clar que açò ho havien de fer els
empresaris. La família Yanko, vulguem o no, està molt
lligada a la marca, al producte, és una manera de fer una
qualitat, aleshores ells havien de controlar la producció i la
manera de fer, i açò és el que es va decidir.

És a dir, nosaltres vàrem intervenir en dues coses: en
obrir mercats exteriors, per una part, el Japó i Estats Units,
sobretot, mercats extraordinàriament difícils amb unes
expectatives molt bones de futur per tot el sector, i ajudant
al prefinançament perquè cap banc ni ningú els volia donar
ni un duro. I amb açò que aconseguíem? Que tots els
treballadors del Raiguer fessin feina. Equivocat o no, açò és
el que vàrem aconseguir. I ara estam en un impasse,
efectivament, nosaltres hem de donar una solució definitiva
al tema Yanko. Ho vaig dir a principi d'any, tot d'una, i per
açò vaig moure i vàrem anar a Madrid dia 21 de desembre,
per parlar amb Seguretat Social (...) viabilitat, i nosaltres hi
hem fet tots els esforços. Dia 7 de gener el representant de
l'Administració (...) un projecte i un empresari amb
solvència, ells donarien totes les facilitats i els vist-i-plau a
aquest projecte de futur. I nosaltres encara feim lluita i
lluitam. I nosaltres hem tengut constantment informades a
totes les administracions i constantment informats a tots els
sindicats, USO, Comissions Obreres i UGT, i a totes les
parts, i a tots els treballadors de Yanko, que jo les tenc cada
dia a ca meva. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller. Sra. Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

El tema del manteniment dels llocs de feina i d'obrir mercats
és cert, s'ha de reconèixer, però també hem de reconèixer que
amb la creació de Nova Generació el Govern se quedava sense
un control directe de la marca que ha motivat el que 2 anys més
tard ens trobem en aquesta situació. A través de la premsa i a
través de les informacions que han anat sortint hem conegut la
(...) financera de la família Albadalejo que ha motivat que en
aquests moments estiguem en aquesta situació. És cert que hi ha
hagut una part de la intervenció del Govern que va funcionar,
perquè és veritat que es varen mantenir els 400 llocs de feina i es
varen obrir mercats, però també és cert que la inversió dels
doblers públics a través del Govern balear s'ha perdut i ens hem
trobat ara, al 95, amb una enginyeria per part de la família
Albadalejo que no hem de reproduir perquè tots l'hem seguida
però també ha donat aquesta situació actual, per tant, el Govern
balear ha d'acceptar qualque part de responsabilitat o de crítica.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Thomàs. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ I INDÚSTRIA
(Guillem Camps i Coll):

Sí, moltes gràcies. Perdoni el to anterior. És a dir, crec que
podem mirar el passat i recrear-nos-hi. Crec que hem de mirar
cara al futur. L'idea era cercar una solució definitiva, com ja he
dit. La solució definitiva passa per aquests treballadors que estan
allà fora puguin seguir fent feina a la marca Yanko, pels
empresaris, evidentment nosaltres ho feim molt malament com
a empresaris, l'Administració no té (...), per açò nosaltres estam
disposats a reconduir tot el que ha fet i volem que totes les parts,
fins i tot l'Administració central, podem trobar una solució
definitiva. Açò és tan difícil? Cerquem un protocol polític de
compromís entre tots. UGT ho havia demanat, açò passa per un
compromís institucional, evidentment. I tot el que recull un poc
el protocol és fruit de llargues trobades i llargs diàlegs amb tots
els treballadors, tots els sindicats i totes les administracions. I
estam fent feina en açò. Hem cercat un empresari..., que hem de
modificar tècnicament qualque... hi hem de fer feina nit i dia.
Escolti, jo duc moltes hores de feina i moltes hores de son
perdudes amb el tema, i ho vaig dir el primer dia, el primer de tot
són els llocs de feina i que el teixit del Raiguer no quedi malmès.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller. Por el Grupo Nacionalista-PSM,
tiene la palabra el Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller. Evidentment, no
hem de mirar el passat, però avui tenim uns treballadors que
estan a la porta del Parlament, amb una situació pitjor de la
de l'any 1993 i vostès han gastat prop de 1.000 milions de
pessetes. Aquesta és la situació.

El tema es remunta a la suspensió de pagaments que es
produeix l'estiu de l'any 93. L'anterior conseller d'Indústria
i Comerç, el Sr. Triay, compareix aquí el setembre del 93 i
manifesta que s'ha demanat una documentació a l'empresa
perquè el Govern pugui intervenir amb garanties amb la
intenció de preservar una marca emblemàtica i uns llocs de
feina importants, un percentatge important del nostre teixit
industrial. Textualment va dir que el Govern intervendria en
el mateix moment que els empresaris presentassin la
documentació que havien sol•licitat que, bàsicament, és que
la seva marca Yanko Internacional estigui totalment neta i
que no hi hagi possibilitat que alguna entitat bancària pugui
actuar sobre ella. Es demanaven, pràcticament, les garanties
de poder comptar amb l'únic actiu que tenia aquesta
empresa en aquell moment, que eren les marques. Però hem
sabut que un mes abans de la suspensió, la família
Albadalejo havia constituït una societat anònima, Forma
Nova Export, i li havia venut totes les marques. Aleshores
és quan nosaltres hem de demanar quines comprovacions de
titularitat havia fet el Govern per invertir quantitats
importants de doblers públics encara que fos a través d'una
empresa pública, Foment Industrial. Quins compromisos va
exigir als empresaris per tenir garanties de control, a part
dels treballadors, de l'únic actiu que quedava en mans
d'aquesta empresa.

Bé, vostè avui aquí compareix per donar explicacions. El
nostre grup des de dia 8 de febrer ha demanat l'expedient
complet, és a dir, còpia de l'expedient d'aportació de capital
a l'empresa Nova Generació S.A., especialment còpia dels
informes tècnics i jurídics sol•licitats al respecte. Vostè,
supòs que ho va rebre dia 15 de febrer, com a màxim, per
tant jo esper que avui ens faci lliurament de l'expedient. Si
compareix aquí i hi ha una sol•licitud prèvia de
documentació per escrit, jo esper que avui, ja que ha
comparegut a petició pròpia, ens faci lliurament d'aquesta
documentació. Sobretot, des del moment que s'ha publicat
que hi podria haver informes jurídics contraris a aquesta
aportació de capital. Contraris, segurament, ens imaginam,
perquè no hi havia garanties que aquesta inversió estàs
avalada o complís els objectius prevists. En aquest sentit,
crec que dins aquest expedient hi ha d'haver totes les
escriptures i voldríem comprovar que el Govern balear va
exigir totes les garanties possibles. Ara, el que és segur que
no se va exigir va esser un pla de viabilitat d'aquesta
empresa, perquè si s'hagués exigit un pla de viabilitat avui
no ens trobaríem amb els treballadors situats a la porta del
Parlament. Pareix que una vegada més una operació per
reflotar una empresa va esser una subvenció a fons perdut
a un empresari o a uns empresaris que estaven al front de
Yanko. I en aquest sentit nosaltres també voldríem saber si
vostès tenien coneixement d'aquesta maniobra dels
empresaris de fer una venda de les marques a una altra
societat, si no en tenien coneixement si varen plantejar
emprendre accions legals perquè, evidentment, això se
podria considerar un intent de frau a una administració
pública, al Govern balear. Per tant, ens trobam que no hi ha
hagut pla de viabilitat i la situació és pitjor que la de l'any
93.
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Ara, en aquest moment hi ha un intent de reconduir la
situació. Naturalment ja donam per perduts els doblers públics
invertits, això ja no se recuperarà, però ben perduts si mantenim
aquesta activitat empresarial i si mantenim els llocs de feina. I
aquí pareix que ara se passa la pilota a l'Administració de l'Estat,
a l'Administració central. Nosaltres tenim una còpia del protocol
que s'ha proposat firmar entre 9 societats anònimes, ni més ni
manco, això demostra que aquí hi ha hagut una vertadera
operació d'enginyeria financera per part dels germans
Albadalejo, entre 9 societats anònimes més les administracions
públiques implicades i els sindicats. I pareix que hi ha un
obstacle formal per part de l'Administració central per firmar
aquest protocol. Per desgràcia, avui aquí no podem interrogar al
Delegat del Govern o als responsables de l'Agència Tributària i
de la Tresoreria General de la Seguretat Social, ara com a mínim
sí que podem fer manifestacions públiques perquè arribin als
encara responsables de l'Administració de l'Estat. Aquí des de
l'any 88, quan entra en crisi el nostre sector industrial s'han
perdut prop de 10.000 llocs de feina, la majoria dels quals, a part
de prop de 1.500 del sector del moble, en el sector del calçat i de
la pell i a la comarca del Raiguer. Mentre tant veim que amb part
dels nostres recursos econòmics hem ajudat a la reconversió
industrial d'importants zones de l'Estat com poden esser Sagunt,
Astúries, el manteniment fa pocs anys de 2.000 llocs de feina de
la Seat. I hem vist com aquí, per part de l'Administració de
l'Estat, no s'invertia ni una sola pesseta en el manteniment del
nostre teixit industrial. A hores d'ara pareix que hi ha qüestions
jurídiques que ho impedeixen. Nosaltres no podem consentir que
simplement se digui que un protocol proposat és jurídicament
inviable sinó que l'Administració de l'Estat ha de dir amb quines
condicions firmaria un protocol. És a dir, no pot dir no sinó que
ha de dir no però firmaria amb aquestes altres condicions. Això
és el que s'ha d'exigir a l'Administració de l'Estat. Perquè Yanko,
en aquest moment, representa més del 10% del nostre teixit
industrial. De la mateixa manera que nosaltres hem estat
solidaris amb la resta de l'Estat quan s'ha hagut de fer una
reconversió industrial, demanam que en aquest moment
l'Administració de l'Estat sigui solidària amb una part del nostre
sector industrial. I hem de tenir en compta que si amb la nostra
participació en el conjunt de l'Estat si haguéssim de participar
amb el que ha costat la reconversió industrial a nivell de l'Estat
espanyol, a Balears s'haurien d'invertir 40.000 milions de
pessetes en la reconversió industrial, hi podríem fer sabates "per
un tub" amb 40.000 milions de pessetes, hi podríem mantenir no
només els llocs de feina, sinó crear-hi llocs de feina nous.

Veim que la conclusió és que des del Govern central hi
ha una ignorància total de la destrucció dels llocs de feina
dels darrers anys a les Illes Balears i, en aquest moment, una
insensibilitat total per mantenir uns llocs de feina i una
empresa emblemàtica. El Govern balear ha actuat sempre
tard, molt malament i tudant els doblers, perquè la veritat és
que s'han tudat els doblers. Finalment voldria insistir que
volem còpia de l'expedient, voldria que ens digués quina és
la quantitat total invertida en el grup d'empreses Yanko
durant els darrers cinc anys perquè ens imaginam que
encara hi ha més doblers, per exemple, vostè no ha citat una
quantitat que va citar el Sr. Triay el 28 de setembre del 93,
per exemple, una subvenció de 100 milions de pessetes més
per formació. Imaginam que els darrers cinc anys hi ha
hagut un vertader riu entre subvencions i inversions a través
de Foment Industrial que segurament superen aquests 1.000
milions de pessetes que és el que manegen els mitjans de
comunicació. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Sampol. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ I INDÚSTRIA
(Guillem Camps i Coll):

Evidentment, de l'expedient..., tendrà complida remesa
de tota la documentació que vostè hagi demanat. Nosaltres
creiem que Forma Nova era la propietària de les marques
(...), vam contactar per un arrendament de 20 anys Diseño
Balear-Hermanos Albadalejo (...) la seva aportació a Nova
Generació. Si després hi ha hagut frau en aquest tema, o no
estàvem correctament informats, jo demanaré que (...) en
conseqüència a nivell del Govern. Repeteixo que els doblers
que hem invertit des de la creació de Nova Generació han
estat per mantenir els llocs de feina, (...), la producció fins
avui, bé o malament però s'ha mantingut fins avui. Jo crec
que ara estam en el punt que encara som a temps si no
tardam més. Si els productes i les mostres estiguin presents
a Dusseldof, a Madrid, a Milà i es puguin presentar noves
col•leccions a Tokyo i estiguin oberts a Estats Units. Jo crec
que ara, evidentment, és quan demanaríem l'esforç de
l'Administració central per arribar a aquest protocol polític
de consens de totes les parts implicades per arribar cara al
futur. (...), en aquest sentit nosaltres havíem treballat totes
les (...) de la marca en Forma Nova, si després hi ha hagut
enginyeria financera que nosaltres no sabem, evidentment,
si és així actuarem en conseqüència.
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Quant a l'Administració de l'Estat, estic d'acord, en el 80,
quan ocupava un altre càrrec com a president de Pimem,
avaluava en 10.000 milions de pessetes i actualment en 40.000
milions de pessetes. Evidentment, ens podríem posicionar d'una
manera molt definitiva a tots els mercats exteriors, perquè avui
el mercat és únic i crec que seria injecció per reestructurar i
potenciar molt més el sector del calçat.

EL SR. PRESIDENT:

¿Ha concluido, Sr. Conseller? Gracias. Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres esperàvem que avui aportàs
la documentació. Ja es podia imaginar que en aquesta
compareixença ho demanaríem. Vostè ha dit..., esperarem el
Diari de Sessions per sumar les quantitats, però n'he pres nota
d'una. La primera inversió va esser una aportació
d'aproximadament 560 milions de pessetes i, a canvi, els grups
d'empreses aportaven les marques, unes marques que no tenien
o que havien fet un acte de venda a una altra societat que no
figurava en el conveni. Això no és un frau? Com a mínim no és
un intent de frau? A pesar que ara amb un protocol aquesta
empresa també se compromet a la cessió de les marques. Això és
el que demanam i, en conseqüència, no ens ha de dir que
investigarà. Vostè sap perfectament que aquests fets s'han
produït, perquè a part d'això han sortit publicats en els mitjans de
comunicació. Finalment, no ha respost, ara li farem una pregunta
per escrita, quina és la quantitat global que el Govern balear ha
aportat als grups d'empreses Yanko durant els darrers cinc anys
a través de subvencions de l'administració o d'aportacions de
capital a través d'empreses públiques. No ha contestat, però li
demanarem per escrit, no se preocupi.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Sampol. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ I INDÚSTRIA
(Guillem Camps i Coll):

L'aportació de 500 milions de primer capital estava taxada en
250 que nosaltres vàrem aportar, els altres 300 són la taxa que va
fer el taxador oficial per mitjà del corredor de comerç. Com era
l'aportació de Forma Nova, la propietària de les marques, que els
va llogar a una societat, Nova Generació, per 20 anys. Jo l'únic
que puc dir és açò, que aquesta aportació..., i açò ho vam fer
saber al jutge i als interventor judicials. Ens varen donar
conformitat per muntar l'operació Aquesta operació ha estat
totalment neta i transparent, que després hi ha hagut, si n'hi ha
hagut, un frau, nosaltres, ja ho he dit, actuarem en conseqüència.

Quant a la inversió donada a Yanko, ho mirarem i li
demanarem. No tenc constància que els 90 milions els hagi donat
la Conselleria de Comerç i Indústria, en principi no hi ha
constància. Jo miraria a nivell de govern, evidentment, tots els
ajuts que han de donar. De l'únic que puc respondre és de la
meva conselleria.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller. Sr. Quetglas, tiene la palabra por
el Grupo Socialista.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, en nom del Grup
Parlamentari Socialista, he de manifestar que la prioritat de
la nostra preocupació és aconseguir una solució satisfactòria
dels llocs de feina avui en perill arrel de la trista història que
ha succeït a l'empresa Yanko. Coincideixo amb la valoració
que han fet els grups parlamentaris en relació a l'actuació
del Govern, i també coincideixo amb una frase del Govern,
el Sr. Camps ha dit que ho fan molt malament com a
empresaris. És veritat, no ho han pogut fer pitjor, Sr.
Camps, ho han fet molt malament com a empresaris tant
com a govern de la Comunitat Autònoma com des de
l'empresa Foment Industrial S.A., empresa que, hem de
recordar una vegada més, segons el Tribunal de Comptes
hauria d'esser dissolta per la seva mala actuació quant al
règim jurídic que l'empara. Estam davant un altre episodi on
els objectius de la Comunitat Autònoma que no eren altres
compartibles, per suposat, que els de la salvació dels llocs
de feina i la salvació de la marca a pesar de tot, a pesar de
l'esforç de 1.000 milions de pessetes que vostès han fet amb
l'aportació dels doblers dels ciutadans, no ho han
aconseguit. Avui tenim la prova. Avui els treballadors estan
en una situació que demostra clarament que aquesta
actuació de la Comunitat Autònoma ha estat un fracàs, un
altre fracàs més amb els doblers dels ciutadans a sumar a la
llarga llista de fracassos que, com a empresaris, com a
intervenció dins l'economia de les nostres illes, ha tengut el
Govern de la Comunitat Autònoma.

Amb una valoració benèvola podríem dir que el Govern
de la Comunitat Autònoma ha estat negligent, no se va
preocupar que el destí de la seva inversió fos rendible,
especialment en termes socials rendible, en termes dels
objectius que es proposava, que són com reitero la salvació
dels llocs de feina i la salvació de la manca vinculada a les
Illes Balears. Si un fos un poc més crític diria que hi ha
hagut irresponsabilitat, que hi ha hagut un abandó de
garantir, com deia abans el Sr. Sampol, que l'aportació de
capital a l'empresa Nova Generació, vaja un nomet per cert,
garantia la disponibilitat de la marca que era la premissa
fonamental. Aquí hi ha hagut, essent benévols, negligència,
essent crítics, irresponsabilitat. Si un fos mal pensat diria
que aquí hi ha hagut marro, aquí hi ha hagut complicitat
amb una operació dissenyada financerament per part de
l'empresari ha posat a la Comunitat Autònoma en una
situació, pràcticament, de ridícul. Ridícul davant un fet que
és que mentre amb una mà s'estava firmant uns documents
amb l'altra s'estava blindant la marca perquè no estigués a
disposició de l'empresa que se'n feia càrrec, la famosa Nova
Generació. Diríem que per un costat l'Administració de la
Comunitat Autònoma ha pecat, no vull esser mal pensat,
diguem que d'irresponsable, diguem que de negligent, no
tenc cap altra prova, però, en qualsevol cas, és evident que
els 1.000 milions de pessetes invertits han estat 1.000
milions tudats i no perquè fossin doblers dels ciutadans
posats al servei d'una empresa, no, sinó simplement perquè
per manca d'un projecte de viabilitat no han estat capaços de
servir per l'objectiu pel qual se varen plantejar. Direm que
al Govern de la Comunitat Autònoma li han pres el pel, i als
ciutadans de les Illes Balears els doblers, una vegada més.
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Ara tenim una situació complicada, difícil, producte d'aquesta
malaurada història, de la qual vostè com a conseller no és
responsable però sí que és responsable el Govern de la
Comunitat Autònoma, i la història de les actuacions del Govern
de la Comunitat Autònoma, i ara intentar salvar aquesta situació.
La solució fàcil ha estat l'adoptada no per vostè sinó per un altre
conseller del Govern, que malauradament no és qui ha
comparegut avui, el Sr. Matas, que és articular una operació de
publicitat, una operació de relacions públiques, una operació de
cara a la premsa, una operació de cara a l'opinió pública i el que
és pitjor una operació manipulant una necessitat tan greu, tan
seriosa, tan humana, tan digna de tot el respecte i preocupació de
qualsevol polític com és la defensa dels llocs de feina dels
treballadors per donar la culpa a un altre, per donar la culpa a
l'Administració de l'Estat. És una tàctica vella, ja és coneguda,
s'ha aprofitat la pressió d'una campanya electoral per intentar
donar més llenya a la màquina, és una tàctica que vostès ja han
de començar a oblidar, per cert, han de començar a cercar una
altra estratègia, aquesta no els servirà en el futur, jo crec que ara
ja no els serveix.

Han posat damunt la taula un document que cap responsable
d'una administració pública pot firmar. Jo crec que vostès com
a responsables públics saben, coneixen, han de tenir
coneixement, que l'Administració de l'Estat, i també la de la
Comunitat Autònoma, no és un particular. La formació de la seva
voluntat depèn d'un acte unilateral, discrecional, fins i tot
arbitrari, de compromís de futur. La formació de la voluntat
d'una administració pública, d'un poder públic, va regulada per
la llei. I la llei, especialment les que fan referència a la defensa
dels drets col•lectius, dels drets patrimonials col•lectius com són
els ingressos, estan regulats per les lleis tributàries, per les lleis
pressupostàries, lleis que prohibeixen les transaccions en el
Govern de l'Estat, també en el Govern de la Comunitat
Autònoma, sinó és dins un procés concursal de fallida, lleis que
prohibeixen taxativament les transaccions. El que vostès
proposen és, ni més ni manco, una transacció. Està permesa la
transacció, se podria fer en un supòsit absolutament excepcional
i a través de consell de ministres, una excepcionalitat que en 48
hores i a 72 hores d'un procés electoral és absolutament
impensable, i és impensable que agafi un govern en funcions
perquè no el pot prendre. Vostè sap perfectament que un govern
en funcions només pot prendre decisions que facin referència a
l'administració ordinària. Estam davant un supòsit que una hàbil
manipulació de documents, de declaracions més encaminades a
exercir una pressió electoral que a salvar objectivament els 130
llocs de feina dels treballadors que estan aquí baix, això és una
acusació que s'ha de llançar, insisteixo, no a vostè sinó al
representant del Govern, en aquest cas al Sr. Matas, que s'ha
dedicat a posar pals a les rodes de la solució definitiva del
problema, intentant capitalitzar un drama humà, cosa que me
pareix absolutament impresentable. Crec que en aquests
moments, que ja han passat les eleccions, baixem, per favor, la
pressió, tornem el debat al seu cau natural i parlem seriosament
de trobar una solució sense ultimàtum, sense xantatges i sense
posar pals a les rodes. Crec que se pot aconseguir, no mitjançant
l'ultimatum de posar un document damunt la taula i dir "el firmes
en 24 hores o aquest senyor se'n va", perquè això me pareix que
demostra clarament la manca de voluntat real de resoldre el
problema, sinó trobar una fórmula acceptable de solució,
acceptable i a més legal, per part de l'Administració de l'Estat.

Què se pretén de l'Administració de l'Estat? Una
impossible presa de postura jurídicament solvent com és la
firma d'un protocol que està reiterat al llarg de distints
informes dels serveis jurídics, també solvents, que no és
possible firmar, una declaració jurídica impossible de firma,
cosa que no constituiria sinó un acte nul de ple dret que en
el pitjor dels casos no seria més que un paper que no
serviria per res, a una declaració de compromís polític de
futur. La declaració de compromís polític la tenen, vostè té
cartes, el president de la Comunitat Autònoma té cartes, hi
ha declaracions públiques, i una altra cosa, Sr. Conseller, si
hi ha algú que ha de prendre una declaració de quin ha
d'esser el comportament de l'Administració de l'Estat en el
futur, arribat el moment que dins el procés de fallida que és
l'únic on se pot signar un acord que concedeixi al nou
empresari els drets sobre la marca, és llavors el moment no
ara. Si en el futur l'administració creditora ha de signar, ha
d'estar d'acord amb això, probablement, això és més
exigible a qui en el futur, d'aquí dos, d'aquí tres, d'aquí sis
mesos, tengui la responsabilitat del govern que a qui la té
ara interinament i provisionalment. O no, Sr. Conseller?
M'agradaria que si vostè està exigint, el que està exigint
l'Administració de la Comunitat Autònoma, l'Administració
de l'Estat, és un compromís polític que s'adrecessin a qui en
el futur, en un futur immediat, a terminis vista tendrà el
compromís d'assumir aquestes responsabilitats. Aleshores,
a mi aquest cúmul de contradiccions, aquest cúmul de
sortides a fer declaracions, plantejar ultimàtum, plantejar les
coses així com s'han fet, per part del Govern de la
Comunitat Autònoma, no estic valorant de cap manera la
figura de l'inversor que desconec i supòs que ve amb tota la
bona fe i que l'únic que pretén és una garantia absolutament
lògica, què vol?, si jo inverteixo vull tenir l'únic actiu de la
marca, l'únic actiu que és la marca, és lògic, i per què no se
li pot oferir aquest actiu de la marca? perquè el Govern de
la Comunitat Autònoma no va garantir estar en disposició
d'oferir aquest actiu davant un inversor, i ara hem de canviar
el camp de joc i passar al camp que l'Administració de
l'Estat no pot firmar un protocol que és il•legal firmar. Això
no és seriós.
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Crec que encara estam a temps, coincideixo amb vostè, crec
que s'han de reconduir les maneres, crec que s'han de seure a una
taula amb un altre talant, no amb talant de xantatge, no amb
talant d'articular una gran operació de relacions públiques sinó
articular una operació de sortida a un drama humà que en aquest
moment tenim a les portes d'aquest parlament. I amb això, Sr.
Camps, trobarà al Grup Parlamentari Socialista devora i
empenyent com ho hem fet fins ara. Moltes gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Quetglas. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ I INDÚSTRIA
(Guillem Camps i Coll):

Gràcies, Sr. President. Nosaltres exercirem i exigirem sempre
tot el que faci referència a la marca, totes les garanties que ens
havien donat i (...) si és el cas. Nosaltres no renunciam a cap dret
nostre. Per què les preses? Si nosaltres dia 21 de desembre
s'hagués tret la suspensió de pagaments, hi havia inversors que
haguessin pogut entrar i donar una solució definitiva i ja no
estaríem parlant, això no va esser possible per l'Estat que no ho
va permetre, una. Dues, per què les preses? No som nosaltres, els
sindicats cada dia posaven un termini, si dijous no hi ha tal, si dia
1 no hi ha tal, i si dia 15 no hi ha tal, les preses vénen pels
treballadors, evident, per tant, hem de comprendre que la meva
obligació també és donar una sortida definitiva al tema. Per què
les preses? Perquè si avui la marca, els productes, el nou mostrari
no surt al mercat perdem la fira de Dusseldorf, de Milà i de
Madrid, i perdem la marca. I si la marca no està en el mercat
perdem la producció. I si perdem la producció perdem els llocs
de feina, i els treballadors que hi ha aquí fora no en faran. Aquí
hi ha les preses, des del meu punt de vista. Jo li agaf la paraula,
(...) i donem una solució definitiva ja. Nosaltres estam dispostos
a fer feina 24 hores.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller. Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Vull agrair al conseller el to i la manera perquè crec que,
efectivament, el que importa és canviar d'escenari, canviar
de terç, canviar de manera de fer les coses i seure,
seriosament, per trobar una solució en aquest problema.
Crec que al marge de grandiloqüents declaracions, hem de
trobar una solució que sigui satisfactòria (...), i molt
especialment per les persones que estan angoixades perquè
necessiten un lloc de feina, perquè necessiten veure garantit
el seu futur. Això està clar, però el que no podem fer és
pretendre que ningú faci actuacions il•legals o faci
actuacions de les quals se'n puguin derivar, fins i tot,
responsabilitats personals, i no se pot posar a la gent entre
l'esquena i la paret, a ningú, absolutament a ningú. Per tant,
anem a cercar una solució satisfactòria a partir del diàleg,
no a partir del xantatge, a partir de trobar un escenari, un
lloc comú de treball, de feina, de documents que puguin
donar satisfacció a totes les parts, i no a la pressió,
afortunadament això és un tema que ja ha passat, derivada
de la situació pre-electoral amb tota la via que faci falta. Sr.
Camps, per ventura jo no he tengut l'agilitat que han tengut
uns altres de convocar rodes de premsa i explicar
ràpidament la quantitat de gestions que un ha fet, m'he
preocupat, he intentat, estic intentant desbloquejar la
situació, i li ofereix la mà a vostè, al Sr. Matas, a
l'Administració de la Comunitat Autònoma, als treballadors,
i als sindicats. Estic dispost que amb la petita força, perquè
la veritat és que tenim una petita força, però amb tota la
força que tinguem està a disposició de resoldre aquesta
qüestió. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Quetglas. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ I INDÚSTRIA
(Guillem Camps i Coll):

Gràcies, Sr. President. Agraeixo molt la col•laboració
dels parlamentaris (...) a veure si hi trobam la solució que
tots desitjam.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller. Sr. Marí, tiene la palabra por el
Grupo Popular

EL SR. MARÍ I BONET:

Per part del Grup Popular volem agrair al Sr. Camps,
Conseller d'Indústria, la seva compareixença davant aquesta
comissió. També agrair-li que hagi explicat tota la
problemàtica referent a l'empresa Yanko. Hem pogut veure
la seva sensibilitat, i la del Govern, per donar solució als
problemes d'aquesta empresa i sobretot la sensibilitat per
conservar els llocs de treballs d'aquesta gent que tenim aquí
fora. No queda res més que dir que moltes gràcies per la
seva compareixença.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Marí. Sr. Conseller.
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EL SR. CONSELLER DE COMERÇ I INDÚSTRIA
(Guillem Camps i Coll):

Repeteixo les gràcies a tots i a veure si la hi trobam i anam
per feina. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muy bien. Concluido el orden del día, se levanta la sesión.
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