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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia. Començam la sessió de la Comissió d'Economia.
En primer lloc, deman si hi ha substitucions.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Antoni Alorda substitueix Pere Sampol.

FERRANDO I BARCELÓ:

Margalida Ferrando substitueix Avel•lí Casasnovas.

I.1) Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Agricultura,
Comerç i Indústria, per tal d'informar sobre la participació de
l'empresa  pública Foment Industrial S.A. en el sector del
calçat i en especial en el grup d'empreses Yanko. (RGE núm.
5107/96).

Passam a tractar l'únic punt de l'ordre del dia d'avui relatiu
a la compareixença, sol•licitada pel Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, de l'Hble. Sr. Conseller
d'Agricultura, Comerç i Indústria, per tal d'informar sobre la
participació de l'empresa pública Foment Industrial S.A. en el
sector del calçat i en especial en el grup d'empreses Yanko.

Abans de començar, vull dir que l'Hble. Sr. Conseller ve
acompanyat pel Sr. Secretari General Tècnic, Carles Gutiérrez,
i la Sra. Directora General de Promoció, Rosa Grijalba. Sr.
Conseller, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ I
INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

Gràcies, Sr. President. Avui comparesc, com ja ha dit el Sr.
President, per explicar la política del Govern a través de
l'empresa Foment Industrial S.A. en el sector, concret, del calçat
i en especial en el grup d'empreses Yanko. La participació de
l'empresa pública Foment Industrial en el sector del calçat està
justificada per diferents motius, encara que el primer d'ells, i el
més important, és de caràcter social. He de dir, en aquest sentit,
que entre les funcions de Foment Industrial, reconegudes en els
seus estatuts, hi figura la promoció comercial dels productes i
de les empreses, així com, lògicament, el suport als sectors
industrials en crisi.

És evident que el sector del calçat arrossegava, en els
primers anys de la dècada dels 90, els efectes d'una profunda
crisi que es va iniciar a finals dels anys 80. Bona prova
d'aquestes dificultats que els empresaris del calçat havíem de
suportar, és el fet que el valor de les exportacions de calçat i
pell varen sofrir de l'any 88 al 94, és a dir, quatre anys, una
baixada d'un 30%. La crisi del sector s'evidenciava, a més, per
una constant pèrdua de llocs de feina i amenaçava arrossegar el
motor de l'economia de la comarca del Raiguer. Els habitants
d'aquesta regió veien com només en cinc anys, del 1987 al
1992, la indústria del calçat del Raiguer perdia 80 empreses i,
el que és pitjor, cents de llocs de feina. La situació de crisi,
originada primordialment per la revaloració de la pesseta l'any
89 i per la competència que exercien els mercats exteriors, les
vendes del caçat més barat, de pitjor qualitat, de Balears, va
afectar a quasi totes les empreses de les Illes i, evidentment,
Yanko no va ser una excepció. Encara, amb totes aquestes
dificultats, decidits a continuar jugant per una imatge de marca
i qualitat, bona part dels professionals del calçat varen
aconseguir que el producte balear gaudís d'un reconegut prestigi
i aconseguirem trobar una sortida pels seus productes a mercats
diferents dels insulars. Això sí, per poder aconseguir això es
varen veure obligats a realitzar importants inversions i suportar
uns costos de producció de mà d'obra i de material molt elevats.
Aquest esforç inversor va originar, a algunes d'aquestes
empreses, un dèficit financer quasi crònic, una de les empreses

que va patir aquest dèficit és la del grup Yanko. El cert és
que l'administració no podia romandre impassible davant la
constant destrucció del nostre teixit industrial i va decidir
intervenir d'una manera que pareixia la més beneficiosa pel
sector en general, donant suport a aquelles iniciatives que
tenien per objecte afavorir l'obertura de nous mercats i
augmentar la presència dels nostres productes a l'exterior.
Aquesta era la via amb la qual comptava el sector, no només
per defensar la continuïtat de la seva activitat i la producció,
sinó per mantenir uns llocs de feina que estaven en joc. Ara
bé, el sector, és a dir, les empreses privades, per si mateixes,
no podien impulsar una iniciativa d'obertura en solitari. És
aquí on s'ha d'emmarcar l'actuació de Foment Industrial.
L'administració autonòmica tenia diferents fórmules per
materialitzar el suport que precisava el nostre calçat, de
totes aquestes possibilitats va optar per la creació
d'empreses participades. És un sistema que, és obvi, no va
ser inventat a Balears ja que era habitual tant a
l'administració central com a les diferents administracions
autonòmiques.

Lògicament, hem de ser conscients de dues coses, la
primera de totes, és que la inversió i l'esforç que requereix
l'obertura i la consolidació de mercats sempre du
l'assumpció d'un cert nivell de risc, la segona, que els
resultats d'aquest esforç mai es produirien a curt termini. No
puc dir que aquest sistema d'empress participades sigui el
millor. El que sí puc dir és que actualment el sector del
calçat balear compta amb una plataforma de projecció a
l'exterior molt important, i que el valor de les seves
exportacions ha augmentat d'una manera considerable, fins
i tot a mercats tan difícils com és el japonès. Així, idò,
podem dir que l'actuació de Foment Industrial ha estat una
punta de llança per obrir canals de comercialització als
quals les empreses privades no haguessin pogut accedir
sense el suport de l'administració.

Vull dir que, a part de les empreses..., és a dir, a través
de la labor que s'ha fet amb les empreses participades, no
només s'han beneficiat aquestes empreses participades sinó
que hem aconseguit que el nom de Balears i el prestigi de la
qualitat del nostre producte tenguin un nom a l'exterior,
moltes empreses que no s'han vist beneficiades per les
inversions de Foment Industrial, sí que s'han beneficiat
d'una manera indirecta de la promoció que s'ha fet a
l'exterior. Prova d'aquest increment de la presència exterior
dels nostres productes a mercats tradicionalment difícils, és
el fet que mentre a l'any 93 les exportacions de calçat al
Japó, de calçat balear, només varen suposar 28 milions de
pessetes, l'any passat varen arribar als 200. El que significa
que, en dos anys, l'exportació s'ha multiplicat per set. És
més, durant els sis primers mesos d'enguany, ja duim un
valor d'exportació de 199 milions de pessetes, és a dir,
també, a final d'any, esperam superar, amb bastant distància,
els 200 milions de l'any passat.
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Quant al volum global de les exportacions, les dades que
maneja la Direcció Territorial de la Secretaria de l'Estat de
Comerç indiquen que, entre el gener i el juny del 96, les
exportacions del calçat balear, han representat 3.188 milions de
pessetes, cosa que suposa una pujada d'un 7,4% en relació a
l'exercici anterior. Crec que, amb aquestes dades i tenint en
compte el que acab d'explicar, (...) la rendibilitat de la inversió
que ha realitzat Foment Industrial. És inqüestionable que
l'empresa pública ha perdut sous, però també és indubtable que
la inversió efectuada, a pesar de tot, ha resultat beneficiosa tant
des d'un punt de vista de defensa d'un sector industrial molt
arrelat a la nostra comunitat, especialment a les illes de
Mallorca i de Menorca, com des del punt de vista social.

Tornant a la idea d'afavorir la presència del nostre calçat a
l'exterior, es crearen les empreses participades que, a
continuació relataré, per arribar finalment a Nova Generació
donat l'interès que concretament es té per aquesta empresa. La
primera de les empreses que es va crear és Tracalsa, Tradició i
Calçats, S.A. Es va constituir dia 5 d'octubre del 89, amb un
capital social inicial de 220 milions de pessetes repartits de la
següent manera: 70 milions de pessetes aportats per l'Institut de
la Petita i Mitjana Empresa Industrial, és un organisme, com
saben tots, que depèn de l'administració central, 60 milions
aportats per Foment Industrial, i la resta dels accionistes eren
quatre empreses del calçat de Menorca, entre tots participaven
en 90 milions de pessetes. El motiu de la creació de Tracalsa va
venir perquè, l'any 89, va fer fallida, una sèrie de societats
estrangeres (...) que tenia prevista una xarxa comercial que
constava de varis punts de venda a diferents llocs de França,
inclòs París, a la qual les quatre empreses menorquines
subministraven gènere. La caiguda d'aquesta xarxa comercial
hagués provocat seriosos trastorns a aquestes empreses, la
conseqüència era una més que previsible pèrdua de llocs de
feina. Això i la sol•licitud de les empreses afectades va moure
o condicionar la creació de Tracalsa, amb l'únic objectiu d'evitar
la pèrdua d'un mercat tan important com era el francès en aquell
moment. L'empresa participada es va adjudicar l'actiu de les
societats que havien fet fallida i, per tant, garantir la continuïtat
del mercat obert a França i, com a conseqüència, la continuïtat
de les quatre empreses menorquines que enviaven el seu
producte al país veí. El total de la inversió realitzada a Tracalsa
per part de Foment és de 294.525.000 pessetes. He de dir però
que, des de l'any 95, Foment no ha invertit una pesseta més a
aquesta empresa, i que tenim un fons (...) de dues botigues
d'aquesta cadena. En aquests moments, estam negociant la
sortida de Foment d'aquesta empresa i la venda, o secessió
onerosa, evidentment, d'aquests (...) per recuperar el màxim de
la inversió efectuada.

Una altra de les societats participades és Vidal Boots,
que es va crear a l'any 93, concretament el dia 27 de juliol
del 93, amb un capital social de 294 milions de pessetes,
dels quals Foment va subscriure 144. Els altres socis eren
els germans Vidal, titulars d'unes empreses amb major
nivell d'exportació de botes camperoles de Balears, tenien
un nivell de venda bastant elevat a Alemanya. L'objectiu
d'aquesta acció a Vidal Boots era la creació o la implantació
de dues botigues a Alemanya, una a Berlin i l'altra a (...),
per fixar i consolidar definitivament la xarxa comercial de
venda d'aquest producte. Les despeses de la implantació i
les inversions realitzades varen fer necessària una ampliació
de capital de 139 milions de pessetes, dels quals Foment en
va subscriure 68. La situació actual del capital social puja a
433 milions de pessetes, dels quals el 49% està subscrit per
Foment, cosa que representa uns 212 milions de pessetes.
La caiguda d'aquest tipus de producte al mercat, és a dir, les
botes camperoles, originada primordialment per un canvi de
tendència, les botes camperoles varen deixar de ser moda i
ara hi ha un altre tipus de producte, les despeses derivades
del manteniment de la xarxa comercial varen produir uns
pèrdues que, l'any 94, es varen xifrar en 54 milions de
pessetes i, l'any 95, en 30. Com que es veia que la demanda
d'aquest producte no es recuperava, va motivar que l'agost
d'enguany decidíssim tancar aquestes botigues i procedir a
una negociació per vendre l'estoc. Avui, l'estoc de les
botigues està adquirit per una empresa alemanya, hem
d'afegir un primer compromís de la venda d'accions de
Foment a la resta dels socis, així tenim previst que la nostra
societat, Foment, recuperarà la major part de la inversió que
es va realitzar.

La tercera de les empreses participades és Balear Boots
que es va crear el dia 21 de juliol del 94, amb un capital
social de 134 milions de pessetes, Foment va (...)
50.040.000 pessetes. Els altres socis eren una empresa que
es diu (...) International i Carolina Moro Pons. L'objectiu era
iniciar una acció comercial d'aquesta marca, que es deia
Toni Mora, productes Toni Mora, també eren botes
camperoles, dic que l'objectiu era una acció comercial a
distints punts de la península. Amb aquesta empresa ha
passat el mateix que amb Vidal Boots, que la demanda del
producte comercialitzat ha caigut d'una manera considerable
i va generar l'any 94 unes pèrdues de 3.420.000 pessetes, i
al 95 ha produït unes pèrdues de 4.700.000 pessetes. Per
enguany, les previsions són d'increment, al contrari, pareix
ser, segons els càlculs que hi ha, s'incrementaran les vendes
un 38%.
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Maldament això, la política actual de la conselleria, si
segueixen la meva intervenció, és sortir de totes aquestes
empreses participades, en aquest moment, s'està en procés de
negociació per intentar recuperar el màxim de la nostra inversió,
a través, una de les hipòtesis que estam discutint ara és el canvi
de les accions de Foment Industrial pel dret de traspàs i
posterior venda o cessió onerosa de les botigues de Vidal Boots
a Barcelona.

En conclusió, pel que fa, aquestes són les tres empreses,
excepte Nova Generació, ara en parlarem, del sector del calçat
a les quals ha intervengut, o Foment ha aportat capital, jo
voldria insistir en tres idees. La primera, l'objectiu de Foment
no ha estat un altre que ajudar a les empreses del calçat a buscar
noves plataformes de projecció i venda. Segona, des del dia 31
de desembre de l'any 95, el Govern no ha invertit ni una pesseta
més en aquestes empreses. Tercera, la política d'aquest govern
és la de sortir d'aquestes societats, tractant, evidentment, de
recuperar el màxim de la inversió realitzada  i, posteriorment,
procedir a la liquidació de Foment Industrial. Recuperar les
inversions implicarà, si fa falta i no es duen a terme
satisfactòriament les negociacions amistoses, acudir als
tribunals i nosaltres no renunciam a això. Vull dir que si
nosaltres veim que hem de perdre més sous o que no es dóna
una tornada satisfactòria, no tenim cap inconvenient en acudir
als tribunals i posar-ho en mans dels jutges.

També, el que estic dient, implica un canvi de la política de
l'actual govern, o millor dit, l'actual govern canvia el sistema
que ha duit fins ara de promoció exterior i, per tant, el fet que
nosaltres vulguem dissoldre Foment i vulguem sortir d'aquestes
empreses no ha de significar, i això m'agradaria que quedàs
molt clar, en cap moment que el Govern renuncia a donar suport
a la promoció comercial a l'exterior. Vostès recordaran que a la
meva compareixença, a l'anterior, que havia tengut aquí era un
dels temes, quan parlàvem del sector industrial, cavalls de
batalla de la nostra conselleria. Ara bé, com farem aquesta
promoció? Idò, el que s'ha anat fent des de que vàrem prendre
possessió al juny del 96, únicament a través de les línies que,
per aquest fi, es preveuen al Pla de reindustrialització de les
Illes Balears, al marge, també, de tots aquells actes
institucionals, com recentment la celebració de la trobada
hispano-japonesa que es va celebrar a Palma, on podem
contribuir a promocionar els nostres productes.

No creguin que amb això he acabat la intervenció, en tenc
una miqueta més. És la qüestió de Nova Generació. Jo, abans de
recordar la història d'aquesta empresa, m'agradaria que, si bé no
es pot negar que Foment Industrial..., no es pot negar, no, és
més, ho afirm, que Foment Industrial i també altres
administracions han perdut sous, no és menys veritat que els
esforços per buscar una solució per aquesta marca emblemàtica
han donat uns resultats que jo consider plenament satisfactoris.
Yanko i els centres de producció que depenien de l'activitat
d'aquesta empresa romanen avui vius gràcies a que la
Comunitat Autònoma ha cregut, des del principi, amb la seva
capacitat de supervivència i gràcies a que la inversió realitzada
ha permès no només mantenir una producció que d'altra manera
s'hagués perdut, sinó els 130 llocs de feina que vostès saben que
actualment estan garantits. També vull recordar que la
intervenció del Govern a Yanko no va ser fruit d'un simple
capritx, que la necessitat d'aquesta intervenció va ser
compartida i sol•licitada per totes les forces socials i pels partits
polítics d'aquesta comunitat, per tant, jo consider que la
intervenció del Govern a Yanko ha estat, en tot moment,
justificada per aquestes raons. La primera, el motiu fonamental
era la importància social que Yanko tenia, de la seva continuïtat
depenien al voltant de 200 llocs de feina directes i més de 1000
indirectes. En segon lloc, mantenir Yanko suposava, a més, la
supervivència de petits nuclis de producció a la comarca d'Inca
que depenien, d'una manera bastant important, d'aquesta firma.
La importància de Yanko no només és essencial per a la

comarca del Raiguer sinó també per la indústria del calçat
balear, cosa evident amb una sola dada, aquesta empresa
representava més del 10% dels llocs de feina directes i
indirectes d'aquestes illes, dins del sector, evidentment, del
calçat. La pèrdua d'aquesta firma podem dir que hagués
estat tràgica per a la comarca i tothom, Govern, partits
polítics i agents socials, eren conscients d'això. Per ventura
per això és va suscitar la intervenció del Govern.

La crisi econòmica general viscuda als anys 92 i 93 va
col•locar en una situació molt difícil a aquests grups
d'empreses, que mantenia uns elevats costos de fabricació
i un nivell d'ocupació molt superior al de producció,
l'empresa més... havia acumulat un deute amb la Seguretat
Social i amb Hisenda d'uns 1000 milions de pessetes, i un
dèbit amb els creditors a curt termini proper als 800 milions.
Tot això obliga a l'empresa a procedir a una regulació de
l'ocupació que deixa a la societat amb 200 treballadors. La
situació (...) es fa insostenible i la comarca del Raiguer, jo
crec que no es podria perdre el luxe de perdre una de les
empreses més conegudes i més emblemàtiques, maldament
n'hi ha moltes altres amb igual prestigi. El dia 18 de juny
del 1993, a través (...) de Jutjat de Primera Instància d'Inca,
s'admet a tràmit la sol•licitud de suspensió de pagaments de
les empreses del grup. El tancament de Yanko hagués
incrementat les xifres de l'atur a uns nivells que jo crec que
es poden qualificar de dramàtics. Conscients d'aquesta
realitat, insistesc, els partits polítics i els sindicats sol•liciten
l'actuació del Govern. El Govern decideix intervenir a través
de la participació en una empresa, Nova Generació
d'Exportació Balear, que tenia com a objectiu emprendre
una acció de comercialització dels productes de Yanko al
Japó i a Estats Units, per poder mantenir la producció de
l'empresa i, en conseqüència, els llocs de feina. Aquesta
empresa, quan el Govern decideix intervenir, ja existia. Va
ser fundada pels germans Albadalejo el dia 16 de maig del
93, amb un capital social de 10 milions de pessetes,
impulsar aquest procés de comercialització va ser el que va
motivar a Foment Industrial a participar en aquesta empresa.
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La intervenció del Govern, o la intenció del Govern d'inciar
una acció conjunta amb aquesta societat comercialitzadora va
ser, a més, explicada en el Parlament i va comptar amb
l'aprovació dels grups parlamentaris i, després, també, dels
sindicats. Amb aquest, si ho podem qualificar així, vist-i-plau,
la participació es va materialitzar el dia 23 de setembre del 93,
Foment Industrial va adquirir el 49% del capital social de Nova
Generació pel valor nominal de les seves accions. Tres mesos
més tard, es produeix una ampliació de capital que va quedar
amb un import de 560 milions de pessetes, dels quals Foment
subscriu 254, quedam amb un 47% del capital. Per l'altra banda,
germans Albadalejo subscriuen 57 milions de pessetes
cadascun, en total, 285 milions de pessetes, es fa a través de
l'aportació del 95% dels drets que tenien sobre les marques.
Finalment, Disseny Mediterrani Balear, abans denominat
Internacional Yanko, subscriu uns 15 milions de pessetes que
desembossa a través de l'aportació del 5% restant dels drets (...)
de les marques. Jo voldria fer un petit aclariment, he intentar
arrodonir els percentatges, hi ha decimals, vull dir que és un
tema que ni per despistar-me ni despistar-los, m'he estimat més
que les xifres quedin absolutes.

És important destacar, en primer lloc, que els drets de
lloguer de les marques varen ser taxats en 350 milions de
pessetes per un perit independent designat pel Registre
Mercantil, es denominava Tecnitaxa. En segon lloc, hem de
recordar que com que una de les accionistes estava inclosa dins
el procediment de suspensió de pagaments, abans de fer tota
aquesta operació, es va informar al Jutjat de Primera Instància
d'Inca que coneixia d'aquesta suspensió de pagaments, i els
interventors judicials de la suspensió de pagaments varen donar
el vist-i-plau a aquesta operació i varen subscriure l'escriptura
de l'ampliació de capital. Per complir l'objectiu de Nova
Generació, és a dir, la comercialització dels productes Yanko
tant al Japó com a nordamèrica, es varen constituir dues
societats, una que es diu Japan Yanko, com el seu nom indica
va tenir la seva (...) al Japó, i una altra que té un nom anglès, em
permetrà que no el digui perquè no el pronunciaré bé, que
podríem denominar USA Yanko, gira a Estats Units. Foment
Industrial crea unes línies de finançament en favor de Nova
Generació que li permetin la continuïtat de la producció, per
tant, la comercialització dels productes al mercat japonès i
nordamericà.

La creació d'aquestes línies de finançament era necessària
per una raó, com que el grup Yanko estava en suspensió de
pagaments, cap entitat bancària accedia a concedir-li préstecs
per finançar la producció, si això no hagués passat no hagués
duit endavant la comercialització o la producció, millor dit, dels
productes i hagués suposat el final d'aquesta marca. Aquestes
línies de finançament varen permetre la supervivència de
Yanko, i dels llocs de feina, també hem de reconèixer que el
tracte favorable que l'administració central va tenir amb Yanko
va ajudar bastant, en concret Hisenda i la Seguretat Social, que
durant molt temps havien acordat amb aquesta empresa
successius ajornaments de pagament o, fins i tot, algunes quitas,
la paraula jurídica en català no la sé, quitas importants. Ara bé,
com que aquests acords als que havia arribat Yanko i
l'administració central no es complien, l'administració central es
decideix a executar els seus crèdits, suposa l'aprovació del
conveni de suspensió de pagaments. La conseqüència, al final,
va ser que la suspensió de pagaments, va ser rebutjada, no va
ser acceptada pel jutjat i Yanko va presentar recurs d'apel•lació
davant l'Audiència. Hisenda, també, embarga els comptes
corrents i les marques de Yanko, i la producció va quedar
paralitzada. El Govern davant aquesta situació, i sempre amb
l'objectiu de mantenir els llocs de feina i la producció del grup,
(...) busca una possible al conflicte i elabora una proposta per
salvar les marques, evidentment, el que ve darrera, l'activitat
comercial i (...) d'aquesta empresa i els llocs de feina, aquests
projectes, a la vista del que ha passat fins avui, jo crec que ho
podem qualificar com un resultat satisfactori.

En què es basava la proposta que va fer al seu moment
el Govern? Dos punts, el primer, el Govern no aportaria més
sous a Yanko ja que, en aquell moment, s'endeutaven a
Foment, per mor d'aquestes línies de finançament que
s'havien concedit, hi havia un saldo a favor de Foment, un
saldo negatiu per Yanko, d'uns 768 milions, o 789, no ho
record exactament en aquests moments, si afegim els 250
milions de l'aportació de capital de Foment Industrial a
Nova Generació, ens sumen el milenar de milions que és la
quantitat que podem dir que Yanko ha costat al Govern. En
segon lloc, com dic, salvar les marques i els llocs de feina
a través de buscar un inversor que es fes càrrec de Nova
Generació, adquirir les marques i el compromís de mantenir
la producció i recol•locar els 130 llocs de feina que ara
tenim garantits, amb el manteniment de l'antiguitat,
categoria i salari per cada treballador.

Tot això es feia a través de dissenyar una solució, que
passava per la declaració de fallida de les empreses del grup
Yanko, la devolució de les marques des de Forma Nova a la
massa de la fallida perquè posteriorment es pogués vendre
a l'inversor que es trobàs i garantís les condicions que abans
acabat de mencionar, a més, estaven pactades amb els
sindicats. Amb aquest interès, s'ofereix als empresaris del
sector, a través de la seva patronal (...), però no la
consideren atractiva i decideixen no intervenir. Després, és
quan es coneix l'interès de l'industrial que s'ha quedat amb
l'operació, amb Nova Generació, el Sr. Camp, a partir
d'aquí, en el moment que tenim l'inversor, comencen
negociacions amb l'administració central, és a dir, Seguretat
Social, (...) i Hisenda, amb els sindicats, les empreses del
grup i, evidentment, el Govern a través de Foment
Industrial. Fruit d'aquest procés, són una sèrie de documents
que podem resumir en un protocol d'intencions que es
subscriuen a finals de febrer d'enguany, dient que accepten
la solució que va proposar (...) Govern. L'administració
central, representada (...), va ser l'única que no va subscriure
aquest acord, al•legant accepcions jurídiques, que tothom
respecte perquè al final tot ha anat bé.
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L'estratègia que es va dissenyar des del Govern es va
enfrontar a tota una sèrie de problemes, fent perillar la viabilitat
del projecte, per una banda, l'embargament de les marques per
part d'Hisenda abans de l'obertura del procés de fallida
voluntària que Yanko havia sol•licitat, per altra banda, la
presentació d'una altra demanda de fallida per un tercer creditor
que demanava la declaració de fallida fraudulenta. A l'inici
d'aquest camí de solució, existia, per tant, dues fallides, millor
dit, dues sol•licituds de fallida que, per acumulació, va resultar
(...) únic de fallida i, en aquest cas, era, fins i tot, fallida
fraudulenta. Posteriorment, el jutge autoritza a la persona
interessada en adquirir aquestes marques, el Sr. Camp, a
gestionar Nova Generació i a que mantengui la producció del
grup Yanko, a través d'un contracte (...), i això, primordialment,
perquè Yanko pot tenir preparada la seva producció quatre, cinc
o sis dies, el que no podem fer és estar mesos amb la producció
preparada perquè el valor de les marques, el valor i el prestigi
de Yanko, en pocs dies, desapareix de l'activitat comercial.

En aquests darrers mesos, la funció del Govern s'ha limitat
a la negociació, a la intermediació, entre les parts afectades per
dur a bon port la solució que es va proposar. Evidentment,
durant aquests mesos, s'han produït moments de nerviosisme, de
tensió, situacions molt difícils, per altra banda, perfectament
comprensibles, primordialment, les postures dels treballadors
perquè veien perillar els seus llocs de feina, no s'arribava a
tancar, estic parlant del protocol, que es firma en febrer, i
estàvem a l'estiu, agost, principis de setembre i encara no estava
tancada la solució de Yanko. Aquesta gent no sabia què
passaria. El termini del contracte, que s'havia prorrogat, acabava
dia 30 de setembre, s'acabaven els dies i no es tenia la solució
acabada per mor de les diferents implicacions que hi havia (...)
Hisenda, com les diferents reclamacions. El fet és que després
de moltes discussions i d'una sèria de fets prou recents, crec que
són perfectament coneguts per vostès, crec que no fa falta fer
més referència, a finals de setembre s'arriba a l'acord públic,
tothom el coneix. El Sr. Camp assumeix el compromís de
continuar la producció i la marca Yanko a Balears, de mantenir
i garantir aquests 130 llocs de feina. Abans del dia 13 de
setembre, l'administració central, Hisenda, suspèn la subhasta
de les marques embargades. Posteriorment, per aquests dies, es
compromet a renunciar als crèdits que justificaven aquest
embargament travat. Foment ha de vendre les accions que
posseeix de Nova Generació al preu d'una pesseta, d'una pesseta
per acció, preu simbòlic, evidentment. El Govern, a més,
assumeix l'avanç de les quantitats que el fons de garantia
salarial ha de pagar als treballadors de Yanko, als contractats
pel Sr. Camp, les quantitats pendents de (...), i als 70 dels 200
que hi havia en el moment de la suspensió de pagament, o
millor dir, a la diferència que no (...), perquè últimament el Sr.
Camp diu que si amb 130 no en té prou, és a dir, si li queden
més llocs de feina, i això formava part de l'acord, en cas que,
per exemple, enlloc de 130, en col•loquin 140, els 10 han de
sortir del romanent dels 70 que quedarien sense contractar.

Bé, dic que els que finalment no siguin contractats
hauran de cobrar les indemnitzacions pertinents, tot això a
través d'un conveni. Per cert, en el Consell de Govern d'avui
s'ha aprovat celebrar i autoritzar-me i autoritzar al Conseller
d'Agricultura, Comerç i Indústria per la seva (...), a través
d'aquest conveni, el Govern avançarà les quantitats als
treballadors. Això es fa perquè les tramitacions d'aquests
expedients són llargues, duren alguns mesos, nosaltres el
que pretenem és que es tanqui d'una vegada aquest
problema i que els treballador cobrin, immediatament,
aquestes indemnitzacions. Després, una vegada acabats els
expedients d'una manera definitiva, Esfobasa ingressarà al
Govern les quantitats avançades. Vull dir, nosaltres, si ho
podem dir així, feim de banquers, no donam ni un duro més.
Tampoc no estaria malament, però a cadascun el seu. La
nostra funció, en aquest cas concret, és avançar sous i
Esfobasa, després, ens reintegra les quantitats que haguem
avançat.

En conclusió, crec que avui podem afirmar que Yanko
està pràcticament solucionat, que aquesta solució ha
significat un cost molt elevat per a tothom, per al Govern,
per a l'administració central i per als treballadors. Som
conscients d'aquest elevat cost de l'operació, 1000 milions,
el Govern, 1.500 milions per a l'administració central, però
es tractava, crec, de triar entre l'interès purament econòmic
i l'interès social. Nosaltres hem triat l'interès social, i amb
això, Sr. President, don per conclosa la meva intervenció.
Estic a disposició dels grups (...).

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Acabada l'exposició del Sr.
Conseller, podem suspendre la sessió? No és necessari? Idò,
en aquest cas, portaveus que volen intervenir? Pel Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, té la
paraula la diputada Sra. Margalida Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres valoram aquesta
compareixença com molt precipitada, la varen anunciar en
molt poc temps i, a més a més, dos dies hàbils abans del
plenari on s'ha de discutir una petició conjunta de tres grups
parlamentaris sobre una comissió d'investigació sobre les
actuacions del Govern balear a través de l'empresa mixta
Nova Generació. El nostre grup no considera a aquesta
comissió d'investigació parlamentària com a un judici
paral•lel, com s'ha dit en el discurs del president Matas, ni
la consideram una comissió que signifiqui algun
trasbalsament del Parlament. Les comissions d'investigació
estan recollides en el Reglament d'aquest parlament, estan
vigents a molts parlaments autonòmics i a moltes entitats
semblants, per tant, no ens sembla que sigui cap
trasbalsament de la vida parlamentària. Amb aquesta
compareixença, nosaltres pensam que no es pot obviar ni es
pot justificar el fet que no hi hagi comissió d'investigació.
La comissió d'investigació demanada senzillament és per
aclarir, amb tots els elements possibles, per part dels grups
polítics presents en el Parlament, passa per passa tota la
inversió del Govern balear i com es va dur a terme, si en
algun moment hi va haver tracte de favor o qualsevol
circumstància. Per tant, pensam que és una petició legítima
des de l'oposició per dur un efectiu control de l'acció del
Govern, sobretot perquè aquest control ha de ser per
millorar la gestió dels doblers públics. En aquest sentit, per
tant, el nostre grup parlamentari no farà ara cap pregunta al
conseller. Pensam que l'argumentació, la justificació o la
història que ens ha contat ha estat interessant, l'ha
emmarcada dins tot el tema de Foment Industrial, no és el
motiu que es demanava per part del meu grup quan va
firmar la petició de la comissió d'investigació, on
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demanaven, exclusivament, Nova Generació, no tot Foment
Industrial, sinó les actuacions respecte a una empresa concreta.
Per tant, pensam que, en el debat de dimarts proper, hi haurà
arguments suficients perquè es pugui aclarir en el plenari si és
necessari, si s'aconsegueix la comissió d'investigació sobre
aquest tema. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, té la paraula el diputat Sr. Antoni Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. És un poc en la mateixa línia, (...)
agraint al Sr. Conseller la compareixença, de fet aquí és una
gratitud, com a mínim, un poc emmetzinada en el sentit que hi
ha un debat plantejat, una gratitud, si més no, condicionada,
però hi ha un debat plantejat. Dimarts, ja està a l'ordre del dia,
hi ha una comissió d'investigació, nosaltres pensam que és
important, o com a comissió d'investigació, comissió d'estudi,
però sí recercar quines han estat les actuacions de Foment
Industrial dins la branca del calçat, i molt especialment, ja que
en aquests termes es planteja, l'actuació de Nova Generació,
molt més, actuacions de l'any 91, 92, 93, 94, que no tant..., i
nosaltres li volem expressar la satisfacció amb dubtes, però la
satisfacció pel moment en que es troba en aquests moments
l'empresa Yanko i una expectativa perquè això suri. Per tant,
nosaltres no tenim mai emperons a una intervenció pública per
solucionar problemes socials, ara bé, hem de saber quines són
les solucions que es proposen, si varen ser o no beneficioses
l'operació de sostreure de la fallida les marques, etc, són
operacions que nosaltres pensam que hi hauria de haver altra
gent que respongués, gent que ha rebut subvencions, etc.
Pensam que és el marc d'una ponència, d'una comissió
d'investigació, i el debat sobre la seva necessitat o no creim que
parlamentàriament ja està plantejat, és dimarts que ve, tendrem
més dades, però pensam que és allà on s'ha de plantejar i per
això ens reservam. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Socialista,
té la paraula el diputat Sr. Francesc Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. És evident que el cas Yanko ha
constituït un dels escàndols, als quals ja estam acostumats
en aquesta comunitat autònoma, no tant per la intervenció
en si mateixa, sinó per la manera i per les coses que han
passat durant aquesta intervenció. Això va dur al Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida, al Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM i al Grup Parlamentari Socialista a
demanar conjuntament la constitució d'una comissió
d'ivestigació en el si d'aquest parlament.

Nosaltres interpretam molt negativament aquesta
compareixença que s'ha demanat per desactivar i aigualir el
debat previst en el plenari de dimarts. En aquest cas, no
podem agrair formalment al conseller la seva
compareixença, li podem agrair el to d'aquest relat oficial,
amb oblits pietosos d'algunes de les qüestions que han
passat en aquesta història. No podem més que lamentar la
complicitat de la cambra, la complicitat d'aquest parlament,
que s'ha sotmès a les necessitats internes del Partit Popular,
necessitats que a nosaltres ni ens van ni ens vénen, ni ens
interessen, però per intentar concitar una unitat davant la
negativa de la comissió d'investigació s'ha precipitat a la
tramitació d'aquesta compareixença, ha habilitat un dia, fins
i tot, anormalment perquè es forçàs aquesta compareixença
prèviament al debat d'un plenari. Això, Sr. President, té un
nom, és filibusterisme parlamentari, és...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, Sr. Diputat...

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Acab ja, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Li hem donat la paraula...

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Acab ja, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

... per replicar al conseller, no per això.



312 ECONOMIA / Núm. 19 / 18 d'octubre del 1996

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Això és un ús fraudulent per (...) els drets de l'oposició, que
són els drets de demanar una comissió d'investigació. Per tant,
nosaltres no intervendrem sobre el fons, no farem preguntes i
manifestarem les nostres opinions i els nostres dubtes davant el
plenari del pròxim dimarts sol•licitant la comissió
d'investigació. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, jo voldria afegir que aquí no hem forçat a ningú a
venir, el dia que sigui normal, la setmana passada va ser
divendres i ningú va parlar d'anormalitat ni de forçaments. Així
que jo li agrairia que aquestes paraules, una altra vegada, evitàs
dir-les. Si no li agrada, la veritat, no sé perquè ha vengut perquè
no l'hem forçat a venir. La setmana passada varen venir tots i
era el mateix dia, divendres, i ningú va venir, i precisament era
el mateix conseller. Sr. Diputat, li concedeix un minut per
replicar-me.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Aquesta comissió s'ha demanat,
aquesta compareixença s'ha demanat amb posterioritat a la
sol•licitud de comissió d'investigació. Així crec que està
suficientment acreditat, s'ha precipitat la compareixença, s'ha
precipitat la tramitació. Això són fets, Sr. President. Això no és
una valoració subjectiva. Una cosa és que la setmana passada es
fes una comissió en divendres per acord de les forces polítiques,
i una altra cosa és que es forçàs, fins i tot, una Junta de
Portaveus per encaixar d'una manera no lògica amb el programa
parlamentari que aquesta compareixença tengués lloc abans del
debat de dimarts. Això és el que ens hem limitat a denunciar. Ja
que el president m'ha demanat el que feim aquí, hem vengut a
dir, exactament, això que deim. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Jo voldria dir que aquí va entrar dia 9
d'octubre, hem cregut, o aquesta presidència ha cregut, que la
compareixença havia de ser abans de la comissió d'investigació,
per aquest motiu es va ...

Pel Grup Parlamentari Popular, té la paraula la diputada Sra.
Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Jo crec
que està vist que tots els grups parlamentaris s'han posat d'acord
per boicotejar, en certa manera, la compareixença del Conseller
d'Agricultura, Comerç i Indústria. Jo crec que com a grup
parlamentari majoritari d'aques cambra, crec que si als distints
grups parlamentaris el que realment els interessa és venir aquí
a una comissió i saber el que ha passat a Yanko, el conseller va
demanar, el Govern va demanar poder comparèixer davant una
comissió, el Govern per poder explicar als distints grups
parlamentaris quin era el seu punt de vista, quins eren els
motius de la inversió dels doblers a una empresa mixta, Nova
Generació, vinculada, com és natural, en el tema de Yanko, jo
no entenc perquè als distints grups parlamentaris l'únic que els
interessa no és saber el que ha passat a Yanko, no els interessa
poder discutir amb el Govern, poder demanar, poder tenir una
informació de primera mà, per això hi ha aquí el conseller,
poder facilitar de primera mà a tots els diputats quin és el punt
de vista del Govern, poder facilitar dades, poder donar (...).
Aquí l'únic que interessa als grups parlamentaris de l'oposició
és anar al plenari, és fer un debat, és ja tenir un criteri format,
ja tenir un criteri tancat del que ha passat a Yanko, i no volem
per res saber...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, no té la paraula.

LA SRA. SALOM I COLL:

...quin és el punt de vista del Govern. Això no em pareix
seriós. El que em pareix normal és venir aquí, que el
conseller doni les explicacions, que tots els grups, d'una
manera voluntària han vengut aquí, però després és demanar
al conseller sobre les distintes qüestions que fan referència
a Yanko, que el conseller doni les seves explicacions, doni
els seus punts de vista i, després, quan tots els grups
parlamentaris tenguin tota la informació, després, sí que es
pot anar a un plenari a debatre una comissió d'investigació,
quan tots tenguem la informació del Govern. Però, crec que
intentar des dels grups parlamentaris boicotejar la
compareixença del conseller perquè no fan cap pregunta
perquè ja ho tenen tot molt clar i ja tenen les conclusions,
supos que ja tenen..., no fa falta anar al plenari a discutir la
creació o no d'una comissió d'investigació perquè tots
vostès, pel que veig, ja tenen fets els seus criteris i tenen les
conclusions sobre el que ha de ser una comissió
d'investigació. Jo crec que el fet de no demanar
explicacions, venir aquí i no interessar obrir un debat entre
el Govern i els grups parlamentaris, que això és el que es
pretenia, en el sentit que en el Parlament, quan hi hagi el
debat, només discutirem els grups parlamentaris i els altres
grups parlamentaris, no entraran en un debat el Govern i els
grups parlamentaris. Jo considerava, i consideràvem tots,
que el més interessant d'aquesta compareixença d'avui era
obrir un debat i obrir totes les explicacions possibles per
part del Govern amb un esperit d'intentar posar damunt la
taula, el Govern, tots els papers, tota la documentació, totes
les dades. Res més, Sr. President.

Nosaltres sí que intentarem entrar a les explicacions que
ha donat el conseller, nosaltres veim clar quin és l'objectiu
de l'empresa Foment Industrial. Crec que és una empresa
que dins dels seus objectius hi figura intentar donar ajudes,
ajudar a aquells sectors industrials que es troben en
dificultats o es troben en crisi. En aquest sentit, entra el
tema d'intentar ajudar a empreses del calçat en dificultats.
En aquest sentit, idò, el Govern balear, a través de Foment
Industrial, va entrar en participació a una empresa mixta,
Nova Generació d'Exportació, i dir que si el Govern també
va entrar amb aquestes ajudes en aquesta empresa, va ser
perquè era una opinió compartida i sol•licitada per quasi
tots els partits polítics, perquè veien que l'empresa Yanko,
en aquests moments, estava en dificultats, que és una
empresa molt arrelada en el Raiguer, a Inca, i que el Govern
intentar ajudar a través d'una empresa mixta, idò, es podria
veure com uns llocs de feina, més de 100 llocs de feina, que
estaven en perill, intentar mantenir aquests llocs de feina,
que crec que és important per la comarca d'Inca. Per part del
nostre grup, res més, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller, si vol contestar, té 40
minuts.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ I
INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

Amb menys, m'arreglaré. Bé, jo vull agrair, no d'una manera
emmetzinada, com deia el portaveu del PSM, sinó d'una manera
total i sincera, l'assistència, al manco, dels grups parlamentaris
a aquesta compareixença. Em diuen que ha estat precipitada. Jo
els vull dir dues coses. La primera, jo vaig sol•licitar la
compareixença no sé si el mateix dia o al dia següent, no ho puc
assegurar, però d'aquesta manera, que a la meva conselleria es
va rebre la notificació de sol•licitud del debat de creació de la
comissió d'investigació. Per què? Recordaran vostès que a la
meva primera compareixença, quan dic vostès em referesc als
grups de major a menor, el PSOE, Unió Mallorquina, PSM,
Esquerra Unida, demanaven que, per una banda, hi hagués
transparència per part del Govern i, en el cas que ens ocupava,
de la conselleria de la qual som responsable i també demanaven
diàleg. Jo vaig assegurar que això seria. En el moment que vaig
tenir això, vaig intentar, veig que amb poc èxit per la seva part,
comparèixer aquí, oferir les explicacions que tenia i sotmetre'm
a les preguntes que vostès, o que els grups parlamentaris,
tenguessin bé a fer-me.

També vull intentar explicar tot el que conec en relació al
motiu de la comissió d'investigació o de la sol•licitud de la
comissió d'investigació, en concret, la política de Foment
Industrial en el tema del calçat, i amb això vull aclarir una mica
perquè no només s'ha parlat de Nova Generació sinó de tot.
Amb quin objectiu? El Sr. Quetglas deia que no es celebràs la
comissió de la sol•licitud de comissió d'investigació. És obvi,
si amb les dades que jo hagués pogut aportar haguessin resultat
suficients, parl hipotèticament, per als grups, supos que després
ho haguessin retirat. Però, de cap de les maneres, jo intent, ni he
intentat mai, ni intentaré mai, Sr. Quetglas i senyors dels altres
grups, descafeïnar qualsevol debat. Jo encara tenc molt fresca
la meva pertinença a una cambra legislativa, i estava al lloc que
estaven els grups de l'oposició. Reconec i consider que, per
ventura, el que més interessa als grups de l'oposició, i en el seu
moment m'interessava, és tenir informació, que el Govern
expliqui les coses que fa i doni els motius per fer aquestes
coses. Aquest ha estat l'interès de la meva comissió. Em sap
greu que s'hagi interpretat d'una altra manera la meva actuació,
esper que en el futur, amb el que jo estic dient, tenguin en
compte que quan aquest conseller demani una compareixença,
o quan fins i tot vostès demanin una compareixença, rebran tota
la informació que tengui en el seu moment, i mai, ni ara ni més
endavant, s'intentarà ni descafeïnar, ni desacreditar, ni
perjudicar cap sol•licitud que puguin fer els grups
parlamentaris. Finalment, no em queda res més que agrair, per
no estendre'm, la postura del Grup Parlamentari Popular, de
suport al Govern, i sumar-me a les seves explicacions, a les
seves argumentacions, que han quedat en aquesta comissió.
Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Hi ha algun grup que vulgui la
paraula? Sr. Diputada, Sra. Munar, té la paraula.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Vull agrair al conseller les seves
explicacions, encara que haurem de mirar en el Diari de
Sessions el que ha dit i el que ha aportat de nou, crec que no
serà massa més de les explicacions que ja han sortit a tots
els mitjans de comunicació, però ho estudiarem amb molta
atenció per al proper debat. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Conclòs el debat d'aquesta
compareixença, només ens queda agrair al Sr. Conseller i
als seus acompanyants la seva presència en aquesta...,
queda..., es tanca la sessió.
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