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EL SR. PRESIDENT:

...Sr. Conseller i altos cargos de la conselleria. Comienza la
sesión. ¿Substituciones, por favor? Sí, Sr. Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Del Grup Parlamentari Socialista, Damià Pons substitueix el
Sr. Francesc Quetglas i Rosanes.

EL SR. PRESIDENT:

El Sr. Pons del Grupo Socialista por el Sr. Quetglas. Sí, Sra.
Vidal.

LA SRA. VIDAL I BURGUERA:

Substituesc a Andreu Riera.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Vidal por...

LA SRA. VIDAL I BURGUERA:

Andreu Riera.

EL SR. PRESIDENT:

Por el Sr. Riera. ¿Nada más?

I.1) Pregunta RGE núm. 1537/96, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a treballs realitzats per Sefobasa en
una finca del Sr. Cristòfol Barceló.

Bien, comienza la sesión. El primer punto del orden del día
son preguntas. La primera es la 1537/96, del Sr. Orfila, relativa
a trabajos realizados por Sefobasa en una finca del Sr. Cristòfol
Barceló.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA (Marià
Socias i Morell):

Sr. President, una qüestió d'ordre.

EL SR. PRESIDENT:

Diga, Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA
(Marià Socias i Morell):

Si era possible que les preguntes es fessin després de la
intervenció, de la compareixença que jo tenia avui prevista;
en definitiva, per explicar un poc el funcionament de
Sefobasa i després poder contestar aquestes preguntes, en
concret, que se'm fan.

EL SR. PRESIDENT:

Bien... Sí, Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

També per una qüestió d'ordre. Vull dir que no estaríem
d'acord amb aquesta proposta. Sempre hi ha hagut un ordre
dins la comissió a l'hora de plantejar l'ordre del dia i és
formular primer les preguntes. És evident que les preguntes
es van formular primer que la petició de compareixença i,
per tant, és lògic que es contestin primer les preguntes,
perquè si no quedarien sense contingut, després. Per tant,
nosaltres reivindicam el dret a poder-les formular en primer
lloc.

EL SR. PRESIDENT:

Bien. En este caso, y al no haber acuerdo por parte de los
grupos, Sr. Conseller, tenemos que mantener el orden del
día previsto. Por consiguiente, Sr. Orfila, tiene la palabra,
como decía, para formular la primera pregunta, que es la
1537/96, a propósito de trabajos realizados por Sefobasa en
una finca del Sr. Cristòfol Barceló. Tiene la palabra, Sr.
Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. És evident que, en el debat que es
va produir en el plenari on es proposava, per part de dos
grups parlamentaris, la creació d'una comissió d'investigació
respecte del funcionament de Sefobasa, varen quedar tota
una sèrie de preguntes sense contestar que pensam que avui
és el moment perquè el conseller els doni una acurada
resposta. Preguntes que, d'altra banda, i de manera més
genèrica, s'havien formulat per part del nostre grup i,
concretament, el diputat que els parla, ja fa molta més
estona i que no van ser contestades pel conseller.
Concretament, dia dos de gener de l'any 1996, aquest
diputat que els parla...
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EL SR. PRESIDENT:

Perdón, Sr. Orfila. Ruego silencio a los señores i señoras
diputados. Gracias. Continúe, Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Concretament, dia dos de gener
d'aquest any, de l'any 1996, aquest diputat que els parla
formulava una pregunta que deia el següent: "Quins treballs ha
duit a terme l'empresa Sefobasa els anys 1992, 1993, 1994 i
1995, a finques de propietat privada de membres del Govern de
les Illes Balears, alts càrrecs de la Comunitat Autònoma o alts
càrrecs de la mateixa empresa Sefobasa?, quin ha estat el seu
cost?, com i quan s'ha produït el seu cobrament?"; preguntes
que no han estat contestades, per part del conseller. 

Altres preguntes referides a la qüestió han estat contestades
amb subterfugis, també, per part de la conselleria, la qual cosa
ens ha obligat al fet que, avui, a la Junta de Portaveus, el nostre
grup formuli una protesta expressa, per la loquacitat, per la
quantitat de dades que ofereixen les respostes del conseller Sr.
Socias, un cas únic en el Govern de les Illes Balears, que, de
forma sistemàtica, contesta les preguntes que li formulam els
diputats, amb un contingut més ample, amb monosíl•labs: "si",
"no", "cap", "gens", "poc", "mai". O, en qualsevol cas, quan se
li demanen qüestions molt concretes com: "quants de
propietaris?", "quins propietaris?", "quines finques?"...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Orfila, le ruego que se ciña usted a la cuestión.

EL SR. ORFILA I PONS:

És una introducció a la pregunta perquè vegin quin és el seu
sentit, Sr. President. Aquesta casta de contestacions ens ha
obligat a formular, després, preguntes amb petició de resposta
oral davant la comissió, perquè les formulades amb petició de
resposta escrita no responien al contingut o a l'objectiu de la
pregunta que li havia estat formulada. Però s'en parlarà avui a
la Junta de Portaveus, Sr. Conseller.

Per tant, la primera pregunta diu, concisament: "és cert que
brigades de Sefobasa realitzaren treballs en una finca propietat
del Sr. Cristòfol Barceló, capatàs de Sefobasa, o de la seva
família?, quins treballs?, i quants treballadors hi van participar?,
quantes jornades de feina?, amb quin cost econòmic?".

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Orfila. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA
(Marià Socias i Morell):

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Orfila; jo, abans de
contestar-li la pregunta, només li diré una cosa: jo crec que
si vostè demana si és vera que és això o si no és vera que és
això, jo crec que és totalment legítim que jo li contesti que
sí o que no. I si no, vostè, a la pregunta, pot fer les
matisacions que sigui i després sempre li he fet les
matisacions, quan ho ha demanat. I precisament m'he cuidat
molt que fossin correctes les contestacions. Dit això, li vull
dir que, tal com vostè formula la pregunta, és a dir, si és cert
que les brigades de Sefobasa varen fer treballs en una finca
propietat del Sr. Cristòfol Barceló o de la seva família, li he
de contestar que no és cert; que no és cert; que no és cert.
Tal com formula li he de contestar que no és cert. Moltes
gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller. Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Sr. Conseller, torna a jugar de la mateixa manera de
sempre. Vostè intenta fugir del debat parlamentari i intenta
fugir dels controls que el Parlament, que els diputats tenim
dret a formular-li, i és el mateix estil que vostè utilitza per
contestar les preguntes amb petició de resposta escrita; quan
nosaltres li demanam quins propietaris o quines finques,
vostè ens contesta per sistema: "tots els que ho han
demanat"; i quan li demanam per quines quantitats, "les que
tenien dret a percebre", i aquestes no són fórmules de
contestar, no són formes de contestar. Nosaltres el
denunciarem, repetim, demanarem empara al President del
Parlament i, si és precís, l'interpel•larem les vegades que
siguin necessàries, en el Plenari, perquè vostè no fugi
d'aquestes contestacions.

Vostè sap perfectament que s'han fet treballs a finques,
si no propietat directa del Sr. Barceló, de familiars seus i
vostè es nega a contestar el contingut d'aquesta pregunta
perquè sap que la següent és la vertaderament perillosa:
quins treballs, quants de treballadors hi van participar,
quantes jornades ho van fer, quin va ser el seu cost
econòmic i allò que li demanaríem després, vostè ho sap
perfectament, si han pagat o no han pagat, i si aquest acord
es va fer per via de conveni o no s'hi va fer. Vostè demostra,
una vegada més, que fuig dels controls parlamentaris.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Orfila. Sr. Conseller.
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EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA (Marià
Socias i Morell):

Sr. Orfila, jo lament profundament el que vostè diu. Jo no
fuig del debat parlamentari, ni del control, ni del dret que té
vostè de formular les preguntes. La manera com vostè formula
la pregunta, com l'ha formulada, li tornaria a contestar cent
vegades així.

En qualsevol cas, el que he fet cada vegada és, després,
ampliar-li la contestació a les seves preguntes amb els termes
correctes, i així li puc dir que el que sí ens consta, i això ja ho
he manifestat, és que amics personals del Sr. Barceló..., sí, Sr.
Orfila, vostè pot pensar el que vulgui, però jo tenc onze
declaracions de gent que ha fet feina a la finca Ses (...),
propietat del Sr. Barceló, que diuen que ho feien de forma
amistosa; han fet una sèrie de feines fora de l'horari, de la
jornada de treball, sense cobrar, sense cobrar, i que aquests
treballs han consistit, bàsicament, en treballs auxiliars de (...)
materials i repeteixen, els onze treballadors, en una declaració
firmada, que aquests treballs es varen fer a títol voluntari, com
a amics i fora de la jornada de treball.

Li puc dir, també, que, en cap cas, que en cap cas, aquestes
feines s'han inclòs, segons declaracions que em fa la mateixa
empresa, en treballs fets a Sefobasa, com es manifestava en
certs moments, com si s'haguessin fet a la Comuna de Caimari.

El que no li puc contestar, Sr. Orfila, i crec que li contest a
tots els termes de la seva pregunta que vostè ha formulat des del
principi, és que no li puc assenyalar cost econòmic i no li puc
precisar les jornades. L'única cosa que li puc dir és que tots
coincideixen en que és fora de la jornada laboral, i crec que fora
de la jornada laboral cada persona pot fer el que trobi pertinent;
generalment s'ha fet feina els caps de setmana i això es va fer
durant l'any 1994 i 1995, sense poder precisar dates concretes.
És més, Sr. Orfila, jo tenc aquí dues factures de les empreses
constructores del xalet, les empreses que varen fer el xalet; per
tant, la informació que s'havia fet el xalet per part de
treballadors de Sefobasa, hi ha dues factures de dues empreses
que diuen que varen fer el xalet. El que sí consta, ja li torn a dir,
li torn a repetir, és que, gent que feia feina a Sefobasa, que eren
amics personals, personals del Sr. Barceló, varen fer feina fora
de la jornada de treball, generalment els caps de setmana, a la
finca que era propietat del Sr. Barceló. 

I, miri, a més, li vull dir una altra cosa més, Sr. Orfila: si em
constàs el contrari, i li dic així de clar, li dic, si em constàs el
contrari, si em constàs que s'ha fet dins l'hora, dins la jornada
laboral de treball, o que s'ha fet coaccionant la gent, prendria les
mesures que fossin pertinents, i li dic ben clar i vull que quedi
ben clar des d'aquest moment; és a dir, vostès diuen o
contraposen unes informacions o uns comentaris que, a vostès,
els han arribat anònimament, amb unes declaracions fetes per
onze treballadors, per onze persones que diuen que ho varen fer
amistosament i fora de la jornada de treball. Bé, idò, haurem de
pensar, en fi, què és allò que ha de prevaler, i jo -em perdoni- el
que faré prevaler, en aquest cas, són onze declaracions fetes per
aquests senyors, que em consten aquí, dient que ho varen fer de
forma amistosa i fora de la jornada de treball. I ja li dic
clarament, si em constàs el contrari, prendria les mesures
pertinents. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller.

I.2) Pregunta RGE núm. 1538/96, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a treballs realitzats per
Sefobasa en una finca del Sr. Miquel Ferrer.

Pasamos a la segunda pregunta, la 1538/96, formulada,
igualmente, por el Sr. Orfila y relativa a trabajos realizados
por Sefobasa en una finca del Sr. Miguel Ferrer. Sr. Orfila,
tiene la palabra.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. No hi ha dubte, Sr. Conseller, que
tenir amics com aquests és una vertadera meravella, i tots
voldríem tenir...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Orfila, le ruego se ciña usted, exclusivamente, a las
preguntas. Ya ha rechazado la posibilidad que le ofreció el
conseller de dar primero explicaciones generales y entrar en
un debate general. No voy a aceptar que entre usted en un
debate general. Cíñase a las preguntas, por favor. Gracias.

EL SR. ORFILA I PONS:

Sr. President, m'he de ajustar, per força, a la pregunta,
però el conseller fa referència al fet que, treballs que es van
fer per a alts càrrecs del Govern, per a alts càrrecs de
Sefobasa, s'han fet gratis et amore i, per força, n'he de
parlar...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Orfila, no está usted hablando de la pregunta 1538.
Le ruego, por favor, que se ciña a ella.

EL SR. ORFILA I PONS:

He d'entendre, per tant, Sr. President, Sr. Conseller, que,
en el cas del Sr. Miquel Ferrer, gerent de Sefobasa, no se li
van fer feines en pla d'amics -aquest senyor no té tants
d'amics com tenia el que parlàvem anteriorment- i que, per
tant, en aquest cas, hi ha d'haver un cost econòmic, hi ha
d'haver altres situacions i no existeixen aquests llaços,
aquests lligams d'amistat intensa, com per què se li facin
feines els dissabtes i els diumenges, els caps de setmana, de
forma gratuïta. 
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Per tant, Sr. Conseller, pensant que no sempre deuen
contractar vostès els treballadors de Sefobasa pensant en la
condició que estiguin disposats a fer feines els dissabtes i els
diumenges per als seus caps, per als seus capatassos, li he de
demanar: és cert que les brigades de Sefobasa van realitzar
treballs en una finca propietat del Sr. Miquel Ferrer, gerent de
Sefobasa o de la seva família?, sembla ser que tancant deu
quilòmetres per aturar el foc, feina quasi digna de la muralla
xinesa. Quins treballs?, quants de treballadors hi van
participar?, quantes jornades? -suposam que aquestes sí que les
sabrà, perquè si no eren gratuïtes, deuen constar a qualque lloc-;
quin cost econòmic? -suposant que, aquesta vegada, no existien
llaços d'amistat, també hauran tengut un cost econòmic-; ens
podrà contestar, aquesta vegada, Sr. Conseller?

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Orfila. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA (Marià
Socias i Morell):

Gràcies, Sr. President. Li he de dir, Sr. Orfila, que és cert
que brigades de Sefobasa varen fer feina a una finca propietat
del Sr. Miquel Ferrer i també a finques de la seva família,
concretament del seu germà i de la seva dona. És cert, i així de
clar li dic. 

També és cert, i pretenia explicar-li -per això havia demanat,
primer, parlar-li del funcionament de Sefobasa i després fer les
preguntes particulars- també és cert que es tracta de finques que
tenen conveni amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
és a dir, que tenen un conveni forestal amb la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears; concretament, la finca Ses
Coves, propietat del Sr. Miquel Ferrer, té un conveni del 17 de
desembre del 1990, expedient 17/90; la finca Son Guillemet,
propietat del Sr. Guillem Ferrer, germà del Sr. Miquel Ferrer,
amb un conveni del 17 de desembre del 1990, expedient 18/90;
i la finca Aireflor Nou, propietat de la dona del Sr. Ferrer,
Margalida Vich, amb conveni del 31 de gener del 1992, conveni
1/92.

Els treballs que es varen fer a la finca es varen fer d'acord
amb projectes d'actuacions a finques amb convenis, redactats
per tècnics del Servei de conservació de la naturalesa, amb la
conformitat del director general que hi havia en aquells
moments i amb l'aprovació de l'òrgan pertinent de la
conselleria, i amb l'aprovació de l'òrgan pertinent de la
conselleria; és a dir, que els treballs es varen fer en base a uns
projectes redactats i aprovats. 

Els treballs, Sr. Orfila, si vol vostè més dades, varen
consistir en els següents: a la finca Ses Coves, cinc
hectàrees de tractament selvícola, expedients 245/92 i
380/94, tres quilòmetres de tancament, Sr. Orfila, tres
quilòmetres, que feim cas a qualsevol cosa que es diu; el
mateix és parlar de deu, que de vint, que de trenta-cinc; tres
quilòmetres, expedient 245/92; a la finca Son Guillemet,
propietat del Sr. Guillem Ferrer, es va fer un quilòmetre de
tancament, expedient 245/92, i 3,5 hectàrees de tractament
selvícola, expedients 245/92 i 380/94; a la finca Aireflor
Nou, propietat de la dona, dues hectàrees de tractament
selvícola, expedient 380/94. Com després li aclariré -li
voldria haver aclarit abans- els tancament estan inclosos,
expressament, en l'objecte social de Sefobasa, que és fer
treballs forestals a finques privades, incloent els tancaments.

Per altra part, Sr. Orfila, contestant a les seves preguntes
-com que diu que no les contest- aquests treballs varen ser
fets per una brigada -sempre, normalment, els fa una
brigada- que consta, normalment, de nou treballadors; no es
pot precisar el nombre de jornades, tota vegada que,
aquestes feines, s'inclouen en uns expedients globals -són
els expedients que li he esmentat- i, per tant, no es pot
precisar, exactament, el temps que estan fent feina a cada
finca. El que sí es pot precisar és el temps que es feia feina
a cada expedient, a cada projecte; cada projecte contempla
distintes finques, tant públiques com privades. Per altra part,
el cost econòmic dels projectes, li he de dir que l'expedient
245/92, el cost total era de 18 milions de pessetes. A
l'expedient 380/94 era de 76 milions de pessetes -estic
parlant de xifres aproximades- expedients que engloben, el
primer, vint i busques d'hectàrees, i el segon quarta-quatre
i busques d'hectàrees. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller. Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, veig aquí gent
convençuda. Jo crec que açò és molt important, en la vida
política, que els polítics s'autoapliquin les coses que pensen
impulsar entre la societat, i no hi ha cap dubte que el gerent
de Sefobasa estava convençut de la bondat de les feines,
dels treballs selvícoles, de les feines que havien de dur a
terme per prevenir els incendis forestals, i no només ell,
sinó que intentava convèncer, immediatament, els seus
familiars més pròxims: germà -batle, per cert, del PP-, la
seva dona i tots els familiars que va poder, convençuts com
estaven que aquesta era la política correcta i, pel que es veu,
Sr. Conseller, una part importantíssima de les feines que
Sefobasa du a terme, es feien, precisament, a finques dels
convençuts i, per tant, dels alts càrrecs del Govern, dels
dirigents de Sefobasa. Vulgui o no, Sr. Conseller, ens
sorprèn i ens fa, fins i tot, algun tipus de gràcia.

Miri, no eren deu quilòmetres; nosaltres li demanàvem;
com que vostè no ens havia contestat les preguntes que li
havíem formulat anteriorment, forçosament li havíem de
demanar avui, i aquestes eren xifres, eren dades que van
sortir, en el seu moment, fins i tot, en el debat que es va
produir en el Plenari del Parlament quan demanàvem la
comissió d'investigació i que vostè no va sortir,
evidentment, a aclarir cap de les qüestions que allà es
plantejaven, i qui, suposadament, el va defensar va
ocasionar, jo crec que les rialles, en algun moment, de les
senyores i senyors diputats, quan parlàvem, precisament, de
la gratuïtat i de la generositat dels treballadors que tan amics
són dels alts càrrecs de la seva empresa, de la seva empresa
pública. No són deu quilòmetres, però per una banda són
tres, per una altra banda és un; i els tancaments formen part
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de les prioritats a l'hora de dur a terme tractaments contra els
incendis forestals, Sr. Conseller?, tres quilòmetres i un per una
altra banda?, i aquests 76 milions i els 18 milions, per una altra
banda, han rebut, varen ser objecte de rebre, també, subvencions
per part de la Unió Europea, Sr. Conseller?, per quin concepte
i per quin tant per cent?

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Orfila. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA (Marià
Socias i Morell):

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Orfila, jo li vull aclarir les
coses perquè, amb tot l'afecte, li vull aclarir; amb tot l'afecte
perquè el problema és que, conèixer el funcionament de
l'empresa, conèixer el funcionament de Sefobasa, pot ser
complicat, per la gent que no ho comprenia, i jo, quan vaig ser
conseller, tampoc no ho vaig comprendre, quan em varen
nombrar conseller. Ara començ a comprendre-ho un poc. Li puc
dir, Sr. Orfila, que les feines que es varen fer i els tancaments
que es varen fer a la finca de l'exgerent, el Sr. Miquel Ferrer, no
eren per prevenir incendis, ja li vaig contestar crec que al Sr.
Damià Pons; és a dir, el projecte diu que és un projecte per
raons de millora forestal i ajuda a la regeneració natural, és a
dir, és per a regeneració, és per evitar..., i li torn a dir, Sr. Orfila,
que això li hagués intentat explicar si m'hagués deixar fer,
primer, la meva intervenció sobre les feines que fa Sefobasa i
els criteris que té Sefobasa, i els criteris que té Sefobasa i que
es preveuen en els convenis forestals que firma la conselleria
amb els particulars, no només són de prevenció d'incendis, sinó
que també són de lluita contra d'erosió, i la lluita contra l'erosió
comprèn la repoblació artificial, la repoblació natural i els
tancaments de les finques per evitar els mals en aquests
tancaments.

Segona qüestió, Sr. Orfila; de veres m'hagués agradat també
molt bé fer la meva intervenció parlant, primer, de les qüestions
generals i després de les particulars, perquè li hagués explicat
que l'afirmació que vostè ha fet que s'ha fet feina a totes o a
moltes finques d'alts càrrecs és incerta, és incorrecta, és una
falsedat, és una falsedat; és a dir, és vera que s'ha fet feina a
finques que són propietat de certes persones, però no és vera
que s'hagin fet la majoria, o totes les feines, a la finca d'aquestes
persones, i després li ho intentaré explicar, si té oportunitat de
quedar.

En tercer lloc, li he de dir que, en el cas de la finca del
Sr. Ferrer, no es va fer amb fons europeus, almenys les
feines que es varen fer l'any 1992, i tampoc l'any 1994,
perdoni, perquè Sencelles no està inclòs dins la zona 5B i,
per tant, es varen fer amb fons exclusius de la Comunitat
Autònoma, és a dir, per tant, aquí no hi ha subvencions a
particulars, hi ha inversions directes duites a terme per part
de l'administració per raons de política forestal. Això també
li hagués explicat, per què es fa això. 

Per altra costat, Sr. Orfila, no vull acabar la meva
intervenció, i li dic molt clar, sense fer-li, clarament, una
precisió: no hi ha irregularitats o il•legalitats en les feines en
aquestes finques. Ara bé, jo també vull afegir qualque cosa
més, li vull donar la meva opinió, Sr. Orfila; Sefobasa no
hauria d'haver fet cap feina o treball, sobretot a la finca del
gerent; li dic ben clar, no l'hauria d'haver fet; no l'hauria
d'haver fet per una senzilla raó, perquè el Sr. Miquel Ferrer
era el màxim responsable executiu de Sefobasa i, perdoni,
no basta invocar qüestions de legalitat, sinó que el Sr. Ferrer
s'hauria d'haver abstingut, almanco a la seva finca, almanco
a la seva finca -jo no parl ja de la seva dona o la del seu
germà- s'hauria d'haver abstingut del fet que les feines les
fes Sefobasa, i li he de dir ben clar, això es podia fer d'altra
manera; concretament, molts de treballs a finques forestals
amb convenis es fan amb tracte amb una altra empresa
pública, que és estatal, i el mínim és donar, també,
l'aparença que les coses es fan ben fetes, no sé si m'explic,
el que li vull dir, i aquí la impressió és totalment distinta de
la realitat, és a dir, no hi ha hagut cap il•legalitat, el Sr.
Ferrer no ha duit directament l'execució de les obres, l'han
duit tècnics baix les seves ordres, però la meva opinió és
que aquest senyor no hauria d'haver fet feina, sobretot a la
finca propietat seva. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller

I.3) Pregunta RGE núm. 1539/96, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a treballs realitzats per
Sefobasa en una finca del Sr. Marià Socias.

Pasamos a la tercera pregunta, la 1539/96, que también
formula el Sr. Orfila, relativa a trabajos realizados por
Sefobasa en una finca del Sr. Mariano Socias. Sr. Orfila,
tiene la palabra.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Una petita introducció, Sr.
Conseller, d'aclariment, abans de formular les preguntes,
perquè quedi clar que les preguntes no poden ser mai
falsedats; responen a dubtes, responen al desconeixement de
situacions que ve donat, la majoria de les vegades, per la
seva actitud de no voler contestar les preguntes que, en el
seu moment, li hem formulat. Per tant, quan li formul
preguntes perquè dubt sobre determinades qüestions
referides a la qüestió que tractam, no ens digui que inclouen
falsedats perquè responen a dubtes, simplement, i els han
generat vostès. De tota manera, crec que hem avançat en la
resposta que ens ha donat fa un moment, i en parlarem
d'aquí a una estona. 
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Aquesta pregunta és molt senzilla, Sr. Conseller; és cert que
brigades de Sefobasa varen realitzar treballs a una finca
propietat de vostè, Sr. Conseller, o de la seva família?, quins
treballs?, quants de treballadors hi van participar?, quantes
jornades?, quin va ser el cost econòmic de la feina, dels treballs
que es van realitzar a la seva finca o a la de la seva família
directa, Sr. Conseller?

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Orfila, Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA (Marià
Socias i Morell):

Sí, contestant a la seva pregunta, li he de dir, Sr. Orfila, que
és cert, que és cert que brigades de Sefobasa varen dur a terme,
l'any 1994, quan jo no era Conseller d'Agricultura i Pesca, i vull
fer la precisió ben clara, Sr. Orfila, treballs a una finca que és
propietat..., copropietat meva i dels meus germans, és a dir, que
és propietat meva i dels meus germans, copropietat. Que
aquesta finca té un conveni forestal amb la Conselleria
d'Agricultura i Pesca que es va signar abans que jo fos
Conseller d'Agricultura i Pesca, concretament el 13 d'abril del
1994, i que les feines i els treballs que es varen fer en aquestes
finques es varen fer en base a dos projectes globals, també,
redactats pels tècnics del Secona i aprovat per l'òrgan pertinent
de la conselleria. 

Aquests treballs varen consistir en tres hectàrees de
tractament selvícola, expedient 380/94, i dos quilòmetres de
camí forestal, expedient 363/94. Si també m'hagués deixat
parlar abans de les generalitats, no de les particularitat, també
li diria que els camins forestals estan inclosos en l'objecte social
de treballs forestals a fer per Sefobasa. Els treballs es varen
realitzar, normalment, com sempre, per una brigada, que està
composta, normalment, per nou homes; no es poden precisar,
tampoc, les jornades que es fa feina a un lloc -són projectes
globals que inclouen distintes finques, públiques o privades-; el
cost econòmic del projecte, que eren dos projectes, el 363/91,
que englobava 76 hectàrees i 17 quilòmetres de recuperació de
camins o de camins nous, era de 49 milions de pessetes,
pràcticament 50 i, per altre costat, l'expedient 380/94, que
engloba 44 hectàrees i 86 hectàrees de tractament selvícola, és
a dir, unes hectàrees de repoblació i altres de tractament
selvícola, tenia el cost de 76.212.415 pessetes. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller. Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Ara entenc, Sr. Conseller, com és
que li van donar el càrrec que té en aquest moment; vostè
ens ho deia fa una estona: és difícil que els diputats, és
difícil que la gent entengui com funciona Sefobasa i vostè,
abans de ser Conseller d'Agricultura, ja ho entenia i
ràpidament acudí a Sefobasa perquè li efectuassin
determinats treballs.

Sr. Conseller, com que estic molt cansadet que cada
vegada que formul una pregunta acabi per dir-me que si jo
hagués esperat a que m'hagués contestat a les generalitats en
tost d'entrar a les particularitats, li he de tornar a recordar,
forçosament, que si vostè hagués contestat per escrit quan
li vam demanar, dia 2 de gener, totes aquestes qüestions, no
hauria estat necessari que l'haguéssim fer comparèixer avui
per formular-li les preguntes de manera oral. I sàpiga, Sr.
Conseller, que cada vegada que deixi de contestar a
determinades preguntes, continuarem formulant-les, les
reiterarem i l'obligarem a venir, a vostè, l'obligarà el
Parlament, evidentment, perquè és la seva feina, és la seva
obligació i així ho deixa clar el Reglament del Parlament,
comparèixer en el Parlament per contestar-les, perquè no
succeeixi allò que parlar el faci perdre l'escriure. Les
preguntes amb petició de resposta escrita s'han de contestar
d'aquesta manera i vostè té vint dies, més deu si hi ha una
causa que justifiqui que no les contesti.

Per cert, Sr. Conseller, supòs que vostè s'aplica, a partir
d'ara, allò que ha dit respecte del gerent, que, si bé seria
legal, no seria ètic o no seria moral que les brigades de
Sefobasa, a partir d'aquest moment, fessin feina a finques de
la seva propietat o de la seva família més directa, i si açò ho
aplica a la resta de membres del Govern. De tota manera, jo
pens que si no hagués esclatat tot aquest batibull de notícies
i d'escàndols referits a Sefobasa, aquesta moralitat o aquesta
actitud ètica probablement no s'hauria donat, i la prova, Sr.
Conseller, és que, sospitosament, es produeixen cessaments
-el del gerent que fa determinades actuacions que vostè, en
aquest moment, condemna- en el mateix moment, precís,
que esclata l'escàndol Sefobasa. I açò són coses que
indueixen, forçosament, a la sospita, Sr. Conseller.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Orfila. Sr. Conseller.
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EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA (Marià
Socias i Morell):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Orfila. Miri, jo m'aplic el
mateix codi que li he explicat abans pel que fa al gerent, el
mateix, li torn a dir, el m'aplic. És més, quan jo vaig entrar a la
Conselleria d'Agricultura i Pesca perquè vaig ser nomenat
Conseller d'Agricultura i Pesca, el Secona tenia redactat un
projecte, record la data, de 27 de juny -jo no era conseller en
aquells moments- on hi havia els tractaments selvícoles a cinc
hectàrees de la finca propietat meva i dels meus germans. Quan
jo vaig advertir això, essent conseller, perquè duia el projecte a
Consell de Govern, jo vaig fer retirar aquest projecte sota la
meva responsabilitat, i vaig fer excloure i vaig donar
instruccions a l'enginyer redactor del projecte, Sr. Sáinz de los
Terreros -i parl de noms-, el Sr. Mateu Castelló, cap del Secona,
i el Sr. Garrido, que era director general, perquè retirassin
aquestes hectàrees del projecte.

A més, li puc dir que la instrucció no la varen complir al
moment, el projecte el me varen tornar a donar..., millor dit, els
vaig demanar, el primer moment, si hi havia tractaments o
feines a la finca de la meva propietat; em varen dir que no i,
quan vaig detectar que n'hi havia, ho vaig retirar de Consell de
Govern, no es va aprovar aquell projecte que hi havia, se'n va
aprovar un altre i no es va aprovar aquest, i vaig donar les
instruccions que ho retirassin.

Per altra banda li he de dir que, quan vaig donar les
instruccions perquè es retiràs, Sr. Orfila, per evitar ja problemes
i inconvenients, ja li dic ben clar que jo, des del juliol del 1995,
des del dia 7 de juliol del 1995 -jo vaig ser designat conseller
dia 3 de juliol- jo vaig cedir l'explotació de la meva finca,
m'explic?, jo no som titular de l'explotació de cap finca rústica,
forestal o pecuària; la vaig cedir als meus germans per evitar,
precisament, el que es pretengui dir. Per tant, no em vengui
vostè amb qüestions d'ètiques i de moralitat a posteriori, perquè
jo, dia 3 de juliol, perdó, dia 7 de juliol, vaig cedir l'explotació
de la meva finca per evitar mals entesos, Sr. Orfila, per evitar
mals entesos. Aquest document privat consta, amb registre
d'entrada, a la Conselleria d'Economia i Hisenda i, per altra part,
com que s'ha de ser previsor, vaig anar també davant notari i
vaig fer un document notarial de cessió, que du data de dia 7
d'agost del 1995, davant notari, on cedia l'explotació de la finca
rústica, forestal i pecuària i, per tant, quedava deslligat de
l'explotació de la finca. El que no he cedit, Sr. Orfila, és la
propietat, però, em perdonarà, però la propietat no tenc per què
cedir-la, entre altres coses perquè li tenc cert afecte perquè
prové de la meva família des de fa anys.

Per tant, Sr. Orfila, li he d'aclarir que la vaig excloure,
precisament, per ser Conseller d'Agricultura i Pesca, per ser
Conseller d'Agricultura i Pesca, li vull afegir; si hagués estat
Conseller d'Economia i Hisenda o d'Obres Públiques,
possiblement no hagués cedit l'explotació de la meva finca, ni
hagués dit que es llevàs el tractament o les hectàrees que
s'havien de tractar. El que passa és que considerava que, essent
jo l'òrgan de la conselleria que havia d'aprovar els projectes o el
president del consell d'administració que havia de fer les obres
i que, per tant, havia d'acceptar els projectes, havia d'aplicar el
que preveu la Llei de Règim jurídic de les administracions
públiques, (...) administratiu comú, pel que fa a extensió en el
procediment on tenc interès i per evitar problemes, perquè, Sr.
Orfila, ho hagués pogut fer, m'hagués pogut abstenir d'aprovar
el projecte i m'hagués pogut abstenir d'intervenir en el consell
d'adminstració que va aprovar el projecte, i el projecte seria
perfectament legal, perquè així està previst a la Llei. Em vaig
estimar més excloure, expressament, aquesta finca i, per tant,
excloure que s'hi fessin feines. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias Sr. Conseller.

I.4) Pregunta RGE núm. 1540/96, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a treballs realitzats per
Sefobasa a la finca s'Alqueria d'Avall.

Pasamos a la siguiente pregunta, la número 1540/96,
relativa a trabajos realizados por Sefobasa en la finca
S'Alqueria d'Avall. Tiene la palabra el Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Ja hem vist, Sr. Conseller, que
vostè, deixant de banda la legalitat, anant més enllà de la
legalitat, pensa que s'han d'impulsar valors com són l'ètica,
la moral i, fins i tot, l'estètica, perquè és evident que la
imatge que es dóna..., i, Sr. Socias, si vostè s'aplica allò que
ha dit que el gerent no havia d'haver fet mai, que com a
responsable de l'empresa no l'havia d'haver utilitzada perquè
fessin feina dins la seva pròpia finca, i que vostè, quan ho
va fer, no era conseller, perquè ara tampoc no ho faria, al Sr.
Cañellas, que era President del Govern, no li era d'aplicació
aquest principi? 

¿Açò no generava els mals entesos que vostè diu que
hauria generat si vostè, com a Conseller d'Agricultura, o que
va generar en el cas del gerent quan aquest va utilitzar
l'empresa perquè li netejassin o duguessin a terme treballs
selvícoles, de prevenció d'incendis, tancaments..., no és cert
açò, en el cas del President del Govern de les Illes Balears,
màxim responsable del Govern i, per tant, també, d'una
empresa que crea aquest govern?, en aquest cas no hi ha
qüestions morals, ètiques i, fins i tot, estètiques perquè no
es creï aquesta imatge, aquests mals entesos? 

Per tant, és cert, Sr. Conseller, que brigades de Sefobasa
varen realitzar feines, treballs, a l'Alqueria d'Avall de
Bunyola, propietat de la família directa, de la dona, del Sr.
Cañellas?, en qualsevol cas, quins treballs?, quants de
treballadors hi van participar?, quantes jornades de feina hi
van fer?, quin va ser el seu cost econòmic?
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EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Orfila, Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA (Marià
Socias i Morell):

Gràcies, Sr. President. Li he d'agrair, abans de contestar-li
la pregunta, li agraesc, almanco, almanco li agraesc -i li dic
seriosament- que, almanco, hagi reconegut que vaig tenir
l'actuació correcta que havia de fer en aquell moment, quan
legalment no estava obligat a fer-la.

Contestant a la seva pregunta en concret, li vull dir que és
cert que Sefobasa va fer feines a la finca propietat de la Sra.
Amparo Rotger, no a la finca del Sr. Gabriel Cañellas, i vull que
quedi ben clar; i ell ho va manifestar en el seu dia perquè, entre
altres coses, aquí regeix el règim de separació de béns, és a dir,
cadascú administra els seus béns, i crec que és una consecució
i una qüestió que no hauríem de posar, aquí, en dubte, quant a
que pertany a la nostra gloriosa tradició jurídica en els règims
matrimonials a favor de la dona. Crec que hem de mantenir
aquest règim de separació de béns i d'administració, cadascú,
dels seus béns.

Li vull dir que, en aquesta finca, propietat de la Sra. Amparo
Rotger, no, no, i li dic ben clar, Sr. Orfila, a vegades ens
interessa destacar unes coses i destaquen unes altres; a vegades
feim, parlam de discriminacions positives i després volem que
siguin negatives, no sé si m'explic, el que vull dir; és a dir, si la
finca és propietat d'una persona és propietat d'aquesta persona,
i no de l'altra, vull que quedi ben clar aquest assumpte. 

Segona qüestió: de les feines que es varen fer, vull distingir
dos tipus de feines; l'any 1990, ens consta que es varen fer uns
treballs de poda d'oliveres a la finca propietat del Sr. Gabriel
Cañellas per un valor d'1.770.049 pessetes, que va abonar la
propietat mitjançant tres talons del Banc de Santander de 31 de
juliol del 1990, de 770.049 pessetes, de la Banca March de 8 de
maig del 1990, per 500.000 pessetes, i de la Banca March de 29
de maig del 1990, per 500.000 pessetes; tenc, aquí, còpia dels
talons, del rebut de Sefobasa, i dels ingressos al compte corrent
de Sefobasa. Primera qüestió.

Per altra banda, també li he de dir que a la finca S'Alqueria
d'Avall també es varen fer treballs selvícoles i de construcció de
camins forestals, en base al conveni forestal signat entre la
Conselleria d'Agricultura i Pesca i la propietat, l'any 1990;
concretament, i resumint, els treballs que s'han fet, en total, són
32 hectàrees de tractament selvícola i nous quilòmetres de camí
forestal.

Per altra part li he d'indicar que tampoc, és a dir, que els
treballs, normalment, els va fer una brigada, generalment
formada per nou treballadors, que el nombre de jornades no es
pot precisar, perquè eren projectes globals que es feien cada
any, és a dir, li he fet un global de tots els anys, i que, en
definitiva, el cost econòmic dels projectes són, en els expedients
14/91, 24 milions de pessetes, que engloba 60 hectàrees i 1,2
quilòmetres de tancament, l'expedient 164, 26 milions de
pessetes, pràcticament, que engloba 61 hectàrees, l'expedient
242/92, 13,9 quilòmetres i un cost de 15 milions de pessetes, i
així successivament dos expedients més del 1993 i del 1994.

 

Si també hagués pogut parlar -a mi em sap greu, Sr. Orfila,
que s'ho prengui malament- si li hagués pogut parlar, abans,
de la generalitat, també li hagués explicat que una de les
raons per les quals es va crear Sefobasa, i consta a
l'exposició de motius del seu decret de creació, era
l'absència d'empreses especialitzades, a Balears, per fer
treballs forestals i agrícoles, cosa que no passa actualment;
actualment hi ha bastants més empreses que fan aquest tipus
de feines, però, en aquells moments, no. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller. Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Aquest és un debat reiteratiu, i si
jo li hagués deixat parlar de generalitats, no hauria contestat
les particularitats, i si vostè m'hagués contestat per escrit, no
li hauria hagut de demanar amb resposta oral; és un diàleg
de sords, el nostre, Sr. Conseller, i em sap molt de greu,
però vostè l'ha causat incomplint allò que diu el Reglament
del Parlament de les Illes Balears.

Sr. Conseller, es duen controls per part de
l'administració, per estar convençuts, per estar segurs,
després, per comprovar que els treballs que es duen a terme
en aquestes finques responguin, de ver, als projectes que
s'han presentat i s'han aprovat? Segona pregunta, amb les
prioritats de la feina de Sefobasa, tal i com estan en aquest
moment els boscs de les illes, descuidats, amb problemes,
que generen la possibilitat d'incendi, vostè creu que dins les
prioritats hi ha la d'aquests quilòmetres de tancament?, i
aquest podar oliveres de la finca de l'esposa del Sr.
Cañellas?, açò implicava un perill d'incendi?, és que hi
havia problemes d'erosió, que són les coses que vostè ha
destacat com a més importants? 

I, Sr. Conseller, vostè ha posat tot l'èmfasi del món en el
fet que no es tractava de la finca del President Cañellas i
que, per tant, no era d'aplicació... Se'n recorda de
l'evangeli?, no parla de la imatge del Cèsar, parla de la
imatge de la dona del Cèsar, o no? A Roma no hi havia
separació de béns, és evident, i aquí, com que hi havia
separació de béns..., exactament, sí, Sr. Conseller,
exactament,  com que aquí hi ha separació de béns, aquesta
qüestió moral, aquesta qüestió ètica o estètica ja no és
d'aplicació; ja em fa quasi rialles, Sr. Conseller, em fa quasi
rialles. 
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Però, què van costar, concretament, Sr. Conseller, els
treballs a s'Alqueria d'Avall?, què va pagar, per tant, la Sra.
Amparo Rotger?, és de les preguntes concretes que li hem
formulat i crec que no l'ha contestada de forma clara.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Orfila. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA (Marià
Socias i Morell):

Gràcies, Sr. President. Contestant a una sèrie de preguntes
concretes que em fa, li vull dir que sí, que hi ha controls
directes de les feines que es fan a cada finca, si responen als
projectes; els controls es fan per part dels directors de l'obra,
que són personal de la conselleria, és a dir, enginyers forestals
de la conselleria, enginyers tècnics de monts, perdó, enginyers
de monts i enginyers tècnics forestals de la conselleria, que
certifiquen la realització dels projectes, és a dir, que hi ha uns
controls. Primera qüestió.

Segona qüestió; li he de dir que he intentat explicar-li que
s'havien fet dos tipus de feines distintes, poda d'oliveres i altres
tipus de feines. La poda d'oliveres es fa sense conveni forestal,
perquè la manera..., Sefobasa fa feina de dues maneres, amb
conveni forestal o sense conveni forestal. Amb conveni forestal
suposa fer una sèrie d'inversions directes per part de
l'administració en matèria de política forestal de lluita contra
incendis o de lluita contra l'erosió i, per tant, les inversions que
fa, directament, l'administració, es financien en càrrec a fons
que poden ser europeus, estatals o la mateixa Comunitat
Autònoma. Però també hi ha molta gent que ha fet feina amb
Sefobasa, Sefobasa ha fet feina amb molta gent sense tenir
conveni forestal i sense tenir res a veure amb treballs forestals
en sentit estricte, i això s'ha fet mitjançant un conveni o
contracte privat, subscrit entre el titular de la finca i Sefobasa,
pel qual, a canvi d'un preu, Sefobasa fa una sèrie de feines. 

Per tant, el tema de les oliveres és el mateix tema de la finca
es Coll, propietat del duc de Guttemberg, que ja ho vàrem dir
l'altre dia, que al duc de Guttemberg li han fet arreglar unes
marjades, tallar un parell d'arbres a la seva finca i una sèrie de
coses. S'ha signat un conveni, s'ha passat una factura, se li ha dit
que en el conveni això valia tants de doblers, s'ha pagat la
factura i punt tancat. És a dir, treballs privats, sense conveni
forestal, i així existeixen treballs a desset finques des de l'any
1991 a l'any 1995, que s'han fet; jo els pensava relacionar
posteriorment, però, en qualsevol cas, és igual, s'ha fet feina a
la finca del duc de Guttemberg, de don Carlos de Borbó i de
vint o trenta persones que els puc enumerar. A Marivent també
s'han fet feines, i no és cap finca forestal, que jo sàpiga, però
també s'han fet feines.

Per altra part li he de dir que, bé, agrair al Sr. Damià Pons,
evidentment, la seva ajuda. Evidentment, a la Bíblia no hi
havia separació de béns, hi havia règim, possiblement, de
comunicació de béns, era un règim distint. Jo li agraesc, Sr.
Pons, sé que vostè em té amb bastant estima; li agraesc la
seva precisió perquè m'ha anat molt bé per poder contestar
el Sr. Orfila, i li he de dir, també, que la finca era propietat
de la dona, i el Sr. Cañellas no duia directament la
responsabilitat de la Conselleria d'Agricultura i Pesca,
perquè si l'hagués duita, tenc els meus dubtes de si
s'haguessin fet aquestes feines. Li dic ben clar; no, no, és
que li dic ben clar, és a dir, perdoni, és que a mi em fa molta
gràcia la invocació que vostès fan, a vegades, Sr. Orfila, em
sap molt de greu emprar aquests tons, les invocacions que
vostès fan a coses d'honestedat i coses d'aquestes, a
vegades, perquè existeix a la Constitució l'article 14, un
article que parla del principi d'igualtat davant la Llei sense
discriminació per raó de sexe, ideologia, religió, partit
polític i qüestions. Vostès volen fer discriminacions a favor
d'un senyor, a favor d'un altre, per raons d'un error o per raó
d'un altre.

També li he de recordar, Sr. Orfila, que aquest Parlament
va aprovar una moció l'any 1990, em sembla, perdó, l'any
80 i busques, que va obligar el Govern a fer uns decrets, el
Decret 60 i el Decret 61/84, parl de memòria, on prohibia
als alts càrrecs de la Comunitat Autònoma, als seus parents,
als diputats, percebre subvencions de la Comunitat
Autònoma, és a dir, contractar i rebre subvencions;
contractar i rebre subvencions; no parlam aquí de
subvencions, parlam d'inversions directes; ho prohibia. Bé,
va donar la casualitat que hi havia un parent d'un diputat, alt
diputat d'aquesta casa, del PSOE, que va impugnar, per la
via contenciosa administrativa, aquestes Decrets 60 i 61/84;
va ser l'Editorial Moll, que havia de rebre una subvenció de
la Conselleria de Cultura, Educació i Esports i la
Conselleria de Cultura, Educació i Esports li va denegar la
concessió de la subvenció, tota vegada que Editorial Moll
era parent del Sr. Josep Moll, i me mereix tot el respecte, li
dic ben clar des d'aquest moment, el Sr. Josep Moll i
l'Editorial Moll; més que respecte, em sembla un autèntic
senyor, li dic ben clar, vagi per davant això.

Quan aquest senyor va impugnar via contenciosa
administrativa, la Sala del Contenciós va declarar que
s'havia d'anular i que anul•lava els Decrets 60 i 61, perquè
no es podien fer discriminacions en base al principi
d'igualtat, o sigui, m'explic, el que li vull dir? O sigui,
invocam unes coses quan interessen, invocam unes altres
quan no interessen. El que li vull dir és que rebre
subvencions és pitjor, em perdonarà, i el Tribunal de
Justícia va dir que els parents d'alts càrrecs i els alts càrrecs,
li repetesc, i els alts càrrecs, poden rebre subvencions de la
Comunitat Autònoma, m'explic, el que li vull dir?, no
existeix un règim d'incompatibilitats, no existeix, no
existeix; n'hi havia, però ho va impugnar l'Editorial Moll
perquè afectava el Sr. Moll, i com que no podia rebre una
subvenció de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports,
el tribunal va dir que, invocant el principi d'igualtat davant
la llei, s'havien d'anular aquests decrets. 
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Per tant, jo crec que hem de ser justs, Sr. Orfila, i hem de dir
les coses tal com són, i no em val, i em cregui, no m'agrada
parlar de dobles moralitats, no vull que es digui que parl de
dobles moralitats, però tampoc no m'agrada que s'intenti parlar
de dobles moralitats, des de l'altre lloc.

Per tant, la dona d'un alt càrrec té tot el dret de fer convenis
amb la seva finca i que s'inclogui, la seva finca, en projectes
fets. Moltes gràcies, Sr. Orfila.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller.

I.5) Pregunta RGE núm. 1541/96, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a treballs realitzats per Sefobasa a
finques privades.

Y pasamos a la última pregunta del primer punto del orden
del día de hoy, que es la 1541/96, también formulada por el Sr.
Orfila, relativa a trabajos realizados por Sefobasa en fincas
privadas. Tiene la palabra el Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, deixarem la dona del
Cèsar. L'Evangeli és el que és, ha sofert interpretacions, però la
seva lletra no ha variat.

Vostè deu saber que el Govern és solidari i que, per tant, els
acords i les coses que un aprova o impulsa, comprometen,
lliguen els altres i, per suposat, al més important membre del
Govern que és el President, que té, entre altres coses, la facultat
de nomenar-lo, a vostè, conseller d'agricultura, i, per tant,
màxim responsable de l'empresa pública Sefobasa, i vostè, a la
vegada, al gerent i, per tant, directament o indirecta, té una
relació directíssima -res d'indirectament, directament- té una
relació claríssima amb l'empresa pública concreta de Sefobasa.

Però, sense entrar en qüestions o en elements que puguin fer
pensar que hi ha discriminacions per raons de sexe, religió i
raça -vostè parlava de la Constitució- que, sincerament, no ens
importa, quants de membres -tots els membres, la relació
concreta- del Govern, alts càrrecs o els seus familiars directes
han formalitzat convenis amb l'empresa pública Sefobasa?,
sense fer cas, Sr. Conseller, del seu sexe, de la seva religió i de
la seva raça, que són uns elements que la Constitució diu que no
poden ser objecte de discriminació. 

En els treballs realitzats en aquestes finques, quants de
membres del personal de Sefobasa hi varen participar?, quantes
jornades?, quin cost va significar?

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Orfila. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA (Marià
Socias i Morell):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Orfila. Jo li podria
contestar, Sr. Orfila, amb una paraula, amb una paraula:
"cap". És a dir, li podria contestar, però com que vostè
m'acusarà del fet que no li contest...; és a dir, si vostè em
demana quins membres del Govern, alts càrrecs, o familiars
directes han formalitzat convenis amb l'empresa pública
Sefobasa, li he de dir que cap; per què?, perquè els convenis
forestals no es fan entre Sefobasa i els propietaris de la
finca, es fan entre la Conselleria d'Agricultura i Pesca, que
té una personalitat jurídica distinta de la de Sefobasa, que la
de...; no, no! matisacions; ja sé, però vostès diran el que
vulguin: Sefobasa no fa convenis forestals; per tant, els
convenis forestals es fan entre els propietaris de les finques
i la Conselleria d'Agricultura i Pesca, que actua d'una
manera distinta que Sefobasa, ho creguin o no. En fi...

En qualsevol cas, com que no vull que m'acusi que, com
sempre, li contest incorrectament, i em cregui que,
jurídicament, la contestació és correctíssima, és a dir, que
podria ser "cap", li puc dir que els convenis es firmen entre
la Conselleria d'Agricultura i els propietaris, els projectes
els fa la Conselleria d'Agricultura, no els fa Sefobasa; ho dic
perquè, així, aprenen un poc com funcionen les relacions
conselleria i Sefobasa, m'explic? I, després, les obres les
executa una empresa que pot ser pública o pot ser privada;
les empreses públiques poden ser Sefobasa, Serveis
forestals de Balears, que és autonòmica, o Tracsa, que és
una empresa pública estatal, que també ha estat
adjudicatària de molts de projectes que ha fet la Comunitat
Autònoma; però també podria ser, en teoria, i ara ho durem
a terme qualque vegada, empreses privades; és a dir, la
conselleria i els propietaris signen un conveni; la conselleria
i els del Secona fan uns projectes, i aquests projectes
s'encarreguen, la seva execució, a empreses públiques o a
empreses privades. 

Els membres del Govern, parents o familiars directes
que han formalitzat convenis amb l'empresa pública
Sefobasa, perdó, amb la conselleria, llevat d'error o omissió,
són la Sra. Amparo Rotger, el Sr. Marià Socias i els seus
tres germans, el Sr. Gabriel Ramis d'Ayreflor -quan era
director general-, el Sr. Miquel Ferrer, el seu germà i la seva
dona; ja li dic, llevat d'error o omissió. Home!, si ho
ampliàssim a alts càrrecs, si diguéssim també gent d'altres
institucions, trobaríem més gent, m'explic?, trobaríem més
gent, però, en fi, com que em demana només alts càrrecs,
Sr. Orfila, idò només parlarem dels alts càrrecs del Govern.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller. Sr. Orfila.
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EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. A la darrera intervenció, la resposta
"cap" hauria estat digna de vostè, coneixent les contestacions
que ens sol fer sempre, Sr. Conseller. Continuï per aquest camí,
que va bé, i jo crec que li he de proposar, atesa la lliçó que ens
intenta donar de com funciona Sefobasa perquè ho arriben a
entendre, que vostè hauria d'organitzar una acadèmia,
l'acadèmia Socias, per explicar-nos com funciona Sefobasa,
com funciona la política forestal i, evidentment -supòs que
l'afectaria el règim d'incompatibilitats- ho hauria de fer, com els
amics del capatàs de Sefobasa, gratis et amore, i no dubt que
vostè, en el seu cas, ho faria. Gràcies, Sr. Conseller.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Orfila. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA (Marià
Socias i Morell):

Moltes gràcies, Sr. President. Cregui que m'agradaria,
muntar una acadèmia; el que passa és que, la veritat, Sr. Orfila,
és que no tenc temps. En qualsevol cas, més que una acadèmia,
m'agradaria més dedicar-me a les meves afeccions i no a fer
feina, però el que passa és que tampoc no tenc doblers, per fer-
ho. En qualsevol cas li agraesc. Si la munt, podrà venir vostè a
donar classes perquè vostè és bastant didàctic, també, li he de
dir. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller.

II.1) Compareixença RGE núm. 1544/96, del Govern de la
CAIB, de l'Hble. Sr. Conseller d'Agricultura i Pesca, relativa
a situació de l'empresa pública Serveis Forestals de Balears,
S.A.

Pasamos, pues, al punto segundo del orden del día, que es la
solicitud de comparecencia del Conseller de Agricultura y
Pesca, para informar sobre la situación de la empresa pública
Servicios forestales de Baleares, S.A. 

Para iniciar la comparecencia, tiene la palabra el Sr.
Conseller.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA (Marià
Socias i Morell):

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
d'acord amb el que disposa l'article 175.1 del Reglament, la
Vicepresidenta del Govern va demanar, en nom del Govern, la
compareixença, a petició pròpia, del Conseller d'Agricultura i
Pesca, precisament per celebrar sessió informativa sobre la
situació de l'empresa pública Sefobasa. Amb aquesta finalitat,
per tant, comparesc davant vostès, fa un moment per dir
aquestes preguntes i ara per explicar-los, un poc, quin és el
funcionament general de Sefobasa, i ho faig acompanyat de la
Secretària General Tècnica de la conselleria, del Director
General de desenvolupament rural i medi natural i del nou
gerent de Sefobasa, acompanyats, a més, d'una documentació,
que els lliuraré i els deixaré, sobre la feina i el funcionament de
Sefobasa.

Em permetran que m'estengui un poc en la meva intervenció.
Voldria que quedàs ben clar què és Sefobasa, quin és el seu
objecte, quins treballs fa i quina és la seva política de
contractació de personal, precisament per intentar donar un
poc de llum a tot el que hem estat parlant i s'ha estat parlant,
i li dic seriosament perquè crec que moltes coses que, a
vegades, s'han dit, no responen, exactament, a la realitat; és
a dir, ho vull dir així de clar i crec que hauríem d'explicar,
un poc, què és Sefobasa i com funciona, per intentar deixar
clares una sèrie de coses.

Sefobasa, és a dir, Serveis forestals de Balears, S.A., és
una empresa pública autonòmica. Aquesta empresa pública
autonòmica es va crear per Decret 63/85, en base a una
autorització concedida per una disposició transitòria de la
Llei de Pressuposts de l'any 1985, on s'autoritzava constituir
-i ho vull destacar- un ens públic amb personalitat jurídica
pròpia, l'objecte del qual fos l'ordenació, protecció i millora
del medi rural, així com la repoblació i el foment forestal.

El capital forestal inicial, perdó, el capital social inicial
de l'entitat era de 15 milions de pessetes, totalment subscrit
i desemborsat per la Comunitat Autònoma. Aquest capital
es va augmentar, després, a 47 milions de pessetes el juliol
de l'any 1992, i està representat per 940 accions de 50.000
pessetes cadascuna de valor nominal; dos tipus d'accions:
classe A, representatives de 37,6 milions de pessetes, que
només poden ser titularitat d'una administració, i de la
classe B, de 9,4 milions de pessetes, que poden ser de
titularitat privada. En qualsevol cas es preveu,
expressament, que la participació de la Comunitat
Autònoma haurà de ser majoritària i que la d'altres
administracions públiques, entitats o particulars, no podrà
excedir, en cap cas, del 49%. A la pràctica, saben vostès que
tot el capital és propietat de la Comunitat Autònoma.

Conclusió, per tant: em permetran dir que Sefobasa és
una societat d'ens públic, allò que hom diu societat d'ens
públic, cosa que ve definida per una sèrie de notes que jo
crec que és important destacar, a efectes de veure el seu
funcionament. És una societat creada per l'Administració de
la Comunitat Autònoma, amb capital  íntegre de la
Comunitat Autònoma, amb personalitat jurídica privada, és
a dir, constituïda com a societat anònima, subjecta al dret
privat, és a dir, al dret mercantil, civil o laboral, que es
regeix pels seus estatuts, per la Llei d'Empreses públiques
i vinculades a la Comunitat Autònoma, de 29 de març del
1989, i per la Llei de Societats anònimes de 27 de desembre
del 1989.
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Per altra part, també, vull indicar-los que els òrgans socials
bàsics són la Junta general d'accionistes, que és el Consell de
Govern, que és titular de totes les accions, i, per altra banda, el
Consell d'Administració, i del Consell d'Administració
m'interessa destacar que hi ha hagut tres presidents, del Consell
d'Administració: el Sr. Joan Simarro, del 1985 al 1987, el Sr.
Pere Joan Morey, del 1987 al 1995, i jo mateix, des del
setembre del 1995 fins a l'actualitat. Els vicepresidents han estat
el Sr. Joan Antoni Fuster, del 1985 al 1987, el Sr. Miquel Angel
Borràs, del 1987 al 1991, el Sr. Fernando Garrido, del 1991 al
1995, i el Sr. Miquel Vidal, de l'octubre del 1995 a l'actualitat.
Per altra banda, els consellers delegats han estat el Sr. Mateu
Castelló i el Sr. Miquel Angel Borràs. Els directors gerents han
estat, per una banda, el Sr. Santiago Domínguez, del 1985 al
1989, el Sr. Miquel Ferrer, del 1989 al 1996, i el Sr. Carles
Pizà, des del març del 1996.

Vist, per tant, què és Sefobasa -naturalesa de règim jurídica
privada; per tant, es tracta d'una personificació privada- els vull
parlar del seu objecte i finalitats, que és transcendental per
entendre, un poc, tot això. L'exposició de motius del decret de
creació, justifica la seva creació en la doble naturalesa o funció
que tenia l'Institut de conservació de la naturalesa, és a dir,
l'Icona; és a dir, una funció administrativa que suposava
l'exercici d'una (...) relativa, vetllar pels interessos públics, en
defensa de determinats béns i donar uns serveis; i, per altra
banda, una funció empresarial. 

Jo, Sr. President, agrairia que no es fessin comentaris durant
l'exposició perquè... Si pot ser, que no es facin... Però crec que
és important tenir-ho en compte.

És a dir, que quan es varen produir les transferències de
competències hi havia dues naturaleses, dos tipus de coses, una
funció administrativa i una funció empresarial. Precisament
Sefobasa es va crear per fer-se càrrec de la funció empresarial,
que creava determinats problemes si s'hagués duit a terme per
l'administració directa, en base a dues raons: l'especialització
dels treballs i la manca d'interés, per part del sector privat, per
a l'exercici d'aquests treballs; en definitiva, l'absència de
contractistes per fer treballs forestals. Els vull destacar que l'any
1985 era difícil trobar gent que pogués fer certes feines, que
actualment potser es poden fer per via privada. Per altra banda,
la rigidesa de la legislació administrativa per a determinats
treballs que exigeixen certa flexibilitat. En definitiva, que es
crea Sefobasa com a una empresa pública de gestió de serveis
agraris per assumir aquesta funció empresarial i per realitzar
treballs forestals prevists en les inversions públiques per dur a
terme per l'administració.

Dit això, li vull dir que els seus estatuts també assenyalen,
exactament, quin és el seu objecte social. El seu objecte
social diu que el caràcter general és la realització de tot
tipus de treballs forestals per a qualsevol administració
pública o per a particulars; ho diuen els estatuts, per a
administració pública o per a particulars, i que es consideren
treballs forestals, no només la millora de la infraestructura
agrària, que inclou camins, sinó també la millora de la
productivitat forestal, on s'inclouen els tancaments de
finques -ho diuen expressament els estatuts, eh?, sí, Sr.
Pons, sí, però convé destacar-ho per evitar demagògies de
certes coses, eh?, de si s'han fet tancaments o no s'han fet
tancaments; convé dir-ho-, la realització de qualsevol tipus
de negoci jurídic, la realització d'estudis. I per fer,
precisament, aquest objecte social, per dur a terme aquest
objecte social, els estatus preveuen, expressament, que es
poden signar convenis amb administracions públiques i amb
particulars, és a dir, es poden signar convenis amb
administracions públiques i amb particulars. En definitiva,
l'objecte social és la realització de tot tipus de treballs
forestals, a administració i a particulars, incloent camins,
tancaments, estudis, compra-venda de matèries relacionades
amb la producció forestal i, en definitiva, per dur a terme
aquest objecte social es poden firmar tot tipus de convenis
amb administracions i particulars.

Dit l'objecte social, que està centrat en els treballs
forestals, vull analitzar quins són els treballs forestals que
ha fet Sefobasa, treballs forestals que s'han fet a finques
privades, privades, no les públiques, i aquests treballs
forestals fets a finques privades poden ser de dos tipus: a
finques privades amb conveni forestal, o sense conveni
forestal. En els treballs forestals fets a finques privades amb
conveni forestal, vull destacar o tenir en compte tres
elements o conceptes, que crec que són transcendentals per
entendre tot el funcionament, i els ho dic clarament, amb
tota sinceritat, sense intentar fugir de les coses; en primer
lloc, la superfície forestal de Balears, què són els convenis
forestals i què són els plans contra incendis. La superfície
forestal és evident que és el suport bàsic, material, físic,
objectiu, dels treballs de Sefobasa, que són substancialment
treballs forestals. 

Idò bé, les Illes Balears tenen una superfície total de
504.000 hectàrees, és a dir, uns 5.000 quilòmetres quadrats.
D'aquests 5.000 quilòmetres quadrats, d'aquestes 504.000
hectàrees, la superfície forestal total és de 203.902
hectàrees, és a dir, el 40% de la superfície de Balears és
forestal. Idò bé, d'aquestes 203.902 hectàrees són de
titularitat pública 9.500 hectàrees, és a dir, el 4,7%, i són de
titularitat privada 194.402 hectàrees, és a dir, 95,3%; és a
dir, de la superfície forestal de Balears, més del 95% és de
propietat privada, mentre que el 4,7 és de titularitat pública.
S'ha de tenir en compte, per tant, que tota política forestal
ha de passar, necessàriament, per les finques privades; no es
podrà fer política forestal sense tenir en compte les finques
privades i l'intrument jurídic pertinent adequat, adient, per
poder fer feina a finques privades, que ja va inventar l'estat,
que ja va inventar l'Icona, són els convenis forestals,
convenis forestals, vull repetir, que va iniciar l'Estat i es
varen transferir a la Comunitat Autònoma quan es va
transferir l'Icona i els seus funcionaris. La Comunitat
Autònoma s'ha limitat a continuar la gloriosa tradició de
l'Estat en matèria de signatura de convenis forestals per fer
feines a finques privades. 
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Aquests convenis forestals tenen com elements personals la
Conselleria d'Agricultura i, per altra banda, el propietari o
representant del qualsevol finca i, en virtut del conveni -això
crec que és important- el propietari allò que fa és aportar els
terrenys forestals, el Govern Balear aporta la inversió i tots dos
la gestió forestal de la finca, i això els vull dir que no és que ho
diguem ara, es va dir en un prospecte que va donar la
Conselleria d'Agricultura fa una sèrie d'anys, i que va
transmetre a la gent; és aquest prospecte que explicava què són
els convenis forestals, per informació de tot el món. 

L'objecte i finalitat del conveni, s'assenyala en aquest
prospecte, són, bàsicament, dos: la millora de la infraestructura
de les finques privades i la repoblació de terrenys, de l'arbrat
incendiat. Ara bé, concretament, els convenis parlen de dos
tipus de treballs distints que es poden fer, que també crec que és
important destacar, per allò que hem dit de les feines fetes a
qualque finca abans esmentada; en primer lloc, treballs de
prevenció d'incendis, que comprèn (...) preventiva, camins
forestals i dipòsits d'aigua i, en segon lloc, lluita contra l'erosió.
Està en el prospecte, és públic, ho sap tot el món, i la lluita
contra l'erosió comprèn repoblació forestal, regeneració natural,
tancaments per assegurar la repoblació i (...) natural, i lluita
contra les plagues forestals.

De les clàusules del conveni, que també destaquen aquí, en
destacaré dues o tres que crec que és important tenir en compte,
que és que l'execució del conveni està en funció de les
disponibilitats pressupostàries, que la Comunitat Autònoma fa
un pla de millora de la finca amb l'acceptació del propietari, que
el conveni té una durada de 30 anys prorrogable
automàticament tret de renúncia, que les millores -quan se signa
el conveni se sap- queden en benefici del propietari; l'única cosa
que passa és que els camins queden gravats amb un dret de pas
a favor de la Conselleria d'Agricultura i Pesca per raons
d'incendis forestals; i que el conveni té caràcter administratiu.

Idò bé, l'èxit d'aquests convenis és més que evident i els
volia fer unes anotacions perquè ho tenguin en compte: abans
de l'any 1990 hi havia 15 finques amb conveni, amb 2.645
hectàrees; l'any 1990 es varen firmar convenis amb 19 noves
finques, amb 4.027 noves hectàrees; l'any 1991, 35 noves
finques amb 3.835 noves hectàrees; i així cada any, el 1992, el
1993, el 1994 i el 1995. Idò bé, a 31 de desembre de l'any1995,
hi havia 192 finques amb conveni i 16.143 hectàrees, llevat
d'error o omissió. De la totalitat de finques amb conveni a 31 de
desembre de l'any 1995, és a dir, de les 192, s'ha fet feina a 175
finques, a 175 finques, és a dir, que no es pot dir que s'hagi fet
feina a quatre finques, s'ha fet feina en el 96% de les finques
privades amb conveni, i a les que no s'hi ha fet feina, que són
17, no s'hi ha fet feina per distintes raons, a set perquè els
serveis tècnics han considerat que no era prioritari, a dues
perquè són els embassaments i a vuit perquè havien firmat el
conveni el darrer trimestre de l'any 1995 i, per tant, no s'havien
encara redactat projectes privats.

Per altra part, aquests treballs a finques amb convenis s'han
duit a terme no només per Sefobasa, empresa pública
autonòmica, sinó també per una empresa pública estatal, per
Tracsa, i Tracsa ha fet feines, encarregades per la Comunitat
Autònoma, a finques amb conveni, a finques privades, a
moltes d'aquestes finques privades; concretament, l'any
1985 es varen invertir 60 milions a Mallorca i es va fer feina
a 22 finques, l'any 1996 s'està fent feina a cinc finques amb
conveni d'Eivissa amb 15 hectàrees. En definitiva, com he
dit abans i vull tornar a destacar que a 31 de desembre de
l'any 1995 s'ha fet feina en el 95% de finques privades amb
conveni i només n'hi ha hagut 17 d'excloses, vuit d'elles, la
majoria, perquè varen firmar el conveni el darrer trimestre.
Per altra part, a 15 d'abril del 1996, han signat conveni 18
finques més, amb 1.459 noves hectàrees.

Dret a conveni. Qui té dret a conveni forestal?, perquè,
clar, altra solució seria dir: miri, és que només tenen dret a
conveni determinades persones. No, miri, tot propietari
forestal té dret a firmar conveni amb la seva finca; fins
aquest moment no s'ha rebutjat cap propietari d'uns terrenys
forestals per firmar conveni amb la seva finca, sense tenir en
compte qui era el propietari; allò important és, per tant, la
base territorial i la ubicació de les finques, no els seus
propietaris, sobretot tenint en compte una cosa molt
important, que és que el boscos mediterranis gaudeixen del
que seria, en termes econòmics, una gran externalitat, és a
dir, que els seus beneficis socials són més importants que
els seus beneficis econòmics que donen a la seva propietat,
beneficis socials que, a vostès, no se'ls amaguen, com són
el paisatge, la millora de recursos hídrics, els aprofitaments
culturals i científics, l'oxigenació de l'atmosfera, etc.,
mentre que els seus beneficis econòmics estan estimats en
1.000 pessetes anuals per hectàrea de pinar o bosc. 

Per tot això, tots els països europeus mediterranis
practiquen una política de manteniment dels boscos que
arriba fins el 100% de les inversions de projectes fets a
boscos, precisament perquè no donen rendibilitat, perquè no
tenen cap rendibilitat, i aquesta política també la du el
Govern espanyol; la du el Govern espanyol a través, per
exemple, dels tres plans PAPIF -Pla d'actuacions prioritaris
contra incendis forestals- amb els quals dóna subvencions
a particulars de finques privades fins al 100% de les
inversions que es duguin a terme. 

En definitiva, allò que els volia destacar, per tant, és que
no s'ha rebutjat ningú, que hi ha finques amb convenis de
tots tipus de persones: hi ha escriptors, hi ha grups
ecologistes -no s'ha parlat, de grups ecologistes, però és que
el GOB, a la Trapa, hem fet les inversions més importants
que ha fet la Comunitat Autònoma i ningú ha dit res o ha
tengut res a dir, si hi ha hagut cap irregularitat, però també
n'hem fetes-; hi ha gent afí a distints partits polítics...; jo
crec que, senyors, no ve al cas i no crec que sigui correcte
que jo entri en aquesta, almanco en aquests moments, entri
en aquesta dinàmica i no hi vull entrar; ...i de tots partits
polítics, eh?, i ho vull deixar ben clar, des d'aquest moment,
de tot tipus d'ideologia i de tot tipus de professió.
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En definitiva, per fer un resum de les actuacions a finques
amb conveni, tenc aquí un llistat -jo no els vull cansar- del
1991, del 1992, del 1993, del 1994, del 1995, pel que fa a
nombre de finques on s'ha fet feina, quant a la superfície que
s'ha treballat i quant als costs econòmics. Allò que vull destacar,
en definitiva, és que es tracta d'inversions directes duites a
terme per l'administració, no es tracta de subvencions; els
treballs són executats directament per l'administració en base a
projectes redactats, com he dit, pel Secona, i encarregats a
empreses públiques o a empreses privades; és a dir, el conveni
i els projectes i els treballs no donen dret a cap percepció
econòmica per part dels propietaris, es tracta d'inversions
directes que es duen a terme en càrrec a fons europeus, estatals
o de la Comunitat Autònoma, bàsicament Fons 5B, fons de
cohesió, PAPIF o Pla d'actuació prioritari contra incendis
forestals, o fons propis de la Comunitat Autònoma. 

Vist què són els convenis forestals, el seu èxit i que la
superfície forestal bàsica de Balears és de propietat privada, els
vull parlar també dels plans contra incendis, dels instruments
normatius aprovats per la Comunitat Autònoma, per ordenar i
identificar les obres en matèria de prevenció i lluita contra els
incendis. Saben vostès que Balears ha fet un pla general contra
incendis forestals i també que hi ha sis plans comarcals de
defensa contra incendis. No em vull estendre; el seu contingut
és molt semblant, la diferència és d'escala o de base territorial,
tota la Comunitat Autònoma o una agrupació de municipis. El
que els vull destacar és que aquests plans comarcals defineixen,
quantifiquen, les actuacions de prevenció, una sèrie de feines de
prevenció contra incendis que s'ha de fer a les finques, amb uns
programes molt concretats als plans comarcals. Idò bé, el pla
d'actuacions a finques amb conveni en matèria de prevenció i
lluita contra els incendis i que estan redactats pel Secona, estan
en íntima relació amb aquestes actuacions previstes als plans
comarcals. 

I em permetran que, una vegada que he parlat d'aquests tres
elements de què volia parlar, de les finques amb conveni, de la
superfície forestal, dels convenis forestals i dels plans de
defensa contra incendis, els faci tres conclusions, o millor les
faré al final i així intentaré no avorrir-los molt, destacant, però,
que, a 31 de desembre del 1995, de les 192 finques amb conveni
s'havia fet feina a 175.

La segona forma d'actuació a finques privades que té
Sefobasa els he dit que era, també, fer feina a finques sense
conveni forestal, és a dir, es tracta d'un contracte privat entre
l'administració indirecta, és a dir, Sefobasa, i el propietari.
Sefobasa es compromet a fer una sèrie de treballs a canvi d'un
preu, es gira l'oportuna factura i es paga aquesta factura. Idò bé,
des del 1995 al 1996, s'ha fet feina a 17 finques privades; tenc
aquí la relació, que crec que és innecessari que li repeteixi: es
Coll, es Canyar, Talaiot de son Servera, son Antic, Marivent,
s'Alqueria d'Andratx, son Alzina, son Vida, Porto Pí, es Pujol,
sa Teulera Vella, es Morro, es Comellar, cas Batlí, i a qualcuna
d'elles, com és, precisament, es Coll, s'hi ha fet feina,
pràcticament, cada any; es Coll es propietat del duc de
Guttemberg, s'hi ha fet feina pràcticament cada any.

Els treballs que s'han fet han estat, bàsicament,
condicionaments preventius, condicionaments de camins,
repoblació, tallament de pins a jardins, aixecament de
marjades, estassada i neteja, tractaments culturals, tallar
oliveres, treballs auxiliars, tancaments, tancaments, fins i
tot, sanitaris sobre els oms perquè tenien malalties,
repoblacions. És a dir, que Sefobasa, en el marc del seu
objecte social, ha fet feina a finques sense conveni forestal,
mitjançant uns contractes o convenis privats signats entre
Sefobasa i la propietat, i l'abonament de les pertinents
factura, és a dir, treballs a canvi de preu, cosa que ha
suposat una bona font d'ingressos per Sefobasa, que jo li
dic, i ho dic així de clarament, que s'hauria de potenciar
sempre que no entrem en competència deslleial amb les
empreses privades.

Dit això, els vull parlar de la política de contractació de
personal. El punt de partida és la naturalesa jurídica de
Sefobasa, ho he dit abans, ho torn a repetir i ho tornaré a dir;
és una empresa pública autonòmica, és una societat
anònima; a conseqüència de tot això, es regeix i s'ajusta al
dret privat i, en matèria de contractacions, a l'Estatut dels
Treballadors. Idò bé, el primer personal que va tenir
Sefobasa va ser personal transferit per l'Estat a
conseqüència de transferència de competències en matèria
de conservació de la naturalesa. 

El personal contractat directament per Sefobasa, em
permetran distingir dos tipus de personal: el personal de
camp i el personal contra incendis; el personal de camp és
el personal que fa feina en brigades, normalment de cinc
persones, o de suport a les brigades, que són els peons, els
peons especialistes, els conductors, capatassos o el personal
de les àrees recreatives. Idò bé, l'any 1987, la contractació
d'aquest personal de camp es feia a través de l'INEM, és a
dir, es demanava gent a l'INEM i la gent que els enviava
l'INEM feien unes proves pràctiques de motoserra, poda,
conducció de tractor..., tot això normalment a Mallorca,
perquè a Menorca i Eivissa no hi havia gent suficient i
s'havia d'acudir, moltes vegades, als estudiants. 

Així, es varen crear, l'any 1987, dues o tres brigades que
no varen funcionar; no varen funcionar perquè el personal
remés per l'INEM no tenia coneixement ni experiència en
treballs forestals, tota vegada que no hi ha atur agrari. Es
varen produir una sèrie de desastres en distintes finques,
com Ternelles, i el fet és que el GOB, aquells anys, va
atorgar el premi Ciment -s'ha atorgat fa uns dies- a
Sefobasa. (...) per dir..., les coses són com són, és a dir, el
GOB va donar el premi Ciment l'any 1987 o l'any 1988 a
Sefobasa perquè les feines forestals que feien estaven molt
mal fetes. 
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Allò va dur a l'empresa -jo no hi era, però això és el que em
diuen- que des de l'any 1988 va deixar de contractar a través de
l'INEM i es va crear un nou sistema, un nou sistema de fer, cada
any, un borsí anual de treballadors format per totes les
sol•licituds que s'anaven presentant afegint les sol•licituds de
l'any passat. Quan es necessitava contractar una persona
s'acudia a les fitxes que hi havia, en aquest borsí de cada any,
format per les peticions d'enguany i les de l'any passat, i
l'enginyer en cap de Sefobasa proposava les persones que
podien fer la feina o que creia que estaven capacitades per fer
la feina tenint en compte, sobretot, la dels anys passats. La
contractació la duien a terme el gerent, l'enginyer en cap de
Sefobasa i el capatàs en cap. Els contractes es feien tots, els
d'aquest personal de camp, amb un termini de prova de 15 dies
i, passat aquest termini de prova de 15 dies, es feia un informe,
per part del capatàs de cada brigada, sobre la disposició del
treballador, capacitat d'aprenentatge, maneig de maquinària,
etc.; en base a l'informe del capatàs, es decidia o no la
contractació.

El segon personal del qual els volia parlar és el personal de
la campanya contra incendis, són els vigilants i equips de
prevenció d'incendis. Per tots dos (...) també es creava un borsí
anual de treballs, format per totes les sol•licituds i s'enviava una
circular als treballadors de l'any passat, de l'any anterior, per si
volien, també, inscriure's. La selecció es feia, també, per un
tribunal format pel gerent, per l'enginyer encarregat d'incendis
i pel cap de personal, i es feien dos tipus de proves, al personal
contra incendis, una prova escrita amb preguntes tipus test, que
s'aplicava tant a vigilants com a equips de prevenció, i una
prova física que només s'aplicava als equips contra incendis.
Aquesta prova física -em perdonaran, però això és el que se
m'ha dit- consistia en pujar i davallar d'un banc-tamboret a
ritme d'un metrònom amb una cadència de 50 pulsacions per
minut. Finalitzades les proves físiques, un ATS prenia les
pulsacions a la persona i relacionava les pulsacions amb una
taula que relacionava pes i altura, i donava una puntuació entre
1 i 10 i, en base a això, es contractava o no a la gent. Idò bé,
aquestes proves físiques, que a mi em cridaren l'atenció i supòs
que a vostès els criden l'atenció, el fet és que estaven
recomanades per l'Icona i es feien a molts de països, per fer la
campanya contra incendis.

Idò bé, des del 1987 al 1995 no hi va haver cap conflicte
greu, cap queixa greu, per part de treballadors o per part de
col•lectius sindicals sobre la política de contractació de
personal, no n'hi va haver cap; no n'hi va haver cap, vostè dirà
el que vulgui, no hi va haver cap conflicte greu; jo no record, i
vostès ho recorden perquè duen molts d'anys, ja, aquí, jo en duc
pocs, vostès no recordaran que en el Parlament es plantejassin
problemes greus de la política de contractació de Sefobasa fins
que arribam a l'any 1995. 

L'any 1995, octubre del 1995, la conselleria, el consell
d'administració de Sefobasa decideix canviar la política de
contractació de personal, modificar la política de
contractació de personal, i li dic clarament, per donar-li més
racionalitat, ho dic ben clar. El principi bàsic d'aquesta nova
política de personal, el problema greu que ens vàrem trobar
era que havíem de dimensionar l'empresa, la contractació de
personal i el tipus de personal, i això s'havia de dimensionar
a la política forestal europea i estatal sobre ajudes. Per què?,
perquè aquesta política és una política contingent, canviant,
variable, que ara hi ha ajudes però que no sabem, quan
s'acabi el 5B o el fons de cohesió, si hi haurà o no ajudes i
el fet és que, a la gent, se l'anava contractant i cada any
s'anaven incorporant, amb caràcter de fixos, a l'empresa,
deu, quinze, dotze, tretze, vint, trenta persones, amb caràcter
de fixos, cada any. Això duia que, en un termini d'una sèrie
d'anys, ens poguéssim trobar amb 300 persones fent feina
per l'empresa, 300 persones amb caràcter fix, amb caràcter
fix, quan no sabem si hi hauria projectes encarregats per la
conselleria i si hi havia ajudes per part de la Unió Europea
i per part de l'Estat. 

Això va dur a un llarg debat en el consell d'administració
sobre la política de contractació de personal i sobre si
havíem de continuar amb aquesta política tenint en compte,
a més, que s'havien modificat els contractes laborals; només
es permetien contractes laborals de sis mesos i no podíem
anar als contractes de tres anys o de quatre anys que hi
havia fins ara i, a més, molta gent acabava aquests
contractes de tres i de quatre anys.

En segon lloc, ens vàrem plantejar estudiar els llocs de
treball que havien estat ocupats per personal fix o que era
(...) fix -bàsicament els vull dir que pensàvem que era el
personal contra incendis, que era el més delicat- i, després,
es va decidir crear dos borsins de feina, nous, per obra i
servei, és a dir, en relació a projectes; aquesta gent tendria
feina sempre que hi hagués obra i serveis i, per tant, sempre
que li encarregàs la conselleria l'execució d'uns projectes,
tenint en compte, a més, que l'any passat l'Estat va impugnar
un decret de la Comunitat Autònoma que permetia, sense
concurs, adjudicar directament les obres a Sefobasa o l'Estat
a Tracsa i que, per tant, moltes de les obres han de sortir a
concurs públic i que, per tant, molts de particulars es poden
adjudicar aquestes obres. Pensin vostès, per tant, que
semblava suïcida continuar la política de contractació de
personal del fet que, cada any, quedava fixa més gent, sense
saber si tenien assegurada la feina i uns projectes per dur a
terme aquesta feina. 

Es varen crear, per tant, dos borsins de feina de treballs
per obra i serveis, deixant ben clar que el que preteníem era
assegurar la feina als treballadors, i aquests dos borsins
varen ser un de medi natural i de prevenció d'incendis i
l'altre de vigilància i extinció d'incendis. No obstant,
transitòriament, fins al funcionament del borsí, que encara
no funciona, vàrem considerar pertinent contractar, per obra
i servei, una sèrie de persones que feien feina per l'empresa
i se'ls podia fer un nou contracte sense que quedassin fixos,
o que havien fet feina per l'empresa i vàrem optar per la
gent que havia fet feina per l'empresa durant menys temps,
menys temps, és a dir, gent que havia fet feina durant dos
anys o havia fet feina i que no hi havia cap inconvenient,
vàrem proposar tornar-los contractar, almenys per aquests
llocs que eren bàsics i transcendentals que no quedassin
buits. 
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Jo sé que si fos aquí el Sr. Portella, li explicaria clarament
que va ser el cas de l'albufera del Grau; a l'albufera del Grau hi
havia tres persones contractades per obra i servei, se'ls va
acabar el contracte i, concretament, varen ser fora dos mesos, o
un mes, perdó, fins que vàrem decidir que el borsí tardaria molts
de mesos més i vàrem decidir tornar a contractar els mateixos,
tota vegada que havien donat bon resultat, però que quedi ben
clar que la idea i el mes que varen estar sense fer feina va ser
per la idea que es contractàs ja d'acord als borsins de feina que
havíem creat o que volíem crear. 

Idò bé, el consell d'administració de Sefobasa, el 22 de
desembre de l'any 1995, va prendre, bàsicament, una sèrie
d'acords en aquesta matèria: crear dos borsins de feina, aprovar
les bases d'una convocatòria de selecció de personal creant un
tribunal format, entre altres persones, per representants
sindicals, i publicar, a la premsa diària, que es feien aquests
borsins de feina; en segon lloc, contractar una sèria de persones
que eren imprescindibles -pens en Manut, s'albufera del Grau,
s'albufera de Muro- una sèrie de persones que, sense quedar
fixos, havien de fer unes feines que no es podien deixar de fer
durant aquest temps fins que funcionàs el borsí i, per altra part,
definir uns certs llocs de feina, de personal que, maldament no
era fix, es considerava que havien de ser fixos, perquè eren
imprescindibles; concretament, varen ser set persones que són
els capatassos, que són, en definitiva, els que duen el muntant
important de la feina dins Sefobasa, és a dir, els capatassos de
les brigades forestals, que es va decidir fer fixes cinc persones
i queden dues persones.

A més, clarament els vull dir que es va l'oferiment al comitè
d'empresa, que estaven disposats a estudiar, en un futur, els
llocs de feina de l'empresa, evidentment, el catàleg,
l'organigrama de l'empresa, i quins llocs de feina havien d'estar
coberts per persones fixes i quins per no fixes, quins havien
d'estar en règim agrari i qui havia d'estar en règim general,
perquè em creguin que jo comprenc que no és just que una gent
estigui en règim agrari i altres en règim general, però també els
he de dir que l'empresa Sefobasa, si es regeix en termes de dret
privat i de mercat, ha de ser competitiva en el mercat, i amb allò
que no podem competir és amb empreses privades o amb
Tracsa, que la gent que té contractada la té contractada en règim
especial agrari, i el règim general suposa una major despesa per
part de la Comunitat Autònoma. En qualsevol cas, hi ha
l'oferiment al comitè d'empresa per estudiar quina gent ha
d'estar en règim general, quina gent ha d'estar en règim..., tenint
en compte que això pot tenir problemes de funcionament de
l'empresa i ens pot suposar unes despeses importants.

Vull dir, per tant, que la convocatòria dels borsins de feina
es va publicar a la premsa diària de Mallorca, de Menorca
i d'Eivissa-Formentera. Es varen crear unes comissions de
selecció formades, aquesta vegada, per membres del consell
d'administració, per personal de Sefobasa i per representants
sindicals del comitè d'empresa. El procediment de selecció
ha constat de dos exercicis, un de caràcter obligatori i
eliminatori que consta d'unes preguntes tipus test sobre els
coneixements generals sobre la matèria, i aquests exercicis
s'han corregit sense tenir coneixement de qui era cada
persona, és a dir, s'han arrencat i s'han deixat les deixones
i s'han signat per tots els representants i membres del
tribunal, per saber..., per no saber, quan es corregia, qui era
cadascú. El segon exercici, obligatori i eliminatori, ha
consistit en unes proves físiques, molt semblants a les que
he indicat abans, d'aquest aparell per veure les pulsacions.

No obstant, li vull dir que varen quedar exempts de fer
aquestes proves selectives els treballadors que havien fet
feina, com a mínim, sis mesos a l'empresa, i això va ser a
petició del comitè d'empresa; el comitè d'empresa
considerava que la gent que havia fet feina a l'empresa -
hagués entrat com hagués entrat- havia de quedar exempta
d'aquestes proves; ens va semblar una petició raonable i, per
tant, vàrem excloure de les proves selectives la gent que
havia fet feina a l'empresa almanco durant sis mesos.

Les sol•licituds presentades dins termini varen ser, en el
borsí de medi natural, 1.087; en el borsí de vigilància i
extinció d'incendis, 454. Bé, idò en data d'avui, s'ha fet una
feinada extraordinària en aquesta matèria, s'han fet les
proves selectives a Mallorca, Menorca i a Eivissa, i ja s'ha
elevat al consell d'administració d'ahir al capvespre, de 23
d'abril, la relació de personal que integra cada borsí. Ara, en
aquesta relació de personal, que són els que han aprovat les
proves selectives, hem d'afegir la gent que ja forma part
d'aquest borsí pel fet que ha fet feina durant sis mesos i es
va donar d'alta en aquest borsí.

Per altra part, negociam amb el comitè d'empresa, amb
més o menys problemes, amb més o menys qüestions, els
criteris objectius de cridar la gent inclosa en els borsins,
perquè la gent inclosa en els borsins només està inclosa com
apte o no apte, no hi ha puntuacions; per tant, allò que
negociam amb el comitè d'empresa és quin criteri objectiu
hi ha d'haver per cridar la gent, criteri objectiu que ja està
avançat; crèiem que es firmaria amb pocs dies i sembla que
hi ha qualque problema; tenim en compte l'antiguitat de
l'empresa, la feina feta..., en definitiva, les càrregues
familiars que pot tenir la gent per evitar, precisament, que
persones en règim agrari se'n puguin anar sense atur, sense
prestació, per tant, social, al carrer.

Per altra part també els vull dir que, en el futur, no hi ha
cap inconvenient en negociar -s'està negociant el conveni
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col•lectiu-, ja ho he dit abans, els llocs de feina que han de
quedar fixos i els que no han de quedar fixos, sabent clarament
que la política de contractació de personal que té la Comunitat
Autònoma en matèria d'empreses públiques és reduir al mínim
el personal que hi ha fix; tenguin en compte que hi ha, a
l'empresa, devers vuitanta i busques de persones fixes, i tal com
era la dinàmica, ens anàvem a 300 persones fixes, sense saber
si hi havia assegurada la finançació per fer les feines. 

Dit això, volia fer una sèrie de conclusions finals i una
reflexió, també, final: que Sefobasa és una empresa pública; que
és una societat anònima; que es va crear per fer-se càrrec de la
part empresarial que abans tenia Icona, no la part
administrativa; que l'objecte social és la realització de treballs
forestals per a l'administració i per als particulars -ho diuen els
seus estatuts, estan publicats i estan en el registre mercantil-;
que el 95,3 de la superfície forestal de Balears és privada -95,3,
propietat privada-; que Sefobasa té dins el seu objecte social fer
feines a finques privades, i això amb dues modalitats: finques
amb conveni forestals i finques sense conveni forestal; que
Sefobasa ha fet feina en el 96% de les finques privades amb
conveni, en el 96%, no a set finques d'alts càrrecs, en el 96%, ha
fet feina a 175 finques de les 192 que tenen conveni a 31 de
desembre de l'any 1995, i s'ha fet feina en base a projectes
redactats i aprovats per la Conselleria d'Agricultura, no per
libre, vull que quedi ben clar.

També vull que quedi ben clar que tot propietari forestal té
dret a firmar convenir per la seva finca; que els treballs a
finques privades sense conveni forestal també se n'han fet, cosa
que suposa uns treballs a canvi d'uns preus i l'abonament d'una
factura; que en matèria de contractació de personal, abans del
1995, distingíem el personal de camp i el contra incendis;
normalment es contractava a través de borsins, amb un període
de prova o amb unes proves escrites o físiques, i amb
participació, en el tribunal, només de gent de l'empresa; a partir
del 1995 hem modificat, de l'octubre del 1995, la política de
contractació de personal de l'empresa, hem intentat donar-li més
racionalitat, sabem que això ens ha duit a bona part dels
problemes amb què ens trobam actualment, però el que no es
podia fer era, cada any, augmentar el nombre de persones que
quedaven fixes a l'empresa i el que no es podia fer era continuar
amb el sistema de contractació que hi havia; creim que s'havia
d'anar amb un sistema més operatiu, entre altres coses amb
participació de representants sindicals, com així s'ha fet.

S'han creat, per tant, dos borsins de feina que s'han publicat
a la premsa i s'han contractat i s'han fet unes proves selectives
a través d'unes comissions de selecció, amb participació de
personal de la conselleria, de membres del consell
d'administració, de personal de Sefobasa i, repetesc, del comitè
d'empresa.

Per acabar els volia fer una reflexió, i és que el Consell de
Govern, vostès saben que des de 19 de desembre del 1995, i en
qualitat de junta general d'accionistes de les empreses públiques

autonòmiques, va prendre un acord sobre organització de la
comptabilitat i rendiment de comptes de les empreses
públiques de la Comunitat Autònoma. Bé, idò, aquest acord
del Consell de Govern implica replantejar-se tota
l'organització de la comptabilitat i rendiment de comptes de
les empreses públiques en una triple vessant -està publicat
al butlletí, però jo ho vull dir aquí-: major informació
comptable, sistema de control sobre les decisions dels
òrgans de govern de les empreses públiques i racionalitzar
la gestió de tresoreria. Idò bé, els puc dir que el consell
d'administració i jo, com el seu president, hem assumit
plenament i, a  més, gustosos, aquest acord de Consell de
Govern, ho dic ben clar, acord del Consell de Govern que
du un major control de les empreses públiques, tant de la
contractació d'obres com de la contractació de personal, i
això es fa a través d'una sèrie de mesures que assenyala
aquest acord, com són la comunicació prèvia de la despesa,
el control previ de la contractació de personal, el control
posterior de la despesa i una adequada gestió de la
tresoreria.

A més els puc dir, per acabar, ja, que la intenció, ja
manifestada pel consell d'administració, és que la
contractació, tant de personal com d'obres, es dugui a terme
amb les màximes garanties i publicitat, més enllà del que
exigeix la legislació vigent, i vull que quedi ben clar, aquí.
Hi ha coses que la legislació vigent no exigeix a Sefobasa,
com a empresa pública, i que, no obstant, ho durà a terme i
ho du a terme; no els podria parlar d'exemples, però
nosaltres hem comprat una sèrie de conills que, per la
quantitat, no feia falta ni passar ni fer cap anunci; hem fet
un anunci a través de premsa perquè creim que, maldament
costàs 20 o 30.000 pessetes, era important que es publicàs
a través de la premsa.

En definitiva, el que els volia destacar, per acabar, és
que, en el moment en què es posa en dubte l'honorabilitat de
tota una empresa, els he de dir que crec, clarament, que
Sefobasa si no existís hauria d'existir i que Sefobasa fa una
funció social molt important. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller. ¿Alguno de los grupos quiere
hacer uso de la posibilidad de suspensión contemplada por
el Reglamento?. Sí, dígame, Sr. Sampol. Deu minuts?. Diez
minutos, pues, i reanudamos la sesión. Ruego puntualidad,
por favor. Gracias.

Se reanuda la sesión. Grupos que quieran intervenir. Sr.
Pascual, por el Grupo Mixto, tiene la palabra.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Sí, gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, en primer lloc vull agrair la seva compareixença
i les manifestacions fetes per tal d'informar el Parlament
sobre l'actuació de Sefobasa. Són d'agrair els seus
sinceraments quant a qüestions d'ètica en relació als alts
càrrecs del Govern que puguin haver estat beneficiaris
d'aquesta empresa pública.

Jo li faria un prec, i és que aprofundeixi en les possibles
responsabilitats anteriors en actuacions, sobretot, de gent de
Sefobasa, i que, en el futur, tengui molta cura en la
vigilància de les actuacions, de totes les actuacions, de
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Sefobasa, i que aquest sentit de l'ètica que ha manifestat el faci
aplicar per tal d'evitar escàndols i mals entesos. I com que
nosaltres no dubtam de la seva bona disposició, li
recomanaríem, sobretot, prioritat i criteris per la signatura de
nous convenis, i que aquests se signin més en funció dels
objectius fundacionals de Sefobasa i manco en funció de noms
i llinatges dels propietaris de les finques.

I un prec final, Sr. Conseller: que no ens renyi, perquè
sembla que ens vol renyar, de tant en tant, ja que nosaltres, aquí,
els diputats, estam en el compliment dels nostres drets i
obligacions. Gràcies, res més.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Pascual. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA (Marià
Socias i Morell):

Sr. Pascual, de veres li agraesc el to de les seves paraules, li
agraesc amb sinceritat el to de les seves paraules, perquè em
sembla, clarament, que la seva intervenció és una intervenció en
positiu. 

Li agraesc i li assegur que per pròpia manera de ser jo
intentaré que el control dins l'empresa pública Sefobasa sigui el
màxim possible; el que també li puc dir és que jo som conseller
d'Agricultura i Pesca, no duc directament l'empresa, l'únic que
faig és ser president del consell d'administració i despatxar amb
el gerent i amb el director general i, evidentment, se'm poden
escapar coses. 

Li vull dir també, per altra part, que és fora de la meva
intenció, evidentment, renyar-los; només faltaria. Potser, Sr.
Pascual, és la meva manera de ser. Jo som una persona
vehement i quan crec que es diuen una sèrie de coses que,
exactament, no responen a la realitat, em sap molt de greu que
es diguin aquestes coses. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller. La Sra. Thomàs tiene la palabra por
el Grupo de Izquierda Unida.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, també li vull donar les
gràcies per la seva compareixença. També vull recordar que,
anteriorment, nosaltres havíem demanat aquesta
compareixença, precisament per totes aquestes irregularitats que
han anat sortint als mitjans de comunicació i que en parlàrem la
setmana passada quan hi va haver el debat, en el Plenari, sobre
la comissió d'investigació.

Sr. Conseller, la premsa ha publicat la carta del Sr. Cristòfol
Barceló on explica els treballs desinteressats, voluntaris i sense
cap problema, dels treballadors de Sefobasa. Nosaltres insistim
en el fet que ens estranya que, precisament, facin firmar gent

amiga, companys, i que voluntàriament ho hagin fet en caps
de setmana, i, sobretot, insistim en aquest tema perquè,
malgrat les onze firmes que vostè diu que ha recollit, ens
sembla -i avui un mitjà de comunicació també ho retreu-
que hi ha hagut persones que han anat a fer feina i que no
han volgut firmar. Suposa, també ens diu, que això és un
costum -això ens ho va dir la Sra. Salom- és un costum i no
hi ha cap problema, senzillament es va fer per voluntarietat;
allò que, a mi, m'estranya és que, precisament, s'hagin
cercat aquestes onze signatures, aquesta pressió sobre els
treballadors, i no hi hagi tota la gent que hi va treballar i,
sobretot, que ens expliqui que no hi va haver, en cap
moment, informes de feina d'aquestes hores, quan sembla
que sí, que coincidien en les dates, i que ens hagués pogut
aportar documentació sobre el fet que aquells dies, en
aquelles hores, realment es feia tal feina o tal altra a la
comuna de Caimari, etc., etc.

De tota manera, sabem que la seva resposta serà la
mateixa, que això són onze persones que han firmat i,
senzillament, només volem manifestar que no ens satisfà la
seva resposta, la seva explicació, i que pensam que,
senzillament, hi ha hagut una utilització d'aquests
treballadors, amb pressions més o manco subtils o més o
manco d'amistat, això no ho dubtam.

De tota manera, Sr. Conseller, respecte de totes les
irregularitats detectades de les finques amb conveni, etc., li
volem recordar que també Esquerra Unida ha fet sol•licitud
de documentació escrita a la conselleria i continuam sense
tenir-la. Per tant, vostè ve, ens explica tot això i,
senzillament, queden les paraules, quedaran al Diari de
Sessions d'aquesta comissió, però continuam sense tenir la
documentació i, per tant, continuam sense poder comprovar
moltes coses, com el fet que la brigada de neteja d'àrees
recreatives sembla que, també, varen anar a netejar o a
treballar a un xalet del Sr. Jeroni Saiz de Santa Maria, que
surt, també, avui a la premsa, i que, bé, segurament deu ser
una de les tantes finques amb conveni, però com que no
tenim la documentació, no podem comprovar si aquesta
neteja d'àrees recreatives entra a finques o xalets de
persones. Evidentment, continuam demanant-li la
documentació i continuam demanant-li que es clarifiqui tot
això.

I respecte a personal, ens satisfà tota l'explicació que ha
donat avui respecte de la diferència entre el 1995 i anys
anteriors respecte a la contractació. Crec recordar que en el
1995 hi ha hagut eleccions sindicals de Sefobasa; per tant,
s'ha creat un comitè d'empresa i estam satisfets que, a partir
del 1996, el comitè d'empresa formi part del tribunal (...).
Però nosaltres, allò que li volem demanar, avui, és que,
precisament, així com vostè ha explicat que abans es feia la
contractació, que es contractava per part del senyor gerent,
del senyor enginyer i el cap de personal, en el borsí de
treballadors contra incendis, i l'enginyer en cap, el gerent i
el capatàs en cap, respecte del borsí de treballadors d'obres
i serveis, no ens estranya que, amb aquest sistema, hi hagi
tot allò que també ha anat sortint a la premsa i ha anat
denunciant-se respecte a la contractació de personal. No ens
estranya que hi hagi, dins el personal fix, nou familiars del
Sr. Cristòfol Barceló, la filla, el gendre i dos nebots del Sr.
Miquel Ferrer, i que això sigui costum, perquè, precisament,
qui els contractava formava part d'aquestes tres persones
que els seleccionaven i els contractaven.

I allò que també li volem demanar explicacions i que
suposam que ha tengut temps de cercar, i ens ha explicat a
la compareixença que ahir hi va haver una reunió del
consell d'administració per parlar de personal, precisament,
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ens ha explicat tot el tema dels borsins, etc., i del resultat de la
selecció; li volem demanar si ja té constància que hi ha tres
contractes de persones com a peons i que mai no han ocupat
lloc de feina a Sefobasa; concretament, la Sra. Maria Rigo
Ramis, un contracte des de dia 25 de febrer de l'any 1991 a 24
d'agost del 1995, per tant, de quatre a cinc anys; la Sra. Antònia
Barceló Mestre, un contracte de dia 22 de desembre del 1993 a
21 de desembre del 1995, dos anys; i la Sra. Maria Fernández
Chicón, de dia 30 d'octubre del 1991 a..., està treballant,
sembla, o ja li acaba el contracte el 29 d'abril del 1996. 

Les dues primeres, la Sra. Maria Rigo Ramis sabem que és
la dona del Sr. Cristòfol Rotger, capatàs, i la Sra. Antònia
Barceló Mestre és germana del capatàs en cap, el Sr. Cristòfol
Barceló i la dona de Nicolau Ramis Rubert, també capatàs.
Aquestes dues persones sabem que no ocupen lloc de feina a
Sefobasa, i sembla que és un acord verbal amb els seus
respectius esposos que, per pagar un excés d'hores extres o un
excés de feines que no es poden cobrar en nòmina, es tenen en
nòmina aquestes dues persones i no han treballat mai a
Sefobasa. Això, nosaltres, ahir, ho donàrem als mitjans de
comunicació, precisament perquè pensàvem que avui vostè ens
podrà donar una explicació. Pensam que és una il•legalitat
manifesta i vostè en serà conscient, d'això, i, per tant, li
demanam quina responsabilitat té el consell d'administració, si
ho coneixia, com està aquest tema i quines mesures ha decidit
el consell d'administració, a la reunió d'ahir, prendre respecte
d'això. 

Evidentment, les dues primeres, la Sra. Maria Rigo Ramis
i la Sra. Antònia Barceló Mestre, amb contracte acabat, ja no
deuen fer feina, però sabem que ocupaven categoria de peons i
no tenien cap lloc de feina a Sefobasa, ni ningú de Sefobasa no
coneixia que hi fessin feina. Demanam, per tant, al Sr.
Conseller, que ens doni resposta a aquesta irregularitat i si
sembla, com surt avui als diaris, que va explicar que, si era
comprovable, evidentment, es demanarien responsabilitats;
insistim en el fet que suposam que ahir horabaixa, el consell
d'administració en va parlar i ja deuen estar demanant
responsabilitats als responsables d'aquesta irregularitat
manifesta. Gràcies, Sr. Conseller.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Thomàs. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA
(Marià Socias i Morell):

Gràcies, Sra. Thomàs. Li vull agrair, també, les seves
paraules i el to de les seva intervenció. Intentaré contestar-li
a les distintes qüestions que m'ha plantejat. 

En primer lloc, a allò del Sr. Barceló. Jo, vostè ho sap,
dic el mateix que he dit abans; li afegesc una cosa: si hi ha
hagut una utilització indeguda de personal de Sefobasa, que
es va coaccionar o mig coaccionar, si a mi em constàs, jo
hauria obert expedients disciplinaris. Li dic de veres, em
creurà o no em creurà, és una qüestió subjectiva, ja, no sé si
m'explic, el que li vull dir; és a dir, si a mi em constàs, si jo
sapigués, si a  mi m'hagués vengut un senyor i m'hagués dit:
és que a mi em varen mig coaccionar, que si no hi anava, en
fi, tenia problemes, em cregui que jo obriria un expedient
disciplinari d'acord amb l'Estatut dels Treballadors per
depurar les responsabilitats pertinents, inclòs
l'acomiadament de les persones, no sé si m'explic, el que li
dic. Si a mi em constàs això, ho faria. A més, si se sap que
hi ha hagut coaccions, això és un delicte, convé que els
particulars vagin al jutjat, no sé si m'explic. Ho dic amb tota
sinceritat, és a dir, si a mi em constàs, l'única cosa que li dic
és que a mi em consta que onze persones em diuen que han
fet feina a la finca propietat del Sr. Cristòfol Barceló situada
a ses (...), de forma amistosa, sense cobrar, sempre en hores
lliures i, per tant, fora de l'horari de l'empresa; si em constàs
el contrari, hi hauria per fer les actuacions pertinents. Li dic
de veres, eh?; ho creurà o no, això és una altra qüestió.

Quant a la documentació que han demanat, li puc dir que
jo, en aquest acte, faig lliurament al President de la comissió
d'una sèrie de documentació, d'una sèrie de carpetes sobre
Sefobasa; li puc dir clarament que ho sabia, que estaven
sense contestar -em creurà o no em creurà, és a dir, això és
una altra qüestió-, que jo sabia que hi havia sense contestar
dues preguntes del PSM -no, no, ho creurà o no, senyor...-,
però no la quantitat de preguntes que he trobat que hi havia.
Jo intentaré que la setmana que ve totes les preguntes
estiguin contestades, i li dic de veres, perquè em va
sorprendre quan el Sr. Sampol va comentar una sèrie de
preguntes; jo sabia que n'hi havia dues sense contestar,
concretament el (...) on s'havia fet feina, amb noms d'alts
càrrecs i això, i una altra pregunta, però no les preguntes
que hi ha sense contestar. Jo intentaré que la setmana que
ve, per tant, totes les preguntes entrin al Parlament, sense
perjudici que, en aquest acte, jo lliuraré al President de la
Comissió d'Economia tota una documentació perquè la
pugui fer arribar als grups polítics.

Quant a la política de contractació de personal, li reiter
l'agraïment per la seva intervenció i el to de la seva
intervenció. Li dic que el sistema de contractació, tractant-
se d'una empresa pública, és a dir, d'una societat anònima,
podia ser un sistema lliure, en aquells moments -una altra
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cosa és que ens sembli correcte o no correcte-, que es va optar
per un sistema de selecció a través de persones incloses dins
l'empresa, és a dir, els alts directius de l'empresa; em cregui que
jo crec que no és el millor sistema i, precisament, si he cregut
que no era el millor sistema, però és un sistema, ha estat per
això que he intentat canviar el sistema de selecció de personal
i també el sistema de..., perdó, les persones que formaven part
del tribunal. Per altra part li he de dir que, sorprenentment, això
està vigent o això es fa des de l'any 1987, no sé si m'explic; han
passat, pràcticament, deu anys, no sé si m'explic, i li dic
clarament que no hi havia hagut cap conflicte col•lectiu ni cap
greu problema en matèria de personal a l'empresa, ni amb el
sistema de selecció. 

Igual que han pogut entrar una sèrie de persones, també li
puc dir que ha entrat altre tipus de persones. Li vull recordar
que en el comitè d'empresa, precisament, hi ha cinc persones de
Comissions Obreres i quatre persones del CSIF, el que significa
que, en definitiva, el personal de dins l'empresa és més procliu
a Comissions Obreres que al CSIF, no sé si m'explic, i, a més,
hi ha distintes persones dins el comitè d'empresa o (...) personal
que també forma part o és simpatitzant d'altres partits polítics;
hi ha certs parentius, també, i jo crec, la veritat, que no hem
d'entrar en aquest afer, perquè és que, si no, també podríem
entrar, com que fa manifestacions el Sr. Pons, a la contractació
de l'exdelegat del Govern de Menorca, que ha contractat
l'Ajuntament de Maó, no sé si m'explic; és que és irregular, pel
fet que l'hagin contractat?, idò escolti, jo, no ho sé, no ho sé,
potser era la millor persona que hi havia, que crec que, a més,
és una persona bastant competent, igual que s'ha contractat com
a interventor un regidor de l'ajuntament; és que, potser, era la
persona més competent, allà dins. M'explic? Jo crec que
desqualificar les actuacions, inicialment, de partida, per això,
em cregui que..., en fi, a mi em costa..., fer-ho. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller. Sra. Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Sr. Conseller, és evident que si era una empresa pública, que
no hi havia hagut eleccions sindicals i que no hi havia comitè
d'empresa, era bastant difícil que durant nou o set anys hi
hagués conflictes i coses d'aquestes i, sobretot, si el sistema de
contractació del personal era a través de contractar familiars del
capatàs en cap, etc., tampoc no ens estranya que, durant tots
aquests anys, no hi hagi hagut cap actitud, cap conflicte ni res,
perquè és evident que el sistema de contractació de personal,
vostè mateix ho ha explicat, eren tres persones i, per tant, hi
havia favoritismes en aquest sentit o, com a mínim, hi podien
ser, donat que no hi havia la suficient publicitat, transparència
i participació dels treballadors en aquesta contractació.

Sr. Conseller, a la darrera gent que ha fet fixa hi han inclòs
un cosí del Sr. Cristòfol Barceló, un cunyat del Sr. Cristòfol
Barceló, la filla del gerent i altra gent que, segurament, vostè ha
dit que amb els seus mèrits o per les seves capacitats els ha fets
fixos i, una vegada més, insistesc en el fet que ha estat una
empresa en què hi havia molta part de familiars, amics, nebots,

etc., i, per tant, no era estrany que, fins que no hi ha hagut
eleccions sindicals, fins que no hi ha hagut possibilitat que
els treballadors triïn el sindicat que creuen que millor els
representa, no hi ha hagut transparència o no hi ha hagut
canvis dins Sefobasa en el tema de personal.

Sr. Conseller, no em contesta a la denúncia que li faig i,
sobretot, li insistesc en el fet que crec que és una il•legalitat
manifesta, que supòs que el consell d'administració ahir ho
va discutir i que li deman que em digui quines mesures
pensen prendre i com pensen demanar responsabilitats a les
persones que han arribat a aquests acords.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Thomàs. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA
(Marià Socias i Morell):

Gràcies, Sr. President. Sí, perdoni, Sra. Thomàs, és vera
que no li he contestat. He acabat el full i no he passat al
següent. Ahir hi va haver consell d'administració, jo vaig
informar, precisament, que avui s'havia comentat..., que ahir
vostè havia comentat, en una roda de premsa, aquesta
qüestió, i l'única cosa que vaig fer va ser informar el consell
d'administració. És a dir, vaig informar el consell
d'administració i es faran les investigacions pertinents per
saber si és vera, i això li assegur, eh?, es faran les
investigacions pertinents. L'única dada que em consta és que
hi ha hagut una sèrie de persones que vostè ha dit, que sí
que és vera, que hi va haver contractades una sèrie de
persones; allò que també em consta, sembla ser -li dic amb
un caràcter preliminar, perquè la notícia vostè la va donar
devers la una, la una i mitja, la gent fa feina fins les tres, en
fi..., avui matí hem vengut aquí a primera hora- el que sí em
consta és que hi ha uns informes de feina firmats pels
capatassos, que s'ha fet feina. Li dic..., Sra. Thomàs, li dic
el que li dic, només, no sé si m'explic, el que li vull dir, vull
que quedi ben clar. 

Per altra part, li he de dir que no dic que no hi hagi hagut
una sèrie de persones contractades que tenguin a veure amb
familiars o no tenguin a veure amb familiars; com que les
coses objectives... El que li dic també és que per Sefobasa,
per la contractació de Sefobasa han passat, jo no ho sé, dues
mil o tres mil persones, moltíssima gent; no em vull
disculpar, que hi hagi altre daixò. Li vull dir que hi ha hagut
uns moments a Sefobasa, als principis, que costava bastant
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trobar gent per contractar, a Sefobasa. Tampoc no vull disculpar
res, però també li vull dir que, com el Sr. Damià Pons coneix la
zona, un poc, una zona que especialment està dedicada a
treballs forestals, és la zona de Selva i de Caimari, i vostè,
senyor..., igual que estan dedicats a l'oli; és a dir, les dues feines
que saben fer són olis i qüestions forestals, és a dir, no sé si
recorda que hi ha certa tradició que la gent d'aquella zona era la
gent que feia oli i que, a més, sabia fer feines als boscos. No
vull disculpar res, no vull daixonar res, li dic aquestes dades i
que hi havia, en un primer moment, problemes per contractar
gent; li dic, també.

Per altre costat li he de dir que el consell d'administració va
prendre la proposta de contractar una sèrie de persones fixes
que acabaven el contracte, perquè considerava que els llocs de
treball que ocupaven aquestes persones eren transcendentals i
que, si aquestes persones se n'anaven al carrer perquè ja havien
acabat el termini de quatre anys que permetia la legislació per
contracte laboral temporal, si se n'anaven al carrer hi hauria
problemes gravíssims dins l'empresa, li dic així de clar, eh?, i jo
vaig consultar, i li dic així de clar, -no, després li diré les
persones incloses- al gerent de Sefobasa, al cap del servei de
conservació de la naturalesa, a l'enginyer en cap de Sefobasa, i
al capatàs en cap, què passava si, a aquesta gent, no se la
contractava i esperàvem al sistema del borsí, és a dir, que
estiguessin en el borsí. El que se'm va dir és que, si el sistema
del borsí tardava molt, quedarien les feines totalment i
absolutament aturades, perquè eren els capatassos de les
brigades i, per tant, els que ordenaven a la gent la feina. 

Per tant, el consell d'administració, molt en contra del meu
pesar i de la meva opinió -li dic, és una opinió però li dic- va
decidir contractar el capatàs de la brigada d'Inca, al capatàs de
les àrees recreatives, que és un parent, al capatàs de tota la
matèria de cotxeres, al de comunicacions, al capatàs de la
brigada d'Andratx, al subcap de capatàs i al capatàs dels vivers,
les úniques persones que jo, com a conseller, he autoritzat que
quedin amb contracte fix; li dic, li dic i li torn a repetir, Sra.
Thomàs, jo no he autoritzat la contractació, amb caràcter fix,
llevat d'un error que a mi, ara, en aquest moment, se m'escapi,
de cap altra persona. Perdoni, hi ha una altra persona; hi ha la
dona, la cuinera de l'albufera de Muro, que és una dona que té
63 anys o 64 anys, que acabava el contracte a final del mes
d'agost, que no tenia atur, que "només em queden sis mesos per
jubilar-me i jo als sis mesos em jubil...", i tal, i miri, com que
encara acabava d'aterrar a la conselleria, li vaig dir: miri,
perfecte, que es faci fixa; li queden sis mesos, que acabi de fer
les feines, i també a suggeriment del Sr. Joan Mayol, que és el
que em va dir que si se n'anava aquella persona, tota la gent que
feia feina i prestació social substitutòria quedava en mala
situació.

Per tant, vaig reconsiderar la posició d'aquest cas, més els
capatassos. No record ningú més; i concretament una filla del
Sr. Miquel Ferrer, jo no vaig autoritzar que quedàs fixa. Li
queda clar, Sra. Thomàs? Li queda clar? Sap vostè (...) que es
va contractar aquesta dona? Abans que jo fos conseller
d'Agricultura. Li queda clar. M'explic? I si no li quedava clar,
jo li dic. Li torn a repetir, que em va saber molt de greu haver
de deixar fixes una sèrie de persones sense passar pel sistema

del borsí, però la situació que es creava dins l'empresa, o
almenys va ser la percepció que vaig tenir, i la percepció
que va tenir el Consell d'Administració quan se li va
exposar, va ser que la situació seria molt greu, perquè era la
gent que du l'empresa. Són els capatassos els que duen la
gent, els que duen les brigades, els que manegen els peons,
i cregui'm que contra la meva voluntat, sobretot perquè hi
havia qualque nom, vaig haver de contractar-los, o millor
dit, el Consell d'Administració va prendre la decisió de
contractar-los.

Per altra part, jo crec que li he contestat pràcticament
totes les preguntes que m'ha fet. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller. Sr. Sampol. Sí, Sra. Thomàs, lo
siento, pero creo que se ha cumplido su intervención. Sr.
Sampol, tiene la palabra en nombre del Grupo Nacionalista-
PSM

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Jo crec que no esgotaré mai la
meva capacitat de sorpresa. Jo no sé si qualcú encara no se
sorprèn quan sent un polític que diu "vaig decidir que tal
persona quedàs fixa", i es fa fixa. Això demostra el
funcionament de les empreses públiques. Decideixen que
una persona sigui fixa. Ho podran adornar amb motius
d'urgència, amb el que sigui, però decideixen a dit la
contractació de personal. Això no és només Sefobasa, passa
a totes les empreses públiques. 

I vostè, aparentment, és una persona que ve aquí a fer
net, que ens du avui molts de papers, molta de
documentació -veurem què hi haurà- quan les coses no
tenen explicació, o eren d'altre temps, o es fa passar per una
espècie de científic despistat; però la veritat és que la meva
percepció -i li diré sincerament- és que vostè encobreix totes
unes situacions irregulars que s'han anat produint aquests
anys passats.

Hi ha una documentació pendent, a part de les preguntes,
que vostè s'ha sorprès que hi hagués tantes de preguntes
pendents. Hi ha una sol•licitud de documentació de dia 2 de
gener de l'any 1996, que fa referència a tota la relació de
lloc de feina. Apunti-se-la. En el passat plenari, que es va
debatre la sol•licitud de creació d'una comissió
d'investigació, li vaig demanar que avui dugués la còpia de
tots els convenis. No sé si està dins aquesta documentació.
Li vaig demanar també que aportàs la relació de tots els
enginyers o tècnics que han redactat els distints projectes
que han servit de suport a les obres que ha realitzat
Sefobasa. Si no és aquí, li farem aquesta sol•licitud de
documentació per escrit.

Avui no ha parlat de temes que tant el Sr. Pons com jo
mateix li parlàrem la setmana passada: La procedència de
les alzines que repartia el Partit Popular en campanya
electoral. No devien ser alzines del criador de Menut... o sí?
Eren comprades, adquirides a particulars? Ho ha investigat,
això? Els vols, diguem-los recreatius, en helicòpter. En té
coneixement? Ha telefonat per Selva a veure si era ver que
es feien aquests vols o no? Les persones de Sefobasa que
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penjaven pancartes del Partit Popular; tampoc no ha comprovat,
això? No ha tengut temps aquesta setmana?

I llavors hi ha tota una qüestió d'obres irregulars.
Començarem per les obres fetes al xalet del Sr. Cristòfol
Barceló, a Selva. Acaba de dir vostè "si això em constàs" -és a
dir, que les brigades han fet obres allà, i que s'ha coaccionat les
persones per firmar aquest document, per dir que ho han fet
voluntàriament- diu "si això em constàs, obriria un expedient
disciplinari". Miri, aquí en el diari hi ha entre cometes
declaracions que han fet treballadors: "Trabajábamos en las
obras del chalet dos o tres personas durante quince días,
parábamos un tiempo y luego volvíamos. Siempre eran dos o tres
las personas que iban a trabajar al chalet, mientras que el resto de
la brigada continuaba desarrollando su labor en la Comuna de
Caimari. Una vez que finalizaba la jornada y se redactaba el
parte, se hacía constar en el mismo que toda la brigada había
estado en la Comuna de Caimari, aunque en realidad varios
habían trabajado en el chalet"

Només això justificava la creació d'una comissió
d'investigació. Des del moment que vostè diu "no em consta" i
es nega a la creació d'una comissió d'investigació, jo dubt de la
seva bona fe. Vostè intenta tapar forats d'una gestió nefasta
d'una empresa i d'un capatàs que és regidor de Selva del seu
partit. I vostè ho encobreix.

Parlem d'altres obres, que també li vaig parlar en el passat
plenari, i avui ni n'ha parlat. Passarem de Selva a Sencelles. Li
vaig parlar d'unes obres que Sefobasa havia fet a la caseta de
s'Erissal de la Beata Francina Aina Cirer de Sencelles. Sefobasa
va aixecar una caseta, va reparar les parets de la finca, netejar
la finca de llenya, reforestar el terreny amb figueres. Aquesta
operació es va dur a terme pocs mesos abans de les eleccions,
va ser una arma electoral important del Partit Popular. Aquí
tenim la consellera Catalina Cirer inaugurant la caseta de Tia
Xiroia, que és com se la coneix a Sencelles. Aquí hi ha els
retalls dels diaris.

Segons declaracions del batle de Sencelles, el cost d'aquestes
obres podria ascendir a uns 12 milions de pessetes. I se
sospitava que s'havien finançat amb fons de la Unió Europea. Jo
li deman que m'ho expliqui, i en tot cas que ens enviï tot
l'expedient: preu d'aquestes obres, si responen a cap conveni,
amb qui es va realitzar aquest conveni, quina cobertura
normativa tenen aquestes obres, si avui entre aquests documents
hi és, i aquestes tres persones que l'acompanyen tenen temps de
mirar-ho el temps que jo acab la intervenció i em fa la rèplica;
qui és l'enginyer o el tècnic redactor d'aquestes obres, si hi és
l'expedient aquí, si ja ho poden començar a mirar.

Una altra de les obres en el terme de Sencelles -que també
n'hi vaig parlar en el passat plenari i avui no ho ha comentat- va
ser la pavimentació, prèvia col•locació i soterrament d'una
canonada de 2.000 metres de llargada en el camí de Jornets.
Vostè encara no era aquí, però a la passada legislatura hi va
haver debats importantíssims amb motiu d'un projecte de
transvasar aigua de cinc pous particulars que estaven entre els
municipis de Sencelles i Binissalem a l'Ajuntament de Palma.
Es creu que aquesta canonada de 2.000 metres havia de servir

per a aquesta finalitat, connectar aquests pous de particulars,
amb els quals estaven molt directament relacionats el batle
de Sencelles, el tinent de batle de Sencelles, el Sr. Rubí,
amb l'empresa també Aguas Término de Marratxí, propietat
del Sr. Dameto majoritàriament; i aleshores voldríem
conèixer també tot l'expedient de contractació d'aquestes
obres: quina normativa el va emparar, amb qui varen fer
conveni, quin preu va tenir tot aquest projecte, per què
Sefobasa construeix aquesta canonada de 40 centímetres
d'amplària i 2.000 metres de llargada, per què després
asfalta aquest camí; si darrere això el que hi havia eren uns
interessos especulatius amb l'aigua, uns interessos
econòmics molt determinats. No ho sap, això? Si ho
haguéssim investigat, tot això ho hauria sabut dins la
comissió d'investigació. De totes maneres n'hi puc parlar
més temps fora de l'encorsetament del Reglament del
Parlament.

Continuam a Sencelles. Avui ens ha dit que es varen
realitzar tres convenis o tres obres a finques del Sr. Miquel
Ferrer, el gerent de Sefobasa, del seu germà, el batle de
Sencelles, i de la dona del Sr. Miquel Ferrer, obres que
havien costat, ens ha dit, 18 milions, 76 milions, i la tercera
no ho ha dit. He pres aquestes dues quantitats: 18 milions i
76 milions. A ses Coves 5 hectàrees, a Son Guillemet 3,5
hectàrees, i aires de no sé on 2 hectàrees. És a dir, que uns
tancaments i unes obres de tractament silvícola dins 10,5
hectàrees han costat, sense saber la tercera quantitat, 18
milions i 76 milions. No és això que ha dit? Això és el que
ens ha dit fa un moment. En tot cas a la rèplica li seguiré el
meu argument, si no m'ho rectifica.

Per tant, m'agradaria que ens clarificàs exactament què
ha costat cadascuna d'aquestes obres a aquestes tres
persones vinculades al Sr. Ferrer, i una d'elles directament.

Passaríem per tant -i esper els seus aclariments- a parlar
un poc dels treballs a s'Alqueria d'Avall. El Sr. Orfila li ha
fet dues preguntes molt concretes, que no ha contestat. Jo
les repetiré molt poc a poc, perquè són importants: Quin
cost tenen en total els treballs realitzats per Sefobasa a
s'Alqueria d'Avall?, és a dir, què va gastar, què ens varen
costar a través de Sefobasa totes les obres realitzades a
s'Alqueria d'Avall? A continuació li ha demanat què havia
pagat la Sra. Amparo Rotger; ja ens ha dit que va pagar amb
tres talons, no sé la quantitat total que puja, però ens
interessa saber què va costar a Sefobasa les obres en aquesta
empresa.

Llavors també és molt curiós aquestes obres realitzades
a 17 finques privades sense conveni forestal, que fins i tot
diu que són un gran negoci per a Sefobasa. Ara, el que és
curiós, és que els propietaris són seleccionadíssims. Pareix
que només és gent d'alt llinatge; des de Marivent al duc de
Gutenberg, l'esposa del president no sé si hi entrava també,
etcètera. 17 persones de les 740.000 de les Illes Balears són
les que han accedit a treballs amb Sefobasa, això sí, pagant
religiosament i amb un gran negoci per part de Sefobasa.
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I ja finalment entraríem en les valoracions, i com veu estic
profundament cansat, crec que el meu to denota el cansament.
Jo no he volgut entrar en felicitacions i tot aquest tema, perquè
més que cansament, jo diria que és un profund fàstic que sent
per tota aquesta situació. Vostès han cessat el Sr. Ferrer, no
sabem per què. Si aquest home no ha fet res dolent, no sabem
per què l'han cessat. I el Sr Barceló, que devia ser el responsable
de l'helicòpter, de les alzines, de la campanya electoral a Selva
de les brigades de Sefobasa, d'unes obres, que encara que sigui
ver que aquestes persones hi anaven voluntàriament. Vostè ha
parlat d'ètica i de moral. Vostè creu que és ètic i moral que el
cap d'unes persones, les quals ell ha enxufat -perquè hem de
parlar així de clar: El Sr. Barceló enxufava amigues, amics,
parents- llavors els ha de demanar que li vagin a ajudar a hores
buides? Vostè creu que és ètic i moral això? Jo no sé que és
pitjor, si enxufar unes persones i llavors demanar-los per favor
que a hores buides vagin a ajudar-li a la seva finqueta, o la
mangarrufa que denunciava aquest confident anònim d'un dels
diaris.

EL SR. PRESIDENT:

Vaya concluyendo, Sr. Sampol, por favor

EL SR. SAMPOL I MAS:

Jo acabaré dient-li, Sr. Socias, que aquí ningú no posa en
dubte l'honorabilitat de l'empresa. No tenim cap dubte que els
dirigents de Sefobasa no són honorables. La paraula és que són
uns mangantes. Aquests dos senyors són uns vertaders
mangantes; i si vostè consent que encara continuïn dins
Sefobasa algun d'ells, se'n fa totalment còmplice. Sr. Socias,
crec que vostè té l'obligació de fer net. Tenien l'obligació
d'acceptar la creació d'una comissió d'investigació. No ho feren.
Avui recullen aquestes paraules duríssimes, les més dures que
jo he dit mai dins aquest parlament, però crec sincerament que
se les mereixen. I si permet que una persona com el Sr. Barceló,
amb tot el que ha fet, continuï cobrant de doblers públics, vostè
se'n fa totalment còmplice. M'agradaria no haver-li de replicar.
Això és tot.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Sampol. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA
(Marià Socias i Morell):

Gràcies, Sr. President. Sr. Sampol jo lament
profundament la seva intervenció i el to de la seva
intervenció. Li dic així de clar. No em consider encobridor
de cap tipus d'actuació, i li dic ben clar des d'aquest
moment. Em pareix que a la documentació que li lliuram hi
ha els convenis forestals, o almenys en relació amb tots els
convenis forestals signats. No li he mirat quins tècnics varen
fer els projectes. Li puc dir, jo sé els noms. Li puc dir els
projectes, si no record malament, estaven fets pel Sr. Ignasi
Cisneros, que es va morir, i després per Santiago Sainz de
los Terreros, pràcticament tots. Li lliuram de tots els
projectes perquè vostè se'ls pugui mirar.

De les qüestions que va vostè plantejar l'altre dia, hi ha
una sèrie de qüestions de què ja tenc la informació, i unes
altres qüestions de què lamentablement en aquest moment
no tenc la informació, però evidentment la tendrà i la podrà
tenir vostè al moment la informació. De les que tenc
informació, les podria comentar les dels vols dels
helicòpter. Tenc qualque informació sobre aquests vols,
concretament la declaració del pilot que va fer aquests vols,
aquesta persona que va fer aquests vols és José María Giral
Pascual, aquest senyor va fer uns vols a una sèrie de
persones, de veïnats de Selva, i per altra part a gent de
l'Ajuntament. A la seva declaració el que em diu és que a
juny del 95 -li resumesc- va donar un passatge de
l'helicòpter a amics de Selva i a membres de l'Ajuntament
de Selva, que l'helicòpter emprat no era el contractat per
Sefobasa o per la conselleria, sinó altre, un que és seu. Em
diu els noms, jo com que no entenc d'helicòpters... en fi; em
diu que l'helicòpter que usa la Conselleria és Eurovil,
matrícula x tal; i el que ell va emprar... Perdó, el que està
contractat per la Conselleria és un que es diu Alcovet 3,
matrícula FFMA; i el que ell va emprar és el seu, que és
Euqueril matrícula SAXM. Em diu també que això es va fer
fora dels horaris normals que havia marcat l'empresa, i que
els viatges es varen fer a càrrec del pilot, no de l'empresa,
perquè es varen fer amb un helicòpter que era el seu, que no
eren els que estaven contractat per Sefobasa per la
campanya contra incendis. Li dic el que m'ha fet arribar
aquest senyor, José María Giral Pascual, que em diu a més
al final que diu això en aras a acreditar en este asunto la
honorabilidad de la Conselleria de Agricultura y de Sefobasa.
Li coment el que em diu, jo no entraré a jutjar més.
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Quant a les pancartes de la campanya electoral, també li puc
dir que em consten dues declaracions, que hi va haver una
pancarta que es va posar per dos senyors que fan feina per
Sefobasa a Caimari, una pancarta. Aquests senyors varen ser el
Sr. Pedro Mateu Garau i el Sr. Miquel Morey Barceló, que em
diu que la campanya electoral del 95 -li resumesc també- varen
col•locar una pancarta del PP a Caimari. Però també
m'afegeixen -si és ver o no és ver, no ho sé. Jo li dic, així de
clar- que aquesta campanya es va col•locar fora de la jornada
laboral, com a simpatitzants del PP i no com a treballadors de
Sefobasa. Em diuen també que no es varen emprar mitjans de
Sefobasa; i al final em reclamen -li dic, jo no reclam res, però
li dic el que ells em diuen- el seu dret constitucional a la
llibertat política. El que sí pareix, i és el que no m'han aclarit al
final, és si quan la varen penjar duien o duien el mono de
Sefobasa, que podria ser que el duguessin, no m'ho aclareixen.
És un dels dubtes que m'ha quedat del que ells em diuen. Li dic
el que em diuen aquestes dues persones sobre aquest tema. 

En qualsevol cas el que sí, com que ahir vaig informar el
Consell d'Administració d'una sèrie de qüestions que vostè va
plantejar al Ple, el que jo vaig comunicar i vaig demanar al
Consell d'Administració, i em pareix que s'ha pres l'acord; tan
si es va prendre l'acord o simplement es va comentar, el fet és
que el que s'ha dit al gerent, o el que va acordar el Consell
d'Administració és que el gerent es dirigeixi a tot el personal de
Sefobasa i li deixi ben clar que a l'hora de jornada de feina
poden dur el mono, han de fer la feina, han d'emprar els mitjans
de Sefobasa; acabat l'horari de feina s'abstenguin d'emprar els
monos de Sefobasa, per evitar que hi hagi malentesos. En
qualsevol cas, només li vull fer una matisació. Als pobles de
Mallorca, supòs que a tots els llocs, quasi tots ens coneixem. El
fet que hi hagi dos senyors que tal vegada aferrin fora de la
jornada laboral una pancarta del PP, du que els que no són del
PP diuen "mira els de Sefobasa, que pengen una pancarta". Sí,
sí, perquè les coses funcionen com funcionen. Si jo sapigués
que Sefobasa ha fet la campanya, li torn a dir el mateix, crec
que és una actuació incorrecta i que s'hauria d'haver produït. El
que em consta no és el que vostè em diu, però simplement és el
que li dic.

Quant a altres actuacions irregulars, vostè em parla que
contra els 11 escrits de gent que va fer feina al xalet del Sr.
Cristòfol Barceló, em parla d'una informació apareguda a la
premsa. Jo li dic ben clar: Jo contra 11 declaracions que tenen
nom contra una informació que no té nom, anònima; jo atenc a
la informació que té nom. Em perdonarà, tal vegada vaig
equivocat, però jo faig això. M'explic? Faig això, i tenc 11
escrits, n'hi puc fer arribar còpia. Però jo en principi atendré a
unes informacions escrites que tenen noms, contra una que no
té nom.

Em sap greu no poder contestar-li a la qüestió de la
caseta de la Beata, no tenc la informació en aquests
moments, és una de les dades que no vaig poder
subministrar. En qualsevol, Sr. Sampol, vostè té els mitjans
perquè jo li pugui contestar, jo ho esbrinaré i jo li
contestaré. El que sí li puc dir és que el que sí consta quant
al camí de Jornets, que és ver que es varen fer dos
expedients, un l'any 90, que no sé si té a veure amb la caseta
de la Beata que vostè em diu, que és condicionar el camí
rural de la Venerable del terme municipal de Sencelles, a
l'any 90; i després l'any 91 un expedient, el 368/91, està a la
informació que avui trametem al president de la Comissió,
sobre condicionament del camí rural de Jornets, per valor de
24.421.556 pessetes, amb una liquidació complementària de
1.117.000 pessetes. El que sí li puc dir -jo no tenc més
dades, està en el projecte, haurà de mirar al projecte amb
què consta això-, Sr. Sampol, és que em consta que certs
ajuntaments, quan la Conselleria hi va fer certes obres, ells
aprofiten aquestes obres, sobretot si es tracta de
pavimentació, per ells fer-ne d'altres. No dic que sigui així,
el que li dic és que quan hem fet empedrats o camins rurals
a certs ajuntaments, ells han aprofitat que ja tenien la
subvenció per fer el camí, i tanmateix tenien en mal estat la
conducció d'aigua, la conducció d'aigües brutes, el que
sigui, per fer-les al mateix temps. No sé si li contest bé la
seva pregunta, no sé si és aquest cas. Em fa molt mal
pensar, Sr. Sampol, que la Conselleria hagi fet la conducció
d'aigua. Tal vegada s'ha aprofitat el mateix moment que es
feia l'obra per fer les dues coses. En qualsevol cas, ja li dic,
hi ha un projecte que vostè pot observar, 368/91; està a la
documentació que li hem presentada.

Quant al cost de les obres de les feines fetes a les finques
amb convenia de Sencelles, no m'ha entès. Ha estat
possiblement culpa meva, Sr. Sampol. El que li he intentat
dir és que aquestes obres s'inclouen dins uns projectes
complexos, bàsicament a dos projectes: les obres que es
varen fer a la finca ses Coves, a la finca Son Guillemet i a
la finca Aireflor Nou estan incloses a dos projectes fets per
la Conselleria, són els expedients 245/92 i 380/94. El que li
he dit és que aquests dos expedients, el primer, que inclou
25,5 hectàrees i 4 quilòmetres de tancament té un valor de
18.222.086 pessetes; i l'expedient 380/94, obres de
restauració de la vegetació en monts d'utilitat pública
consorciats a la zona 5B, engloba 44 hectàrees i 86
hectàrees, i val 76.212.415 pessetes. És això el que li he dit.
No li he dit que l'obra que es va fer a aquestes finques
valgués això, li he dit que els projectes on estan incloses les
obres a aquestes finques val això.

Per altra part, quant al cost de les obres de la finca
s'Alqueria d'Avall, li he de dir que aquestes obres estan
incloses a distints expedients: Expedient 14/91, treballs en
finques amb conveni 5B, que engloba 60 hectàrees de
tractament silvícola i 1,2 hectàrees de tancament,
24.595.498 pessetes; Expedient 164/92, tractament silvícola
zona 5B, que engloba 61 hectàrees de tractament silvícola,
25.659.000; Expedient 242/92, obres de millora a camins
rurals, 15 milions de pessetes, que engloba 3,3 quilòmetres.
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Per acabar, Sr. Sampol, m'ha parlat també vostè dels treballs
a finques sense conveni. Les dades que jo tenc són de l'any 91
a l'any 95. Són 17 finques, se'n repeteixen unes quantes als
anys. Jo els puc dir noms i tal. Està a la documentació també. Li
don la documentació. Estan a la documentació els contractes
privats. A l'any 91, finca es Coll s'han fet 2 projectes; finca es
Canyar, propietat de Susma S.A. Carlos de Bourdon; Talaiot de
Son Cervera, que és de l'Institut Balear de Promoció del
Turisme; Son Antic, de Miquel Fluixà; Marivent, del Consell i
de Presidència; s'Alqueria d'Andratx, de S'Alqueria d'Andratx,
S.A.; Son Alzina, de Miquel Montcada Ripoll; Son Vida de (...);
Portopí, de Palma. El 92 s'ha fet feina a es Pujol, de Josep Maria
Bonnín Cortès; a ses Vinyes, de Guillermo Malberti; i a es Coll
s'ha tornat a fer feina, igual que a Son Vida. El 93 a es
Comellar, de José Gosálvez; i Cas Baliu, d'Amanda Rotger. El
94 només es va fer feina a la finca es Coll, del Duc de
Gutenberg, valor 1,5 milions de pessetes més 3,5 milions de
pessetes. El 95 a sa Teulera Vella, propietat de Pilar Fortuny
Maura; a es Coll, propietat del Duc de Gutenberg; es (...) de
Capdepera, propietat de (...) Capdepera; i es Morro, propietat de
Pere Riera Duran. És l'únic que li puc dir, és el que hi ha.
Consten aquí, i em pareix que hi ha a la documentació que li
remetem al Parlament el contracte privat signat, que assenyala
quins són els treballs i quin és el cost, i les factures, els talons
fets per la propietat, factures, còpies dels talons, dels rebuts de
l'empresa, i dels ingressos fets al compte corrent de l'empresa
pública Serveis Forestals de Balears. No li dic res més, no sé si
és gent de llinatge o de no llinatge. Vostès sempre van per
aquestes cosetes, per aquestes collonadetes, vaja. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller. Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. He comptat fins a deu abans de no
respondre la darrera observació seva, i no li respondré. Crec que
avui ja em basta. I no feia comptes replicar-li, però ho faig
només per dir-li que als seus dos simpatitzants els digui que
seria convenient que també reclamassin el dret constitucional de
la igualtat d'oportunitats per accedir a llocs de feina remunerats
amb doblers públics. Els ho recordi, aquest dret constitucional
també exigeix.

I vull constatar que ha estat impossible saber exactament què
varen gastar dins les finques polèmiques. No sabem què va
gastar Sefobasa a les finques del Sr. Miquel Ferrer, de la seva
dona, del seu germà, i no sabem què va gastar Sefobasa a
s'Alqueria d'Avall. És a dir, amb la seva compareixença no hem
estat capaços de saber què gastar Sefobasa dins aquestes
finques. Vostè mateix jutgi si ha estat útil la seva
compareixença d'avui. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Sampol. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA (Marià
Socias i Morell):

Gràcies, Sr. President. Li lliur avui al president la
documentació dels projectes de les finques amb conveni, on
consten les quantitats i els preus unitaris per daixons. No tenc
les dades tretes. És a dir, si vol perdre un poc de temps, veurà
vostè que hi ha el cost del projecte; s'ha de mirar les hectàrees
que s'han fet i el preu unitari que es posa per hectàrea. No sé
si... em pareix que hi són els preus unitaris. Gràcies, Sr... És a
dir, que es pot deduir clarament quina és la daixona. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PONS I PONS:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats. Sr.
Conseller, dur-nos una carretada de papers no l'eximirà,
evidentment, de contestar les coses que se li demanin, i això
ho tengui clar.

Jo voldria dir que la compareixença d'avui té una petita
història, i no és exactament una compareixença voluntària.
Evidentment, no l'han duit acompanyat de la guàrdia civil,
aquí, però tampoc no ha vengut del seu peu. Això és
fonamental de cara a plantejar les coses que vol plantejar el
Grup Parlamentari Socialista. Vostè es va trobar, Sr. Socias,
que -si no vaig mal informat- sobre el 28 de gener va
començar a sortir el cas Sefobasa, un de tants de la famosa
herència dels dotze anys gloriosos de l'ex-Honorable Sr.
Gabriel Cañellas. I varen sortir moltes informacions, i de
cada dia en sortien més, i es donaven de cada vegada més
detalls, i avui mateix, que encara és fresc, es dóna a un mitjà
de comunicació sobretot noves, i noves, i noves
informacions. I per tant, a partir del 28 de gener comença el
cas Sefobasa. I què passa?, que es destitueix un gerent. El 8
de març el conseller Socias destitueix el gerent Miquel
Ferrer. Per irregularitats? No; perquè no era de la seva
confiança. Si fos de la seva confiança, amb parets, casetes
de venerables, i el que sigui, hagués continuat aquesta
persona.

Per tant, no hi ha hagut cap passa en positiu, no hi ha
hagut una explicació clara. El Grup Parlamentari Socialista,
amb el registre 1531/96 va demanar en aquest Parlament
que es constituís una comissió d'investigació. I va anar
aquesta història? No. En la sessió de dia 17 d'abril, fa pocs
dies: fora comissió d'investigació. Després d'haver registrat
aquest escrit 1531/96, i davant la calabruixada que veien
que els venia a damunt, el Govern balear va simular que
volia comparèixer voluntàriament. "A la fuerza ahorcan,
amigo Sancho". En aquest cas no penjaven, però hi havia
perill que la corda de la forca fos una comissió
d'investigació que hauria pogut aclarir, creim, bastants
coses; i sobretot escoltar molta gent, perquè ens hagués
agradat molt que haguessen vengut aquí a contar certes
rondalles els que practicaven la corrupció dins Sefobasa, i
també les víctimes d'aquesta corrupció, perquè les víctimes
d'aquesta corrupció crec que s'han atrevit fins i tot a sortir
amb la cara alta, aquí, Pere Vicenç i Agustí Aguirre, tenc
una informació d'Última hora publicada el 20 de març, que
diu clarament que Pere Vicenç, el president del comitè
d'empresa, "reconoció ayer que los trabajadores de la
empresa pública habían llevado a cabo trabajos de limpieza en
fincas particulares propiedad de altos cargos, obligados por
la precariedad de sus puestos de trabajo." No, no són
collonades. Això, quan una persona que fa feina dins un
sistema mafiós d'aquesta terra nostra, que ens coneixem
tots, i sabem que el més sagrat per a una persona no és
l'església, sinó que és el pa de cada dia -entesos?-, quan una
persona posa la seva cara i el seu nom a damunt els diaris,
i s'exposa al que vostè no ens conta, però sabem què li pot
passar, és evident que es juga molt, i s'ho juga perquè és
absolutament ver. 
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I quina honorabilitat és aquesta d'una empresa que necessita
certificats? Una persona normal, que va pel carrer, i fa feina, i
és honrada, no du un paper, no du un certificat d'honradesa dins
la butxaca. Aquests senyors que han escrit i han firmat això, és
que les coses no estan clares. Ningú és tan beneit de creure que
persones dies, i dies, i dies, vagin a cooperar "voluntàriament",
justament en fer un xalet. No posaven les pedres a la paret -
alerta, també ens coneixem tots-, les hi posava en Llorenç, un
parent del Sr. Cristòfol Barceló. M'evitarà donar més detalls,
però coneixem el percal; i per tant això és una corrupció.

I vostès diran que és una anècdota les pancartes, que és una
anècdota l'helicòpter. No és una anècdota, perquè una cosa que
es fa durant dies i dies, a la vista de tothom, i que quan es
guanyen unes eleccions, o millor dit abans, quan es preparen
unes eleccions allà on aquests elements de Sefobasa dins aquest
municipi són una màquina sociològica de fer vots, perquè són
família i tal, tota aquesta exhibició de poder dels sefobasos, per
dir-ho d'alguna manera, això va cridar l'atenció, va ser un
vertader escàndol a dins el poble. I no em faci explicar, perquè
no m'interessa, si les pancartes les penjaren a una farola, a un
ametler o a un garrover, perquè això és irrellevant; es varen
penjar pancartes per gent del Sefobasa a dins el municipi de
Selva, amb un acte absolutament partidista en una campanya
electoral. Clar que sí. I aconseguida la victòria, l'helicòpter
aquest, sigui Augusta Bell, o sigui Apache, o les marques que
vostè vulgui, va ser una exhibició de poder reservada als
guanyadors, perquè no em digui que hi varen anar els del
consistori de Selva. Hi va anar el batle i els regidors del PP
victoriosos, en aquesta espècie d'exhibició tipus apocalypse now
que es va fer des de Caimari fins al camp de futbol de Selva. I
miri, és una vertadera vergonya que Sefobasa quedi associat a
això.

I tot va igual, perquè vostè crec que ha fet alguna vegada la
pregunta, o insinuada: Estan en contra de Sefobasa? No, per
què? El decret de juliol del 85, quan es va crear Sefobasa, que
vostè ens ha llegit quasi en la totalitat; hi va haver
manifestacions en contra? No. Per què? Perquè ens pareix bé
que es creï Sefobasa. Però el Sr. Romanones, que era d'una altra
època, evidentment, va dir "que facin les lleis, que jo faré els
reglaments". I en aquesta comunitat autònoma, "que facin lleis,
decrets, reglaments, ordres o el que vulguin, que comandam
nosaltres; i nosaltres aplicam qualsevol tipus de normativa"; i
és dins l'aplicació d'aquesta normativa que ha sortit el merder de
Sefobasa, i la corrupció de Sefobasa. Si Sefobasa hagués fet
estrictament el que l'esperit d'aquest decret deia, no hi hauria
cap problema. I li diré més: Si s'hagués actuat bé, encara que
hagués treballat dins una situació normalitzada dins les finques
importants que tenen persones destacades del Govern, si
s'hagués estat dins una situació d'honradesa, que no hi hagués
ombres de dubte, escolta, a mi si treballen dins la finca del Sr.
Cañellas, dins una situació d'honradesa, i que les coses estan
clares i s'expliquen aquí, no passa res. 

Però el problema és el que li plantejava sobretot el Sr.
Sampol. Quan veus que aquestes  actuacions; primera, la
contractació de personal: Vostè, crec, com diuen en
mallorquí, com més xerra més s'enterra, i ha dit que els
elements forts a dins l'empresa eren el gerent i els
capatassos, el control de l'aparell real que hi ha dins
Sefobasa. I qui són els peons?, les víctimes que les duen
aquí i allà, i fins els fan fer aquests espectacles d'aparèixer
voluntaris amb un escrit damunt els mitjans de comunicació
després d'haver treballat a un xalet del seu capatàs. Aquest
element de poder és, vostè ha parlat que per Sefobasa han
passat 2.000 persones; idò mira, relació laboral en un
moment que les relacions laborals estan en precari, i que per
tant la feina és difícil de trobar i molt difícil de mantenir, i
si hi vens a bé, contractat, i si no, no contractat; si hi vens a
bé continuaràs, si no hi vens a bé no continuaràs. Perquè
seria molt interessant saber -si haguéssem fet la comissió
d'investigació ho haguéssem vist- que alguna persona a la
qual es va insinuar que se sumàs al voluntariat, a la "brigada
de les rajoles" -perquè supòs que sap que es diu així dins
Sefobasa- i anàs -no em faci dir si a la part de Sencelles o al
xalet famós de la part de Caimari- a una persona
concretament que no va anar de res, és un, curiosament, dels
que no ha continuat. I per tant, l'element laboral d'extorsió
dels treballadors és un element importantíssim i que s'ha de
tenir absolutament en compte.

I un altre element: L'element del favoritisme de cara a la
utilització de Sefobasa en relació a finques, amb
tancaments, etcètera, de persones de la Comunitat. El
problema no és que la finca sigui d'en Fulano de tal, és el
tracte preferent que se'ls ha donat. És indiscutible. Si
aquestes persones -sempre hi ha la mateixa pregunta- no
fossin el Sr. Gabriel Cañellas, el Sr. Miquel Ferrer, el Sr.
Cristòfol Barceló..., hi ha algú d'aquí que tengui una casa al
camp i li hagin comparegut onze voluntaris a treballar?
Escolti, jo no en conec cap, i aquest voluntarisme on es
produïa? Clar, és que això són faves comptades. Ja em pot
treure certificats, si precisament això estàs clar, no
n'haguessen firmat cap, d'escrit. Per què els que denuncien
els fets procuren mantenir-se -exceptuant el cas del Sr.
Aguirre i el Sr. Vicenç, que li he dit que estan al diari- dins
l'anonimat? Perquè tenen por, se senten amenaçats, i clar
que sí, que ens coneixem. Clar! Què es creu, que la seva
continuïtat en el treball serà igual després de sortir en el
diari? No; perquè això és el resultat a l'àrea de Sefobasa,
que és una de tantes àrees, 527 milions, si no record
malament, el 96; però aquesta situació de corrupció,
d'utilització de la contractació, de manteniment en el lloc de
treball, d'utilització de fons públics per a coses privades
deriva de l'època 1983-1995, del Sr. Cañellas, sí senyor, allà
on el límit entre el privat i el públic és indefinit. No existia
això, no hi ha institucions, no hi ha res: "els nostres, els
altres". "Els nostres", tant si hi ha ajuntament, consell
insular, Comunitat Autònoma, empreses públiques, etcètera,
tot al mateix sac, i tot el mateix moviment, i sempre el
mateix sistema. I vostè s'ha trobat amb una herència
enverinada. I li diré més: ja començam a sospitar que vostè
no és que hagi rebut una herència, és que vostè és també
l'herència, perquè vostè no acaba d'actuar clarament. 
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Què és el que va impedir que aquí tenguéssim una comissió
d'investigació?, que la xarxa mafiosa que l'envolta ho impedeix,
que encara el lloro vell no està enterrat del tot, que els peons hi
són, i que el confessionari que veim durant els plenaris, ahir
mateix, continua funcionant. I això és un poder real, tot i que
hagi dimitit de president, manté un poder, i dins aquest poder a
vostè el tenen estret; i això és el que impedeix que de Sefobasa
es posin les coses a llum. I li diré més, per acabar amb una
reflexió en positiu: El Grup Parlamentari Socialista considera
que Sefobasa s'ha de mantenir i ha de funcionar bé, i fins i tot
s'ha d'ampliar, perquè les necessitats d'actuació dins les àrees
forestals són enormes, perquè les àrees forestals, com vostè sap,
-vostè és propietari de terra i ho sap més que jo- ja no són una
àrea econòmica com varen ser fins a mitjan segle XX. La
comuna de Caimari, ja que ho coneixem, -jo he fet la petita
història de Caimari i ho conec perfectament fins al darrer racó-
era un lloc que donava feina, la de Biniamar, i donava
rendiment. Hi ha una part de garrovers a Biniamar, hi ha pins,
etcètera, treien llenya, feien carbó, l'escorça etcètera. Això avui
en dia és una càrrega. L'Ajuntament de Selva ha passat de ser
un ajuntament ric perquè tenia comuna a un ajuntament que no
sap com se n'ha de sortir perquè té una comuna. I nosaltres
creim que Sefobasa, dins l'esperit del decret de creació del 85,
s'ha de mantenir, i s'ha de contractar bé, si ha de ser règim
general, ha de ser règim general, i si ha de ser règim agrari, ha
de ser règim agrari; les persones s'han de contractar degudament
i s'han de mantenir en el seu lloc de treball no perquè ajudin a
fer xalets ni galliners, ni tanquin parets, ni facin casetes de
venerables o de no venerables. Això ha de quedar clar.

Per tant Sefobasa el 96 hauria de recuperar immediatament
les finalitats per a les quals va ser creada. Però això implica una
cosa: Ha de fer una neteja dels elements que dins aquesta
empresa han cooperat i han actuat destacadament; no les
víctimes que han anat. Jo no demanaria que els 11 que han
firmat l'escrit fossin, evidentment, objecte de cap pressió,
perquè crec que han firmat baix aquesta pressió. Però els que
han impulsat la pressió, aquests se n'han d'anar al carrer, perquè
això és absolutament impresentable. Jo, Sr. Conseller, ja
començ a tenir un cert avantatge, que aquí som oposició, i
conec com funciona la tasca d'oposició, i al Consell de Mallorca
tenc l'àrea més grossa, on hi ha prop de 400 treballadors; i
evidentment si a mi m'enganxaven duent treballadors -si
tengués una possessió, que no la tenc- a dins la possessió, i amb
aquestes històries, tots els grups polítics, començant pel meu,
estarien autoritzats per enviar-me al carrer immediatament. I
això és el que li demanam que faci, que el 96 Sefobasa vagi a
l'esperit del decret del 85, quan es va crear, no a la pràctica
d'aquests deu anys d'existència, 85-95, allà on ha estat un
element més de la màfia a Mallorca. Perquè la màfia, Sr.
Conseller, permeti'm que usi molt aquesta expressió, no són les
escopetes de canons serrats, hi ha coses que fan molt més mal
que les escopetes, que és la pressió sobre les persones i sobre el
seu mitjà de vida; i a dins les Balears la gent ha de poder ser
honrada, la gent de dretes, començant, ha de poder ser honrada
sense haver de calar el cap davant aquestes situacions d'aquests
anys de govern del Sr. Cañellas. Faci net i -m'han dit "que li
demanaràs la dimissió'", dic "No. Si no fa net, que continuï com
a conseller, perquè em vull divertir fins al 99"-.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Pons. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA
(Marià Socias i Morell):

Gràcies. Sr. Pons, al principi vostè havia fet una lectura
que era totalment negativa, la mateixa lectura que havia fet
en el Ple de la setmana passada, crec. Al final vostè ha
millorat la seva lectura, n'està aprenent, ara ja no totes les
coses són negatives, perquè vostè té fama que tot sempre és
negatiu, d'actuar en posicions des de negatiu sempre. Veig
que almenys ha millorat, almenys està d'acord que es pugui
mantenir Sefobasa, i almenys m'intenta animar que pugui
fer un poc de feina.

Li volia comentar que de màfies i de corrupcions, jo, de
veres, crec que -i no ho dic personalment, vull que quedi
ben clar- el seu grup no és el que està més autoritzat per
parlar-ne; aquí a Balears no, perquè no han governat, han
tengut la mala sort que no han pogut governar, però que el
seu grup sigui el que ens intenti donar lliçons, jo, la veritat,
no vull parlar del Sr. González, no vull parlar de Filesa, de
Malesa, de Time Export; és a dir jo, la veritat, no vull entrar
en això, Sr. Pons, perquè crec que no és correcte, crec que
tenen vostès molt més que perdre que nosaltres,
possiblement perquè vostès han governat a nivell de Madrid
durant tretze anys, però bastant més que perdre. És a dir, el
sistema implantat durant aquests tretze anys, en fi, està als
tribunals de justícia, no per minúcies. M'estim més no
entrar-hi.
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Jo el que crec, i li dic de veres, és que recuperar la
filosofia i anar al decret del 85, a la sana i correcta interpretació
del decret del 85, crec que és la labor que jo pretenia quan he
vengut aquí i he intentat exposar el decret del 85, que vostè ha
sortit, i per tant no ha pogut sentir la meva intervenció; se n'ha
anat, no l'ha poguda sentir; per tant no sap el que he dit
exactament. Li hagués agraït que hagués quedat, però cadascú
fa el que troba. El que vull dir és que de la lectura correcta del
decret és el que jo he intentat plasmar-li durant la meva
intervenció, lectura correcta que significa que Sefobasa en el
seu objecte social -li he repetit, i ho torn a repetir, i ho vull
tornar a repetir- és fer treballs forestals a propietats públiques
i a propietats privades. El que no es pot fer, jo li admetria
moltes de les crítiques que vostès fan, les podria admetre si
vostès fessin un poc de contenció als seus criteris i les coses que
diuen. Vostès no tenen límit i intenten vendre cap a l'opinió
pública que el fet de fer feines i treballs a finques privades és
una irregularitat, i això, Sr. Pons, li dic que no és una
irregularitat, i ho vull tornar a repetir; i voldria que es fes una
lectura correcta del decret i dels projectes fets per Sefobasa.

Miri, Sr. Pons, si de les 192 finques amb conveni a 31 de
desembre de 1995 resultàs que s'ha fet feina a 7 finques
privades, jo no hagués ni vengut a aquesta compareixença, me
n'hagués anat. M'explic? El càrrec és lliure, present la dimissió
i me'n vaig. Jo no tenc per què venir aquí a justificar coses
injustificables. Jo el que els he intentat exposar avui, amb la
millor intenció -vostès ho han agafa com ho han volgut-, és que
les 192 finques s'ha fet feina a 175, que no s'ha fet feina a 8
perquè es va fer el conveni al darrer trimestre de l'any 95, a 7
perquè els tècnics consideraven que no s'hi havia de fer feina,
i 2 perquè eren els embassaments. Vostè creu que això grosso
modo -vostès tenen després els projectes i els han d'estudiar- és
un favoritisme cap als alts càrrecs? La veritat, li dic amb tota
claredat. Em sap molt de greu que hagi emprat una informació
que surt del Sr. Pere Vicenç, per la gent del comitè d'empresa,
que em mereix tots els respectes, perquè jo, Sr. Pons, no sé
quines declaracions ha fet el Sr. Vicenç, el que sí li puc dir, és
que un senyor quan fa feina a un lloc, a vegades no sap si la fa
correctament o incorrectament, si la fa legalment o si la fa
il•legalment. Dir que aquests senyors han estat obligats, Sr.
Pons, perdoni, a mi em fa ganes de riure-me'n. Com pot saber
un peó d'una empresa que fa feina a una finca en base a un
conveni forestal i en base a un projecte aprovat per la
Conselleria? Per la mateixa regla de tres, el que pot pensar un
peó és que hem anat a fer feina a la feina del Duc de Gutenberg,
com que és un senyor..., en fi, hem anat a fer feina allà. Sap el
treballador si hi ha una factura, si hi ha un conveni, si estan
pagats?

Per favor, jo crec que hem de ser un poc més seriosos amb
aquestes coses. Dir que els treballadors hi van obligats? Per
favor! Els treballadors han anat als llocs on els ha dit el capatàs
que havia d'anar, i els han dit "vostès avui han de fer això", i no
han entrat en disquisicions sobre el sexe dels àngels, si hi havia
finca amb conveni o sense conveni, sobre projecte, i si hi havia
factures. I això, m'ha de reconèixer, jo intent fer, Sr. Pons, un
esforç de moderació en la meva exposició, perquè veig que
vostè ho ha intentat fer, també.

Declaracions, diu vostè que no estan clares. Miri, no ho
sé. Vostè creu que no estan clares? Perfecte. És una opinió,
és una declaració, una manifestació. Jo el que li assegur és
que no he coaccionat cap treballador perquè fes una
declaració, això li assegur. Vostè creu que sí? Se'n vagi al
jutjat. Així de clar. Vostè sap que existeix una brigada que
li diuen de les rajoles; doncs si ho sabia, ho havia de
comunicar tot d'una. (...) Vostè, Sr. Pons, sap moltes coses;
quan surten, les sap totes, sempre. Sap l'oli, sap mil coses,
però a posteriori. Vostè sap que hi ha una corrupció d'oli
acollonant, que tota la zona de Caimari i de Selva mescla
oli, que fan activitats irregulars. Vostè no ho denuncia,
vostè ho conta al Parlament. No, no, vostè el que hauria de
fer és denunciar-ho. Vostè si sap que hi havia un brigada de
rajoles, com que vostè és d'aquella zona, Sr. Pons, ho havia
de comunicar. Vostè sempre surt a toro passat, vostè ho sap
tot quan ja han sortit les coses.

També ha parlat de mesclar el públic i el privat, és a dir
la mateixa cançó de l'altre dia. Li torn a dir el mateix: El seu
partit com a partit -no parl de persones- no crec que sigui el
més correcte que vostè m'ho digui; hi ha hagut una certa (...)
de coses públiques a privades a nivell de l'Estat també que,
en fi, jo crec que, no ho sé. En qualsevol cas cregui'm que
el que voldria és que s'intentàs fer una lectura correcta del
decret de creació de Sefobasa i de les feines que ha fet
Sefobasa, i que no es vegi a qualsevol cosa sempre
irregularitats, sempre presumpció de culpabilitat, sempre
presumpció que les coses s'ha fet malament; perquè aquesta
és la impressió que em fa, que sempre s'han fet les coses
malament. Jo no dic que les coses sempre s'hagin fet tan
correctes com s'haurien d'haver fet, però el que no puc
admetre de cap manera és que vostès transmetin a l'opinió
pública la imatge que el fet de fer feina a finques privades
és igual a irregularitat i corrupció, perquè això com a
principi no és correcte, Sr. Pons. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller. Sr. Pons.

EL SR. PONS I PONS (Grup Parlamentari Socialista):

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats. Em
donarà la raó, però al final no farà res i deixarà que les coses
continuïn quasi igual. És allò de Lampedusa famós:
Canviem qualque cosa perquè tot continuï igual. Miri, idò,
continuarà igual, que és la substància dels fets; si Sefobasa
no som capaços de dur-lo a l'esperit del Decret 63/1985, que
el va crear, haurem fracassat. Perquè evidentment, tengui
clara una cosa: Cadascú dels grups de l'oposició parlarà per
ell, però li puc assegurar que el Grup Parlamentari
Socialista el que vol és que les coses es resolguin
positivament; i jo li he dit que amb un clima d'honradesa
generalitzada, que Sefobasa actuï dins una finca fins i tot del
president de la Comunitat Autònoma, si hi hagués una
sensació d'honradesa, que les coses es fan perquè aquesta
persona té una finca de 300 o 400 hectàrees, i té boscos i tal,
doncs, i fa les coses correctament; però és que, escolti, en
aquesta comunitat autònoma els escàndols varen començar
ja el 83, ja tenen triennis i quinquennis, Zeus i Torcal,
etcètera, i ha acabat túnel de Sóller, que ha estat la traca
final que ha provocat la liquidació política, a pesar que es
resisteix fort, del president. Però si no hi hagués hagut
aquest clima, no dubti que avui no seríem aquí, perquè no hi
hagués hagut exhibicions amb helicòpters, ni pancartes
penjades, ni s'hagués fet feina a xalets. Això és claríssim. I
els socialistes podem parlar perfectament sobre els temes de
la corrupció. Vostè em dirà "després de tot el que ha
passat", sí senyor, i jo li diré més, i ho vaig dir al plenari: jo
estic orgullós d'estar dins una ideologia de progrés i de
solidaritat social; del que estic empegueït és que dins aquest



158 ECONOMIA / Núm. 9 / 24 d'abril del 1996

partit hi hagi hagut persones com Roldán i altres. Però alerta,
que si és de part meva, no continuaran enlloc. Si la Constitució
ho permetés i el penjassen a la porta d'Alcalà. més absolutament
igual. Però no ho permet, afortunadament, estam a un país
civilitzat.

Però tengui en compte una cosa: El que denunciam dins
Sefobasa hauria de venir seguit de la destitució d'alguna
persona, que se li han donat aquí el nom i llinatges, i que demà
i passat demà i passat demà continuarà exercint de capatàs el
mateix que ha utilitzat massivament aquests voluntaris obligats,
i això ja no és lluitar contra la corrupció; és el que li ha dit el Sr.
Sampol, vostè cau dins una complicitat, i no ho reconeixerà,
però és així; perquè és evident que vostè ens diu "no, és que un
peó no pot saber si és legal tal cosa o tal altra", però, escolti,
qualsevol peó de Sefobasa sap que treballar a un xalet no és fer
un tallafocs, ni una paret, ni netejar un bosc ni una garriga, i que
per tant hi anaven i s'han vist obligats a fer el paper aquest que
és avui als diaris.

Coacció i he d'anar als jutjats? Escolti, jo em vaig presentar
no a unes oposicions d'advocat, jo em vaig presentar a unes
eleccions i vaig tenir una acta de diputat, i exercesc com a
diputat de l'oposició. I el que es diu dins el Parlament, tengui en
compte una cosa, el Parlament és la màxima institució de les
Illes Balears, i aquí venim a exercir, com diu l'Estatut, el control
del Govern. Vostè no m'ha de remetre al jutjat. Jo li pos en
coneixement uns fets, i l'hi posen tots els grups, perquè en això
em pareix que hi ha, exceptuant el Grup Popular, que supòs que
intentarà dir que vostè ho fa molt bé, i que això són acusacions
infundades. 

I la qüestió de la brigada de les rajoles, ho he sabut en el
moment que ha esclatat l'escàndol i he començat a recaptar
informació. I li diré més: I miri, m'he hagut de reunir, no li diré
amb qui, però amb persones que treballen naturalment dins
Sefobasa, a un lloc allà on vostè o algú dels de la colla dels que
comanden dins Sefobasa no ens veiés; no perquè a mi em
preocupi, per ells. I si tenen aquesta sensació de por, és una
cosa que, miri, algun temor hi deu haver; un temor molt senzill,
a perdre el principal que té una persona, que és el mitjà de vida
per arribar a final de mes i a final d'any; que la feina va escassa.
I per tant les denúncies els he duites al Parlament. Amb l'oli,
crec que li vaig donar una autèntica exhibició, fins i tot donant
els números de matrícules i bastidors, i litres, i amunt i avall, de
tot això de l'oli. I jo no tenc l'aparell informatiu que té vostè
com a conseller. Vostè ho havia de saber perquè el seu aparell
i els seus sistemes d'inspecció havien de funcionar, perquè jo de
sistemes d'inspecció, no en tenc cap. Però quan vàrem començar
a sentir campanes de l'oli, venga, anem a veure què passa amb
l'oli, i vès si passa. Què passa amb Sefobasa? A veure què
passa, i vès si passa, i aquí som.

I tornaré a acabar amb la lectura correcta del decret del
85. Si després de tota aquesta moguda, de tot aquest
escàndol sobre Sefobasa, el 96 és l'any en què es recupera
l'esperit del decret del 85 i Sefobasa és una empresa que
funciona bé i ajuda a mantenir i protegir totes les àrees
forestals de les Illes Balears dins els seus mitjans, això serà
una victòria extraordinària. Vostè dirà "i del 85, en què es
va crear, fins ara, què?" Miri, hem perdut deu anys, perquè
s'haguessen pogut fer les coses bé, avui aquesta empresa
estaria consolidada, els treballadors estarien contents i
estarien motivats, i no tendrien por ni escriurien cartes a
damunt el diari justificant que varen haver d'anar
voluntàriament a fer un xalet per devers Caimari. 

Per tant, això és la lliçó. Ara, perquè això es pugui fer
realitat és evident que vostè ha de demanar responsabilitats.
Però li diré més: Demanar no fa preu; i vagi alerta que si
demana responsabilitats no li passi com una vegada a una
persona que ja no és conseller ni diputat d'aquí, el Sr. Gilet,
que tenia un problema gros a dins el Conservatori, i va
intentar llevar el Sr. Bernat Julià, i li va dir el president
Cañellas "no diguis o en Julià o jo, perquè si ho planteges
així tu deixaràs de ser conseller". Vagi alerta i prengui'n
nota.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Pons. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA
(Marià Socias i Morell):

Sr. President. Jo reiter el que li he dit abans, Sr. Pons,
que li agraesc el to en positiu que ha fet a la seva
intervenció, al qual, la veritat, no em tenia acostumat, ni
tenia acostumada a aquesta sala. Tal vegada és que vostè
està canviant, està reflexionant que les seves posicions i les
seves intervencions no eren sempre tan correctes com
havien de ser. Li he de dir que cada persona és com és, i que
per tant cada persona que està al front d'una institució li
imprimeix a aquesta institució, aquesta empresa pública,
aquesta conselleria, la seva manera de ser. Jo no sé si les
coses continuaran igual, jo crec que s'han de polir o de
llimar certes coses. No tenc per què enganar-lo, hi ha moltes
coses que no m'agraden de la Conselleria i Pesca, moltes, i
a la direcció general que estava abans, a Obres Públiques,
moltes que no m'agraden; i moltes que no m'agraden de
Sefobasa, també, moltes; entre altres coses que no estic
assabentat de tot el que passa dins l'empresa ni dins la
Conselleria, perquè és difícil d'abastar.
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El que sí li puc dir és que el que no puc admetre, i era el
missatge que li intentava transmetre, és que no em pareix
correcte que intenti transmetre a l'opinió pública que Sefobasa
és igual a irregularitats, a pandilla de mangantes, perquè això no
em pareix correcte. És l'únic que li volia dir. Que es poden
millorar coses? Evidentment, i tant el director general com el
gerent tenen instruccions concretes per part del Consell
d'Administració sobre certes coses que s'han de polir.
Evidentment, hem d'intentar que es pugui a vegades entendre
que hi ha brigades de Sefobasa que fan feina a un xalet. S'ha
d'intentar evitar que es pugui transmetre a l'opinió pública que
gent de Sefobasa penja pancartes, perquè evidentment això, Sr.
Pons, se li pot demanar certa preparació i té certs estudis, però
a certa altra gent no li expliqui vostè que quan s'acabi la seva
jornada laboral convé que es llevi el mono de l'empresa, i no
se'n vagi a fer feines amb el mono de l'empresa. I això,
cregui'm, a vegades és mal de transmetre; però en qualsevol cas
és una cosa que sí s'ha de transmetre, per evitar precisament
aquesta situació de dubtes quant a l'actuació de tota una
empresa pública, que ja li dic que amb caràcter general crec que
la seva actuació ha estat correcta.

Hi ha una cosa que em preocupa molt del que vostè diu, li
dic així de clar. Vostè diu el mateix que diu altra gent, que
Sefobasa implanta un món de por. Jo de veres crec que no és
així, i li dic ben clar: Si jo arrib a la conclusió que a Sefobasa
s'ha creat un món de por, faré que les coses canviïn. I jo li dic
ben clar: Jo no tenc aquesta sensació.

També li volia dir, i amb això vull acabar, que el que sí li
puc manifestar és la preocupació que té el Consell
d'Administració sobre la situació de l'empresa. Molt preocupat
està el Consell d'Administració, perquè tots aquests fets han
influït a la feina que fa l'empresa, han sembrat dubtes quant a
l'honorabilitat del personal i dels treballadors que estan a
l'empresa, molt preocupats. Pas pena per si podem recuperar
tots els llocs de treball que hi havia a Sefobasa, i que s'ha fet
feina durant tots aquests anys. Cregui'm que enguany serà
impossible ja fer la feina que s'ha fet els altres anys a Sefobasa,
impossible. I entre altres coses, li vull transmetre també la
preocupació que té l'empresa quant al fet que hi ha hagut
qualque incendi forestal aquestes setmanes passades, i certes
persones de l'empresa han dit als treballadors que no vagin a
apagar el foc que s'havia produït; i això, Sr. Pons, em preocupa
francament molt. No és ver? Doncs jo tenc dades de gent que
per qüestió de règim agrari-règim general i coses, ha anat dient
que no vagin a apagar l'incendi, i que per tant part de la gent de
les brigades de Sefobasa -perquè al final la majoria de gent hi
ha anat, llevat d'una sèrie de persones- no han volgut anar a
presentar-se a apagar el foc, i això és el que passa amb tota
aquesta situació. M'explic què li vull dir? I això, francament em
preocupa. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CHARNECO I FIDEL:

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados. En
primer lugar, y para no dejar en entredicho al Sr. Pons,
sobre todo en sus dotes de adivino, en cuanto al
posicionamiento que nuestro grupo iba a tomar ante esa
intervención, nosotros queremos dar las gracias al conseller
por su comparecencia, agradeciendo los razonamientos más
que fundados con que ha respondido a las preguntas que se
le han formulado por los distintos grupos de esta cámara, así
como por las explicaciones del funcionamiento de áreas
concretas de su conselleria. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Charneco. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA
(Marià Socias i Morell):

Gràcies, Sr. President. Simplement vull agrair les seves
paraules. Jo no he intentat, li dic ben clar, no he volgut i em
negaria fer una intervenció que pretengués fer demagògia i
que pretengués no respondre a la realitat. Li dic clarament
que he intentat fer la meva intervenció amb la màxima
honradesa personal, i li dic que l'únic que volia intentar
transmetre, és que el que s'ha intentat vendre, que quant a
les actuacions de Sefobasa, concretament a finques
privades, el mer fet de fer feina a finques privades, siguin de
qui siguin, no suposa en si una irregularitat, atès el fet que
això està inclòs a l'objecte social de l'entitat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller. Agotado el orden del día, se
levanta la sesión.
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