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EL SR. PRESIDENT:

Començarem aquesta comissió d'Economia i abans de
començar jo demanaria si estan d'acord en el fet que hi hagi una
alteració en l'ordre del dia, que primer facem la compareixença
del conseller d'Hisenda i després facem les proposicions no de
llei.

Veig que tothom està d'acord, ningú no ha dit que no, per
tant, gràcies a tots.

Hi ha substitucions?

LA SRA. FERRER I BASCUÑANA:

Sí, Sr. President. Pilar Ferrer substitueix Guillem Vidal.

LA SRA. ALBEROLA I MARTÍNEZ:

Gràcies, Sr. President. Carlota Alberola substitueix Joana
Aina Vidal.

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

Sr. President, Damià Pons substitueix Francesc Quetglas.

II.1) Compareixença de l'Hble. Conseller d'Economia i
Hisenda per tal d'informar sobre la retirada del Govern de les
Illes Balears de la Societat Balear de Capital Risc i el resultat
de les inversions realitzades (RGE núm. 4378/96).

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Passam a tractar el primer punt de l'ordre del dia,
relatiu a la compareixença sol•licitada pel Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM de l'Hble. Conseller d'Economia i Hisenda
per tal d'informar sobre la retirada del Govern de les Illes
Balears de la Societat Balear de Capital Risc i el resultat de les
inversions realitzades.

Per informar sobre el tema té la paraula l'Hble. Conseller
d'Economia i Hisenda, Sr. Antoni Rami i Alós, que ve
acompanyat de l'Il•lustríssim Sr. Secretari General Tècnic, Sr.
Manuel Ferrer Massanet. Sr. Conseller, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA (Antoni
Rami i Alós):

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, no
fa gaire temps ja vàrem comparèixer davant aquesta cambra,
davant el Parlament, en el Ple, en aquest cas, per explicar com
era la situació en què estava el Govern balear com a soci d'una
entitat mercantil, la Societat Balear de Capital Risc, i
pràcticament no tenim res a afegir sobre el que ja vàrem dir en
aquest plenari i sobre el que ja hem aportat altres vegades a
través de preguntes parlamentàries o a través de la premsa o,
fins i tot, altres vies informals de comunicació. De totes formes
jo crec que aquesta interpel•lació va ser demanada abans
d'aquell plenari i supòs que el que faré jo deu ser justificat que
se celebri la compareixença, perquè no vull pensar que això s'ha
produït com una mena de..., simplement utilitzar les institucions
parlamentàries per desgastar la imatge del Govern o per
desprestigiar les actuacions corresponents al Govern. Jo vull

entendre que, efectivament, els grups de l'oposició volen
conèixer quina és la realitat de les coses públiques, quina és
la realitat en què es mou la Societat Balear de Capital Risc
i, en aquest sentit, entenc que el fet que se celebri aquesta
compareixença doncs és produït per això, que de cop es va
produir una demanda d'informació i el Parlament les està
contestant totes sense tenir en compte que aquesta
informació ja s'ha donat.

En tot cas, bé, jo no sé si hi haurà moltes novetats,
suposo que no, però els puc donar una intervenció i potser
al torn de preguntes puguem aclarir aquelles qüestions que
no puguin estar aclarides d'abans.

Bé, així ja que som aquí perquè el Govern expliqui
quines són les seves intencions de futur referent a la
Societat Balear de Capital Risc doncs això és el que pretenc
fer i, per això i per salvar l'enfocament instrumental a què
m'he referit intentaré, com vaig dir en una altra ocasió
davant el Ple d'aquesta cambra, ser clar i breu, que bo, ja
veurem el futur si diu que som bo.

La Societat de Capital Risc té un origen en la conjugació
de dos factors: per una part, la figura, àmpliament estesa en
l'economia dels Estats Units, del Venture capitalist, és a dir,
la persona o grup de persones disposades a aportar capital
a projectes nous no capitalitzats; per altra banda, la poca
flexibilitat del nostre sistema financer, especialment en la
seva branca bancària, per afrontar la demanda insatisfeta
d'una part de l'empresariat. Aquest buit en el mercat és el
que va cobrir la Societat Balear de Capital Risc. Estaran
d'acord amb mi, les senyores i els senyors diputats, que una
de les missions d'un govern és obrir camins en els quals no
entra la iniciativa privada per cobrir necessitats de la
societat, i abandonar en el moment en què la iniciativa
particular hagi cobert la demanda. Això és, precisament, el
que va passar. El Govern balear va contribuir a obrir un
camí que no existia perquè el sistema financer no se
n'ocupava. Naturalment se'm podrà dir que era una part poc
important de l'acció de Govern; per això es va destinar a
aquesta finalitat menys d'una milionèsima part dels
pressuposts generals de la CAIB i per això es varen cercar
des del principi socis per afrontar aquesta
empresa.Òbviament, aquests socis se cercaren en el sistema
financer privat balear, i així va néixer la Societat Balear de
Capital Risc.
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L'esmentada societat avui ha exhaurit el seu paper, i l'ha
exhaurit perquè el sistema financer, especialment la seva branca
bancària, ja és menys rígida i ja dóna resposta a les necessitats
que va cobrir la Societat Balear de Capital Risc i, per tant, no té
sentit, primer, que el Govern balear continuï en aquest projecte,
ja que el camí, la demanda, ja s'ha cobert i ha entrat la iniciativa
privada. Per altra banda, tampoc no tenen gaire sentit les
societats de capital risc i, en tercer lloc, i en qualsevol cas, el
Govern balear abandonarà, a conseqüència del que s'ha exposat,
aquest projecte. 

Naturalment, ningú, i menys una administració pública, no
abandona sense acomiadar-se. En la Societat Balear de Capital
Risc hi ha socis amb els quals s'ha de conversar sobre com es
produeix l'abandonament del Govern balear, sempre sota la
premissa que no s'inverteix ni una pesseta més. Actualment ens
trobam en aquesta fase i no tenc inconvenient en comparèixer
en el futur en aquest parlament tantes vegades com siguin
necessàries i per més que això no tengui més voluntat que
desgastar el Govern, per explicar el resultat de cadascuna de les
passes que anem donant. Sense dubte, l'esmentat procés no es
pot instrumentar més que des de la legalitat mercantil. A
aquesta legalitat s'ha d'ajustar el Govern de la CAIB com un
accionista més que és de la Societat Balear de Capital Risc, per
actuar en l'abandó d'aquest projecte que va donar origen a la
Societat Balear de Capital Risc. Una vegada que aquesta
societat finalitzi les seves operacions, la seva vida mercantil, es
podrà i s'haurà de fer un balanç del resultat de les seves
inversions al llarg de tots aquests anys.

Esper que aquesta breu explicació hagi resultat il•lustrativa
de per què el Govern va invertir en Capital Risc i per què creu
que ara ha d'abandonar aquesta societat. Qualsevol altra
especulació és un intent de confondre la societat dels mitjans de
comunicació, i estic segur que aquesta no és ni ha estat mai la
intenció de les senyores i els senyors diputats i, per tant, jo crec
que el millor que puc dir, ja que insistesc que en el termini d'un
mes no ha canviat gaire la situació del Govern balear i de la
Societat Balear de Capital Risc, doncs únicament vull demanar-
los, a vostès, quins dubtes els queden per aclarir sobre la posició
del Govern i sobre l'actuació que hem estat manifestant des de
ja fa molts de mesos i no tan sols per part d'aquest conseller, des
de que ho és, sinó que, en definitiva, des de que jo soc conseller
no crec que s'hagin variat en absolut ni les actuacions del
Govern balear ni les manifestacions públiques que s'han fet des
del Govern balear envers la Societat Balear de Capital Risc. Per
tant, jo crec que el més positiu pot ser que jo quedi per contestar
les seves intervencions i no afegir res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Vol que suspenguem la sessió?
No cal. Grups que vulguin intervenir? Grup Mixt? Sr.
Sampol, té la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, hi ha dos
mecanismes o diversos mecanismes reglamentaris per
controlar o demanar informació del Govern. Un mecanisme
és la interpel•lació parlamentària, que consisteix en
plantejar un debat davant el Ple del Parlament sobre un tema
concret; alguns grups han elegit aquesta via per debatre la
política de la Societat Balear de Capital Risc amb el
Govern; això dóna la possibilitat, després, de presentar una
moció subsegüent.

Hi ha una altra via que és la sol•licitud de
compareixença del Govern davant comissió que permet un
debat més assossegat, més tranquil, amb més temps, no tant
reglat pel temps ni pel conseller que marca el plenari, i
podríem dir que és més informatiu. 

El Govern, mitjançant el conseller d'Economia i
Hisenda, va anunciar públicament -va ser portada de diaris-
la sortida del Govern de la Societat Balear de Capital Risc.
Uns dies més tard, i davant la manca d'anuncis
d'explicacions al Parlament, un grup de l'oposició, en aquest
cas el Grup Nacionalista-PSM, sol•licita, a través de la
Mesa de la Comissió d'Economia, la compareixença del
Govern per explicar com pensa sortir de la Societat Balear
de Capital Risc i fer balanç davant el Parlament. Això és
l'única pretensió d'aquesta sol•licitud de compareixença.
Vostè ha fet, en dues ocasions, uns judicis de valor que
aquesta sol•licitud de compareixença pretenia desgastar el
Govern; no sé si desgastarà el Govern o no, allò que sí sé és
que nosaltres complim amb la nostra obligació, i crec -ja
personalment- que vostè, en la seva primera intervenció, en
lloc de fer aquests judicis de valor, hauria d'haver respost a
allò que li demanàvem amb la sol•licitud de compareixença,
explicar com, amb quins mecanismes es pensa abandonar la
Societat Balear de Capital Risc, quan, quines negociacions
s'estan realitzant, quines dificultats es troben i un segon punt
que li demanam és el balanç, en quina situació es troba el
Govern dins la Societat Balear de Capital Risc. Com que
això no ho ha fet, li faré unes quantes preguntes que li prec
que contesti. Pot fer els judicis de valor que vulgui, però
l'única cosa que volem és rebre una determinada informació.
Posteriorment ja en farem l'ús que, reglamentàriament,
considerem, com a grup, que n'hem de fer.
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Per tant, ja i a manera de recopilació, i, particularment,
esperant que sigui la darrera vegada que parlam de la
participació del Govern dins la Societat Balear de Capital Risc,
voldríem que s'hagués materialitzat la sortida abans del 31 de
desembre i que ni haguéssim de parlar-ne ja en els pressuposts
del 97. Per tant, quina és la situació actual?, exactament, com
queda la participació del Govern en el dia d'avui?, per una
banda. Per l'altra banda, podria fer inventari de totes les
empreses en les quals ha participat la Societat Balear de Capital
Risc, i exactament amb quin percentatge aquesta societat ha
entrat en cadascuna de les empreses participades. 

En tercer lloc li demanaríem en quina situació està
cadascuna d'aquestes empreses. Coneixem perfectament, perquè
ens l'ha explicada reiterades vegades els distints consellers
d'Economia i Hisenda que jo he tengut ocasió de conèixer,
quina és la funció de la Societat Balear de Capital Risc: fer
inversions d'alt risc, va dir en una ocasió el Sr. Forcades; per
tant, sabem que s'han assumits riscs però hauríem de saber
quants d'aquests riscs han donat un resultat positiu, és a dir,
quantes de les empreses en les quals hem invertit i que estaven
en una situació de risc hem salvat. Ja concretant un poquet més,
quants de llocs de treball s'han salvat gràcies a la intervenció de
la Societat Balear de Capital Risc en aquestes empreses?, quins
recursos econòmics hem destinat a cadascuna d'aquestes
empreses, és a dir, què s'ha invertit en cada cas?, i, en tercer
lloc, i ja finalment, com pensa materialitzar aquesta sortida?
Sembla que el que és fàcil és entrar, però el que és difícil és
sortir, sembla que estan enganxats, i ahir, amb el conseller de
Comerç, Indústria i Agricultura, parlàvem de Foment Industrial,
i quan li dèiem "dissolució ja", feia així amb el cap, però a la
vegada alçava les espatlles com que dir "com?", que no sabia bé
com n'havia de sortir. Per tant, com pensen materialitzar la
sortida de la Societat Balear de Capital Risc.

I, en definitiva, i a manera de resum, quin ha estat el resultat
final d'aquesta aventura?, i permeti'm que utilitzi aquesta
expressió, aventura, perquè quan parlam de riscs no és
inapropiat parlar d'aventura. Finalment, quins doblers haurà
invertit el Govern de les Illes Balears?, quants n'haurà
recuperat?, quantes empreses s'han creat amb aquests recursos?,
quantes empreses s'han reactivat? Això seria un balanç del que
ha estat aquesta societat, un poquet d'història que voldríem que
fos a manera de requiem per no haver-ne de parlar mai més,
enterrar-la ben enterrada, amb els recursos que hagin fet falta
per enterrar-la i, per favor, en aquest enterro no hi vegi segones
intencions amb Bon Sossec, no era la meva intenció, m'ha sortit
així. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA (Antoni
Rami i Alós):

Bé, evidentment estam encantats de donar explicacions
aquí per tots els mecanismes -interpel•lacions,
compareixences, preguntes escrites, orals- per totes les vies
que siguin i els donam tota la informació que entenem que
podem donar. L'únic problema és que no ha canviat res, des
de que vam donar l'última informació fins a ara no ha
canviat res, i fer una compareixença per repetir el mateix
que ja vàrem dir, doncs és el que jo trobo que no té gaire
sentit si el que volem és ser eficaços en la funció de fer
coses per als nostres conciutadans. Jo entenc que tant el
Govern com a executiu de les nostres institucions com el
Parlament, tots dos tenim les mateixes finalitat, que són el
progrés general, en el concepte ampli de progrés de la nostra
societat, i no veig, repetir una compareixença per donar
explicacions d'una cosa de la qual ja s'han donat
explicacions, no veig de quina forma contribueix al progrés
de la nostra societat, però, en qualsevol cas, entenc que com
a govern la nostra obligació és donar resposta cada vegada
que el Parlament ens demana qualsevol cosa i, en aquest
sentit, doncs ho feim encantats, per més que ho considerem
poc útil en el sentit del que hem dit abans.

Jo els repetesc que la voluntat del Govern és sortir de la
Societat Balear de Capital Risc i sortir en el termini més
breu possible; això si pot ser demà serà demà, si pot ser
d'aquí a un mes serà d'aquí a un mes, i si ha de ser d'aquí a
15 anys doncs haurà de ser d'aquí a 15 anys. L'únic que els
puc dir és que la nostra voluntat és que sigui el més prest
millor.

Quins riscs s'han corregut, aquí?, quants de doblers s'han
posat? Doncs, ho dic de memòria i no porto les dades
concretes, però si no ho record malament de totes les
vegades que ja ho he dit, van ser 425 milions de pessetes
que es varen aportar, més l'aportació inicial, que eren uns...,
no ho recordo, en qualsevol cas sempre era per sota dels 500
milions de pessetes; per tant, aquestes acusacions que he
vist que el Govern perdia 1.500 milions de pessetes així, les
he de desmentir perquè no casen, en absolut, en qualsevol
dada ni de les que hem facilitat des del Govern ni de les
consten als registres oficials.Per tant, el risc màxim que el
Govern ha corregut a través de la Societat Balear de Capital
Risc són aquestes aportacions, les que siguin, 400 i busques
més el que fos, menys de 500 milions de pessetes, crec que
eren uns 460 o 80, una cosa així, està escrit en documents
anteriors en aquest parlament. Per tant, per moltes societats
en les quals s'hagi participat a través de la Societat Balear
de Capital Risc, per moltes empreses que hagin anat bé o
hagin anat malament a través de la Societat Balear de
Capital Risc, el risc màxim per al Govern ha estat sempre
aquest, menys de 500 milions de pessetes que s'han aportat
des del Govern cap a la Societat Balear de Capital Risc.
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En aquesta societat, el Govern és un soci més i, per tant, té
els drets i els deures que tenen la resta de socis en aquesta
societat i tots els socis en qualsevol societat mercantil. A més,
en aquest cas, el Govern té al voltant d'un 45% de participació
de la societat i, en aquest sentit, no podem parlar de la Societat
Balear de Capital Risc exactament igual que si fos una empresa
pública, una societat que pertany al 100% al Govern balear,
tenim uns deures enfront dels altres socis i, per tant, la forma de
complir amb aquests deures cap als altres socis és que quan es
demana informació interna de la societat no pot ser un dels
socis que, sense demanar permís als altres socis, pugui facilitar
aquesta informació interna. Per tant, en quines empreses ha
invertit la Societat Balear de Capital Risc, amb quin
percentatge, amb quins resultats, etc., etc., entenc que el
Parlament ho pot demanar a la Societat Balear de Capital Risc,
en la qual la totalitat dels socis pot expressar la seva conformitat
o no a facilitar aquesta informació i entenc que és la Societat
Balear de Capital Risc que ha de decidir si aquesta informació
convé fer-la pública o convé no fer-la pública. 

En qualsevol cas, s'ha de recordar que precisament la raó en
la qual es basa el Govern per no voler continuar amb l'activitat
de la Societat Balear de Capital Risc està, precisament, en el
desprestigi que ha sofert una empresa participada des de la
Societat Balear de Capital Risc que, sistemàticament, ha estat
atacada per determinats grups de l'oposició i que, per tant, bé,
evidentment, dissuadeix qualsevol altra empresa a demanar
participació a través de Capital Risc pel fet que corre el mateix
risc de desprestigi entorn a la societat i, precisament, aquest risc
de desprestigi cap a les societats participades a través de Capital
Risc, doncs entenc que seria una bona raó que podria esgrimir
la Societat Balear de Capital Risc per negar-se a donar aquesta
informació. En qualsevol cas, jo no puc, unilateralment, facilitar
aquesta informació sense el permís dels altres socis i entenc que
la millor forma de demanar aquest permís és que sigui la
societat que faciliti la informació de en quines societats s'ha
participat i quina és la situació d'aquestes societats. En
qualsevol cas, aquestes societats, en la mesura en què la
normativa mercantil els obligui a donar una informació en el
Registre Mercantil, etc., etc., doncs aquesta informació és
pública i, per tant, està a l'abast de qualsevol persona que vagi
al Registre Mercantil.

Jo no sé quantes coses més puc afegir. Com volem sortir
d'aquesta societat? Doncs tenim només una rigidesa per sortir
d'aquesta societat, que és que no hi volem posar ni un duro més;
per tant, mentre es compleixi aquest concepte i amb el concepte
de sortir de la forma més ràpida possible, ens és igual quina
sigui la via.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Una vegada més hem de lamentar aquesta actitud. Vostè ha
vengut aquí acompanyat d'una persona que l'assessora i ha
vengut sense cap paper. Jo crec que hagués valgut més no
comparèixer, per venir amb aquesta actitud. Li he fet una sèrie
de preguntes molt concretes, les tornarem fer per escrit, a veure
si les facilita.

Escolti, el Govern balear no té cap llei que l'autoritzi per
a la utilització de fons reservats. No hi ha secrets oficials.
Vostè ara em diu que han invertit entre 460 i 500 milions de
pessetes, no ho sap bé, i això són uns fons reservats que no
es poden mostrar al Parlament. Quina llei l'empara, per no
donar explicació de 400 i busques de milions de doblers
públics? Això és més tancat que els papers del Cesid. Jo, la
veritat, no entenc aquesta actitud. 

Diu que hem de fer una petició oficial. Estam aquí en un
acte oficial; li parla un diputat que, a l'article 14 del
Reglament, té atribucions per demanar informació de totes
les administracions públiques que estan a les Illes Balears,
autonòmiques, locals i d'Estat pel que fa a administració
perifèrica de l'Estat. Oficialment li deman aquesta
informació. Vostè diu que ha demanar l'autorització a la
Societat Balear de Capital Risc?, li deman oficialment que
vostè demani autorització a la Societat Balear de Capital
Risc per donar aquesta informació al Parlament de les Illes
Balears. Vull veure què decidirà el Consell d'Administració
de la Societat Balear de Capital Risc, vull veure què
decidirà el Consell d'Administració, i esper que quan tengui
la resposta vostè torni a comparèixer davant aquest
parlament, davant aquesta comissió, allò a on vulgui, i ens
transmeti la resposta del Consell d'Administració de la
Societat Balear de Capital Risc, però hi ha una petició
oficial del Parlament, a través d'un diputat, d'acord amb
l'article 14 que em faculta per demanar-li aquestes
informacions perquè sol•liciti autorització per donar aquesta
informació a la Societat Balear de Capital Risc. 

Ara, en tot cas, em sembla una utilització totalment
irregular del Parlament la que vostès han fet constantment
negant-se a donar informació al Parlament. No hi ha cap
mecanisme legal que els faculti a amagar fons públics. Em
sap greu que aquesta compareixença, que no tenia altra
pretensió, hagi acabat d'aquesta manera, però hem de
lamentar, una vegada més la manca d'informació al
Parlament.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA
(Antoni Rami i Alós):

Vegem, aquí vostè parla de fons reservats i els fons
reservats són una cosa absolutament diferent, no té res a
veure; aquí parlam del fet que el Govern balear el que ha fet
és una aportació a una societat, aquesta aportació dóna uns
drets i comporta unes obligacions que estan establertes en
la legislació mercantil d'aplicació a les Balears, que és la
mateixa que s'aplica en tot l'Estat espanyol. Aquestes
obligacions determinen que un soci no pot anar explicant
informació que pot sensible de la societat, no la pot anar
publicitant i molt menys en un lloc amb la repercussió
publicitària que tendria fer-la pública en el Parlament i, per
tant, seria una temeritat per part d'un dels socis d'aquesta
societat que es donàs informació que pot ser sensible de la
societat sense demanar autorització a la resta de socis, que
la resta de socis, no s'ha d'oblidar, forma la majoria
d'aquesta societat, el Govern només té un 45% d'aquesta
societat. Per tant, entenc que el més correcte és, com vostè
diu, demanar per escrit aquesta informació que es vulgui
tenir i jo, amb molt de gust, els puc traslladar al Consell
d'Administració de la Societat Balear de Capital Risc perquè
dins els òrgans corresponents de la societat decideixin quina
informació es pot donar i quina informació no es pot donar.
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En qualsevol cas jo el que li dic és que el Govern té la
voluntat de sortir d'aquesta societat en el termini més breu
possible i que l'import màxim que es pot perdre és la quantitat
que el Govern ha posat i que esperem que no es perdi, sinó que
del resultat de la liquidació d'aquesta societat, si és que s'ha de
liquidar, o de la liquidació de la participació del Govern, doncs
hi hagi uns retorn. I no tenc res més a afegir.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula la diputada Sra. Maria Antònia Munar. 

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. La veritat és que no pensava
intervenir, però arrel del que ha dit el conseller, la veritat és que
és difícil no dir res. Nosaltres que som un grup, el d'Unió
Mallorquina, que està totalment a favor de la iniciativa privada,
que és molt respectuós amb el fet que les societats guardin els
secrets íntimament, en aquest cas en concret que afecta la
comissió que avui debatem aquí, la veritat és que quan es tracta
de doblers públics les coses són un poc diferents, i, bé, el
Govern es va equivocar a l'hora de tenir tants per cents dins les
empreses, i si només té un tant per cent que no li permet fer
públics els doblers que hi ha invertit, no hi hauria d'haver
invertit mai, o hauria de tenir el 51% per poder prendre
decisions, o, si tenia un tant per cent menor, hauria d'haver estat
conscient del que el que passa aquí podia passar, i és que els
parlamentaris, no ja fent ús d'un dret, jo diria més aviat d'un
deure, demanin en què s'han invertit, a on s'han invertit i què ha
passat amb els doblers que són públics i de tots els ciutadans. 

Per tant, realment és greu el que vostè ens diu aquí i ens
contesta, perquè si una empresa està disposada a rebre doblers
públics ha d'estar disposada a dir què ha passat amb aquests
doblers públics, i no podem deixar en mans d'un consell
d'administració o d'un socis que decideixin si ho volen fer
públic o no, perquè no es tracta d'una empresa normal i corrent
que tendria tot el seu dret i que, per suposat, mai no defensaríem
que fos al contrari, és una empresa que rep doblers de tots i
cadascun de nosaltres, i nosaltres som els representants dels
ciutadans i hem de demanar aquí què ha passat amb aquests
doblers, a qui s'han donat, què s'ha fet, aquesta empresa d'ha
reflotat, no s'ha reflotat, ha fet fallida, hem deixat impagats, a
més a més, a qui hem fet competència deslleial; és interessant
saber totes aquestes coses, i comprengui, Sr. Conseller, que és
la nostra obligació assabentar-nos-en i demanar-ho.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA
(Antoni Rami i Alós):

Moltes gràcies. Sí, jo estic totalment d'acord amb el que
vostè diu, i el Govern facilita la informació de en què ha
invertit els 500 milions -per arrodonir- en la Societat Balear
de Capital Risc: ho ha invertit en una societat que es dedica
a promoure activitats de risc, activitats que no troben
finançació en el sistema financer habitual i que intenten
promoure l'activitat econòmica en una regió, promoure la
innovació, etc., etc. El problema no està en demanar a on
han anat a parar els doblers del Govern balear, sinó què és
el que ha fet la Societat Balear de Capital Risc no amb els
nostres doblers, sinó amb la totalitat dels doblers de la
societat, i aquí és a on el Govern no pot donar explicacions
del que s'ha fet amb el doblers de les altres entitats que
participen en aquesta societat, sinó que ha de ser aquesta
societat la que vulgui donar aquesta informació. 

No és que hi hagi res a ocultar sobre el que ha fet la
Societat Balear de Capital Risc, sinó que nosaltres no som
competents per explicar-ho, i és per això que no podem dir
si Capital Risc ha invertit en la societat X, en la Y o en la Z.
No és que ens neguem a explicar a on han anat els fons
públics del Govern, sinó que d'allò que no podem parlar -no
és que ens neguem, sinó que no podem parlar- és del que ha
fet una societat mercantil que nosaltres hem ajudat, o sí
podem explicar que és el que ha passat amb la nostra
participació, però no amb les activitats d'una societat
mercantil en la qual el Govern no té majoria. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Diputada, té la paraula.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. La veritat és que haurem de donar
l'enhorabona, no a vostè, perquè no hi era en aquell
moment, sinó a l'anterior govern i a l'anterior responsable
que almanco en una cosa s'ha de reconèixer que va encertar:
en el nom, Societat de Capital Risc. I tant de risc, que hi ha,
en posar 500 milions en una societat que després no es pot
explicar on s'han posat els doblers ni què ha passat amb
aquests doblers. La meva enhorabona a aquell que va
inventar aquesta societat.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller té la paraula.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA (Antoni
Rami i Alós):

Transmetré la seva enhorabona. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. 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. La veritat és que després de la
intervenció del Sr. Sampol poques coses es poden afegir. Jo
voldria, només, recordar el principi de la intervenció del Sr.
Sampol, quan explica els mecanismes parlamentaris que
existeixen per poder controlar, que és obligació del Parlament
controlar l'acció de govern del Govern balear, la seva acció, i
recordar que és obligació del Govern venir en aquest parlament
no com a una obligació a la qual, segons el Sr. Conseller ha
vengut a dir que no era igual d'útil que la seva gestió de govern,
perquè ha vengut a dir que fan molta feina que és més útil; per
nosaltres és tan útil venir a aquest parlament com la seva tasca
diària a la seva conselleria pertinent, i ens preocupa molt
aquesta actitud que ha mostrat el Sr. Conseller quan,
senzillament, sense cap paper, sense cap interès en mostrar ni
en aclarir el tema que se li demana en la seva compareixença,
ve a repetir les paraules de fa un mes i a insistir en el fet que no
pot dir res.

No repetiré, per tant, deia, la intervenció del Sr. Sampol
perquè la compartesc totalment, però sí que vull també insistir
en el fet que són doblers públics que gestiona el Govern balear,
doblers dels ciutadans i ciutadanes d'aquestes illes, que si ja es
donen per perduts 500 milions de pessetes per arrodonir, 425,
X, els milions és igual la quantitat exacta, allò que sí s'hagués
pogut fer des d'aquest govern és, sabent que ha estat un tema de
debat reiterat en aquest parlament i que hi ha una sol•licitud de
compareixença, venir amb tota la informació possible per
aclarir aquesta part de doblers públics què se n'ha fet i per
donar, com a mínim, una explicació als representants aquí
asseguts. 

Evidentment hi ha una llei, diu vostè, la Llei de Societats,
que diu que no es pot donar informació, etc.; jo també vull
recordar allò que ha dit el Sr. Sampol: en aquest moment, en un
acte oficial d'aquest parlament, se li demana que, com a
membre del 45% d'aquesta Societat Balear de Capital Risc,
transmeti al Consell d'Administració, però sense esperar,
tampoc, una altra intervenció per escrit, amb tota la
documentació, sinó senzillament, en un acte oficial com és
aquest, se li demana això i s'espera la resposta d'aquest consell
d'administració i, sobretot, s'espera que, de qualque manera, els
ciutadans i les ciutadanes puguin saber en què, al final, el
balanç negatiu de la intervenció del Govern, si hi ha hagut
alguna cosa que no sigui tan negativa. Evidentment, la pèrdua
de 425 milions de pessetes de doblers públics és molt negativa,
però ens hagués agradat saber si dins aquestes pèrdues hi ha
hagut alguna cosa positiva. Tampoc no ho podem saber, tampoc
no podem tenir més informació, per tant, només vull reiterar el
fet que pensam que el control de Parlament és una feina útil, és
una feina democràtica i és obligació del Govern respondre això.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada, Sr. Conseller, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA
(Antoni Rami i Alós):

Bé, a mi no m'agrada que posin en els meus llavis
paraules que jo no he pronunciat; jo en cap moment no he
dit que consideri més útil la tasca que es fa en el Govern que
la tasca que es fa en el Parlament; al contrari, jo crec que
per un sistema democràtic és tan important l'una com l'altra
i que l'únic que he fet és cridar l'atenció sobre la necessitat
de fer feines més útils que estar reiterant contínuament
sobre els mateixos temes, demanant contínuament
informació sobre els mateixos temes quan aquest informació
ja ha estat facilitat fins els límits que són els obligats per
part del Govern. 

Jo el que veig que es fa és utilitzar la tècnica de posar en
els llavis del Govern coses que no s'han dit, veig que es
demana una i altra vegada coses que se sap que el Govern
no pot donar per poder acusar que sempre estam enfangats
en els mateixos temes i que sempre es nega informació que
se sap positivament que el Govern no pot donar. 

Jo no tenc cap inconvenient en vehicular la demanda de
la informació que el Sr. Sampol demanava, concreta, de
quants de llocs de treball s'han creat a través de les societats
participades per la Societat Balear de Capital Risc, quins
recursos, entenc que quins balanços actius i passius tenen
aquestes societats participades, quina és la situació de
cadascuna d'aquestes empreses, doncs no sé pas què és el
que es vol, si els comptes anuals del darrer any o de què,
l'inventari de les empreses en què s'ha participat. Bé, jo puc
demanar aquestes quatre coses; tampoc no veig que siguin
fonamentals per entendre quina ha estat l'actuació del
Govern, aquestes qüestions, però no tenc cap inconvenient
en donar aquesta informació quan la Societat Balear de
Capital Risc acordi que no perjudica en absolut els seus
interessos; el que passa és que el que vull que entenguin és
que el Govern balear no pot donar resposta en nom d'una
societat de la qual no forma la seva voluntat en majoria.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Diputada té la paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

No, només vull afegir a aquestes notes que ha pres el Sr.
Conseller que igualment demani informació del balanç de la
situació de les empreses, no de totes les empreses de la Societat
Balear, sinó de totes aquelles en les quals ha intervingut el
Govern; si parla que tenen el 45%, si és de totes les empreses
llavors ha de ser de totes, i quan diu que hi ha preguntes que no
sap quin interès poden tenir, senzillament poden tenir l'interès
de conèixer el balanç dels doblers públics en què s'han invertit
i si ha estat rendible o ha estat un fracàs per part dels ciutadans
i les ciutadanes. Aquest és l'interès que ha de transmetre al
Consell d'Administració i ha de dir que és una preocupació dels
grups parlamentaris, que en aquesta sessió d'avui se li demanen
comptes dels doblers públics.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA (Antoni
Rami i Alós):

Sr. President, bé, l'únic que puc dir és que encantat puc
remetre un escrit demanant aquesta informació a la Societat i
retornar-los, a vostès, la contestació d'aquesta societat.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari Socialista té
la paraula la diputada Sra. Carme García.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. Fa un any i poca cosa més de temps
que soc diputada d'aquesta cambra i he començat totes les
meves compareixences agraint als consellers la seva presència
en aquesta cambra perquè em sembla que és de rebut fer-ho, i
les explicacions que han donat. He de fer constar, perquè així
quedi constància, que en aquest cas no ho faré. No puc agrair la
presència del conseller perquè, per molt agradosa que sigui, no
ens ha donat ni una sola de les explicacions que tenia l'obligació
de venir a donar-nos i, per tant, que consti que el Grup
Socialista fa una protesta molt formal pel que fa a com s'ha duit
endavant aquesta compareixença per part del conseller Sr.
Rami, responsable d'Economia i Hisenda d'aquesta comunitat
autònoma.

Per altra banda, el Sr. Conseller començava aquesta
intervenció igual que va començar la intervenció d'una
interpel•lació que va posar el Grup Socialista sobre aquest tema:
"Intentaré ser breu, perquè bo ja ho dirà el temps, si ho he
estat". Breu, efectivament, és una qüestió de temps, ha estat
molt breu; és una de les compareixences més breus que he vist
jo en el temps que soc consellera. Bo, li assegur que el temps li
dirà que no ho ha estat, li assegur, el temps li dirà, perquè és tan
evident que el temps li reafirmarà el que li dic.

Per altra banda li donaré un consell: vostè no ha estat
diputat, que jo sàpiga, ni d'aquesta cambra ni de cap altra.
El Sr. Josep Juan, conseller d'Agricultura, Comerç i
Indústria, ha començat totes les seves compareixences en
aquesta mateixa sala dient que ell tenia molt de respecte pel
Parlament perquè ha estat molts d'anys a l'oposició en altres
bandes, i jo crec que fins ara ens ho demostrat, ens ha donat
tot tipus d'explicacions, ha fet intervencions llarguíssimes,
ens ha passat documentació, ens ha passat fotocòpies, avui
mateix, ell mateix, avui matí, ha anat a fer una fotocòpia i
l'ha portada sobre temes que li havia demanat l'oposició. Li
prec que faci...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada, jo crec que vostè fuig del tema...

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

No, Sr. President, perquè el que ha fugit del tema ha
estat el Sr. Conseller...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada, se cenyeixi al tema d'aquesta
compareixença.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Sí, idò jo li recoman al Sr. Conseller que segui amb un
altre company seu i que li ensenyi com funciona el
Parlament. 

Vostè ha esmentat tres vegades, tres, en una intervenció
brevíssima, que la intenció de l'oposició és desgastar l'equip
de govern. Nosaltres no tenim cap més feina que desgastar
l'equip de govern. No, miri, Sr. Conseller, vostè el que
demostra és un menyspreu absolut pel que fa a la feina de
l'oposició; això que vostè manifesta és un menyspreu
absolut a la feina de l'oposició, i li ben assegur que la feina
de l'oposició no és, ni prop fer-hi, la intenció de desgastar
l'equip de govern, tot i que, si es desgasta i a les pròximes
eleccions no guanyes, almanco aquesta diputada n'estarà
força contenta. La feina de l'oposició i aquesta
compareixença que s'ha demanat i que vostè ha començat
dient que clar, que com que és un tema que ja hem tractat
moltes vegades ja hem donat moltes explicacions i no sé
quines coses més, no era necessària. Bé, idò, li diré que sí,
que era necessària, sí que ho era, perquè sí que té raó en una
cosa: és un tema absolutament recurrent, la Societat Balear
de Capital Risc; jo no puc dur totes les interpel•lacions,
proposicions no de llei i mocions que hi ha respecte d'això
ni tot el que s'ha dit en la Cambra perquè seria impossible,
se n'ha parlat mils de vegades, nosaltres i en anteriors
legislatures i, per tant, no ho podria dur tot, però la
interpel•lació va ser presentada pel Grup Socialista per
demanar-li quines intencions tenia el Govern sobre la
Societat de Capital Risc i vostè només en va dir una, va dir
que el Govern té la intenció de retirar-se de la Societat de
Capital Risc. Idò està perfectament motivat que qualsevol
grup de la Cambra li demani una compareixença en
comissió, on vostè sap que té tota la tranquil•litat del món
per explicar-nos amb pèls i senyals tota la participació del
Govern en aquesta societat i, per tant, està molt justificada,
des del punt de vista parlamentari, des del punt de vista
democràtic i, fins i tot, des del punt de vista del tema.
Problema: que la compareixença era per explicar com
pensava el Govern retirar-se de la Societat de Capital Risc,
i no ens ha dit res, absolutament res, ni de com pensava
retirar-se ni de res més, ni de totes les preguntes que
reiteradament li ha fet l'oposició.
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Li he de dir que ha perdut una oportunitat d'or. Si qualque
vegada, si qualque moment l'oposició torna a fer una iniciativa
en aquest sentit no ens digui que ja ens ho ha dit perquè no ens
ho ha dit. Ha perdut una oportunitat d'or venint aquí com han
vingut altres consellers, amb un munt de documentació, i treure
papers i explicar-nos, amb pèls i senyals, per què el Govern ha
participat a determinades empreses i quins han estat els resultat
d'això. A mi m'agradaria que abans de continuar ens digués -i
aquí té el codi de comerç i totes les lleis relatives a l'empresa
privada- ens digués quina llei i quin article diu que vostè no pot
donar informació d'una empresa privada participada amb el
45% de doblers públics, i per molt que supòs que ho sap,
m'agradaria repetir-li que doblers públics poden dir també
meus, d'aquesta senyora i de tots els que som aquí i, molt més,
de tots els ciutadans que són al carrer, i parlam d'aquests
doblers, que vostè em diu que no ens pot donar informació. 

Però com que vostè no ens la pot donar, ja li diré jo, perquè
el Sr. Quetglas, igual que en altres intervencions anteriors, en
una moció que va presentar el Partit Socialista, per cert una
proposició no de llei que deia que el Govern s'havia de retirar
de la Societat de Capital Risc i que va ser molt ben rebutjada
pels 31 vots en contra del Partit Popular, just el que proposen
ara, en aquell moment, idò aquesta proposició no de llei no va
ser rebutjada, diguem-ne, fa cinc anys, no, va ser rebutjada fa
exactament..., encara no fa un any, pel Parlament d'aquesta
cambra. Un any més tard vostès diuen que es retiraran; ho diuen
però no ens ho expliques. Idò aquesta empresa té invertits
doblers en una empresa de distribució i instal•lació de parcs
aquàtics, en una empresa de fabricació de poliestiré expandit, en
una empresa de productes cosmètics, en una empresa d'equips
satèl•lits i comunicacions i en altres empreses, però les sabem
perquè altres consellers, abans que vostè, les van donar. Per
què, idò, vostè no les pot donar?

Si continuen així les coses, i malgrat que en digui que
l'oposició només té intenció de desgastar el Govern, tal vegada
haurem de tornar a fer allò que no ens agrada gens, a cap, fer,
i és demanar en Plenari una comissió d'investigació perquè si el
conseller, que té l'oportunitat, i que sempre diuen que vénen
aquí a explicar-nos, no ens ho explica, tal vegada haurem de
tornar a (...), si no ens explicar per què, una comissió
d'investigació.

Li tornaré a repetir les preguntes que molt bé ha fet el senyor
representant del PSM i li demanaré: quina és la situació
actual de l'empresa?; quants de doblers exactes té participats
el Govern?, perquè vostè diu que l'empresa, com que és
privada, no li deixa donar les dades; escolti, l'empresa serà
privada i no el deixarà donar les dades -digui'm quin article
ho diu, de totes maneres-, però vostè no em pot dir, ni tan
sols, quants de doblers hi ha posat el Govern?, els doblers
del Govern, és que no ho sap?, és que ha vingut aquí sense
saber si són 425, 465, 480 o 400 milions?, és això, que em
diu? Home!, és que arriba a un punt, ja! 

En quines empreses ha participat?, amb quin percentatge
ha participat?, quins han estat els resultats?, quines pèrdues
ha tingut?, quant de llocs de feina s'han mantingut?, quina
és la intenció del Govern respecte de les empreses amb alt
risc d'inversió cap al futur? Això és el que ens hagués hagut
d'explicar vostè aquí, que no va explicar ni en la
interpel•lació que se li va presentar en el Ple ni en la
proposició no de llei ni avui en aquesta cambra. No ho ha
fet, i volem saber per què vostè no ho ha fet i també per què
una iniciativa que va ser presentada pel PSOE i rebutjada -
insisteixo- pels seus vots, ara resulta que és així.

I una darrera cosa, no ens repeteixi tantes vegades que
aquesta empresa s'ha de dissoldre perquè l'oposició i
determinats mitjans de comunicació han fet mala
propaganda d'algunes empreses participades. Miri, parlem
clar, vostè parla de Bon Sossec, i Bon Sossec la mala imatge
se la va guanyar tota sola, l'oposició no va fer res més, igual
que els mitjans de comunicació, que posar de manifest i
denunciar algunes de les coses que sabíem, i només algunes,
perquè estic segura que n'hi ha moltes que no les sabem.
Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA
(Antoni Rami i Alós):

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats; bé, jo no sé si el temps dirà que he estat bo o no,
vostè ja ho diu, ho fan moltes vegades, allò de fer
d'endevins, i esper que en aquesta ocasió s'equivoquin com
ja s'han equivocat altres vegades. Jo, en tot cas, no vull
avançar-me i dir si seré bo o no, jo dic que ja serà el temps
que ho digui; jo esper fer-ho el millor possible; veig que a
vostès no els agrada massa i pot ser això és una indicació
que no anem tan malament com pensam.
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Evidentment, el que sí que em sap molt de greu és que vostè
pensi que estar reiterant contínuament les mateixes coses aquí
és producte de la voluntat del Govern i no producte de la feina
de l'oposició, que està demanant contínuament les mateixes
coses; que vostè digui que queixar-se d'això suposa un
menyspreu a la feina de l'oposició doncs jo particularment no ho
compartesc, crec que el menyspreu a la feina el fa l'oposició,
entenc que la feina del Parlament és molt més important aquella
que es pot fer que no la que es fa. Jo crec que, bé, que en donam
proves contínuament, d'això, i bé, esper que entre tots anem
rectificant.

Com pensen retirar-se de Capital Risc? Bé, doncs ja ho he
dit, de la forma més ràpida possible i sense posar ni un duro
més, que això passa per un acord dels socis, que això passa
per..., passarà pel que sigui. Hi ha una sèrie de societats que
estan participades per la Societat Balear de Capital Risc,
aquestes societats tenen un curs, tenen unes incidències, unes
circumstàncies particulars, algunes d'aquestes societats han de
tornar a comprar la seva participació a Capital Risc, altres estan
sotmeses a processos de suspensió de pagaments, com és el cas
de Bon Sossec, que és una de les empreses participades, com
tots vostès saben, i aquesta societat ha de presentar el dia 18
d'aquest mes un conveni de suspensió de pagaments que podria
facilitar el procés de dissolució d'aquesta societat. Bé, doncs,
hem d'estar pendents no només d'aquest conveni del dia 18, sinó
pendents de moltes altres dates i qüestions referents a totes les
societats participades per veure quina és la millor forma de
dissoldre i de liquidar aquesta societat. A mesura que això es
vagi produint, els òrgans corresponents d'aquesta societat aniran
donant passes per anar dissolent  aquesta societat i, per tant, si
hi ha alguna quantitat per retornar o alguns béns per repartir
entre els diferents socis, doncs el Govern rebrà aquesta
participació i, una vegada s'hagi produït aquesta dissolució jo
crec que és el moment més oportú, més adient per fer un balanç
de quines han estat les pèrdues o els guanys tant econòmics com
socials per part del Govern, el defensors dels interessos públics,
en la participació d'aquesta societat. 

I jo crec que no és que no es vulgui dir més coses, és que no
hi ha gaire més coses a dir.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Diputada, té la paraula.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. Tenc temptacions de no contestar,
però ho faré. Miri, davallant un poc el to de la meva intervenció
-no la indignació perquè no davalla mentre vostè no respongui
tot el que li han plantejat tots els grups de l'oposició d'aquesta
cambra i suposo que no li plantejarà el grup que dóna suport al
Govern- insisteixo en l'article del codi de comerç. Digui'm -té
un totxo aquí, enorme- digui a la Cambra, digui a la premsa que
està allà al darrere, digui als ciutadans, que són els titulars dels
doblers que vostè manega, quin és l'article que no permet donar
informació sobre doblers públics; digui'ns-el, digui'ns quin
article és i després ho discutirem, però en tot cas li recordo que
tots els grups d'aquesta cambra li han dit que demani permís, en
tot cas, a l'empresa on està el Govern de la Comunitat
Autònoma i torni a aquesta cambra amb tot el material necessari
i documentació per donar resposta a les preguntes que se li
plantegen des de l'oposició.

I clar, que tornarem a parlar de Capital Risc; clar, que en
tornarem a parlar. Si les coses en plenari d'aquesta cambra
i en comissió d'aquesta cambra van així, le ben assegur que
per part del nostre grup o -n'estic segura- dels altres grups
de l'oposició, en tornarem a parlar, clar que en tornarem a
parlar, perquè és que si cada vegada que els ho demanam no
ens contesta haurem de tornar a demanar i ho tornarem a
demanar, amb una santa paciència, amb una paciència molt
grossa, però ho tornarem a demanar.

Ja li vull fer un parell de bromes. Primera, diuen que el
PP a Madrid ha inventat una nova tàctica, que és la de fer
oposició a l'oposició, i vostè ve aquí i, en comptes de parlar
d'allò que l'equip de govern fa ens diu que no, és que
l'oposició no ho fa bé, no treballa i, a més, està suspesa.
Preocupi's de vostès i després parli de com ho fa o ho deixa
de fer l'oposició i, en tot cas, presenti'ns una interpel•lació
sobre la feina que fa l'oposició i estarem molt disposats a
discutir-ho, si en feim o no en feim, de feina. I un altre
acudit, diuen que a n'Aznar li demanen: "què farà aquesta
política, vostè?", i diu que sí;  "i com ho farà això?",
contesta "Bien", "¿y cuándo lo va ha hacer?", "Cuando sea
necesario". Aquesta és la política del PP i les respostes que
vostè dóna aquí, en aquesta cambra, i això, Sr. Conseller, és
un acudit.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller, si vol contestar pot
contestar.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA
(Antoni Rami i Alós):

Bé, m'alegra que canviï el to de veu que acabi explicant
acudits perquè em sembla que el sentit de l'humor no s'ha de
perdre mai. I pel que fa a l'article del codi de comerç, que
entenc que és l'única cosa que m'ha demanat en aquesta
segona intervenció, doncs és que és una qüestió de pur sentit
comú, jo supòs que el sentit comú queda recollit en les
normes legals i segur que buscant-lo el trobaríem; jo ara
mateix no li podria dir exactament a on però el que és
evident és que jo no puc facilitar informació que pertanyi a
la seva família, per exemple, si la seva família fos la
propietària majoritària d'una societat en la qual el Govern
participa de forma minoritària. 
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Jo entenc que el Govern té la obligació de no donar
informació més que de les actuacions que ha protagonitzat el
Govern, però no pot donar informació de les actuacions que
protagonitza una altra persona jurídica que no té vincles en el
Govern més que els de les relacions mercantils i, per tant,
entenc que aquesta informació jo ja m'he compromès en aquesta
sala a donar-los-la i a demanar a la societat corresponent, he
pres nota de les coses que han demanat per demanar-les i, si
aquesta societat considera oportú facilitar aquesta informació,
doncs amb molt de gust els la remetré com si fos una pregunta
escrita, amb el mateix procediment, si és que això pot ser dins
els procediments del Reglament de la Cambra i, en qualsevol
cas, si no pogués ser, encantat si vostès fan una pregunta escrita
demanant la informació concreta i treballarem d'una forma més
ortodoxa. I no tenc res més per afegir. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula el diputat Sr. Charneco.

EL SR. CHARNECO I FIDEL:

Gracias, Sr. Presidente, mi grupo, y así quiero que conste en
acta, sí que quiere agradecer al Sr. Conseller su comparecencia
y las explicaciones que ha dado, entendiendo que pueda haber
algunas ciertas limitaciones legales para dar determinadas y
concretas explicaciones que se le han planteado por el grupo.
Nada más, muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA (Antoni
Rami i Alós):

Muchas gracias, y únicamente quiero lamentar el estar
teniendo que repetir continuamente las mismas cosas en el
mismo sitio. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Conclòs el debat d'aquesta
compareixença només volem agrair la presència del Sr.
Conseller.

I.1) Proposició no de llei RGE núm. 4520/96, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a la modificació de la
composició de la comissió de seguiment i control en
l'atorgament dels crèdits subvencionats al petit i mitjà
empresari balear.

I passam al segon punt de l'ordre del dia, que són dues
proposicions no de llei, la primera presentada pel Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM relativa a modificació de la
composició de la comissió de seguiment i control en
l'atorgament dels crèdits subvencionats al petit i mitjà empresari
balear. Per defensar aquesta proposició no de llei té la paraula
el diputat Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. El Butlletí Oficial de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears de 13 d'agost del 96 va
publicar un decret de la Conselleria d'Agricultura, Comerç
i Indústria que modificava, a la vegada, el decret pel qual es
regulen les ajudes del règim de suport al petit i mitjà
empresari de les Illes Balears. D'acord amb el nou contingut
del decret, amb la finalitat d'estudiar les propostes
presentades per les conselleries, que han de ser elevades a
resolució dels directors generals respectius i per controlar,
a més a més, l'actució de les entitats financeres amb
l'atorgament dels crèdits subvencionats, es crea una
comissió de seguiment i control. 

La composició d'aquesta comissió preveu que estarà
formada per cinc directors generals de cadascuna de les
àrees econòmiques, més un representant de les entitats
financeres i dos representants de les agrupacions
empresarials. S'obliden de la presència dels representants
dels sindicats de treballadors. Els diputats que varen
participar en els debats previs a l'aprovació del Pla de
reindustrialització de les Illes Balears i del Pla de comerç
recordaran com, en el seu moment, quan es pensava en la
possibilitat que fos un pla consensuat per totes les forces
parlamentàries i elaborat amb la participació dels agents
econòmics i socials, la reivindicació de les organitzacions
empresarials i també dels sindicats de treballadors, era la
d'organitzar, muntar, establir una comissió de seguiment,
avaluadora, precisament, dels ajuts que es donaven i fer-ho
a través de la participació d'organitzacions sindicals i
organitzacions empresarials.

Atès que aquesta reivindicació es manté i que qualsevol
institució interessada en potenciar la participació, en el fet
que els agents econòmics i socials participin de les
decisions que ha de prendre l'executiu, hauria de donar
facilitats perquè es produís aquesta participació, presentam,
per tot açò, aquesta proposició no de llei que simplement
insta el Govern de la Comunitat Autònoma a modificar la
composició de la Comissió de Seguiment i control en
l'atorgament dels crèdits subvencionats, modificada pel
decret al qual he fet esment, afegint-hi la representació de
les organitzacions sindicals més representatives, i valgui la
redundància, dos representants, com deia, de les
organitzacions sindicals més representatives dins l'àmbit de
les Illes Balears. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Grups que vulguin intervenir? Pel
Grup Parlamentari Esquerra Unida de les Illes Balears té la
paraula la diputada Sra. Thomàs.
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LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. El nostre grup parlamentari dóna
suport a aquesta proposició no de llei del Grup Nacionalista-
PSM. Pensam que, com ha explicat el diputat proposant, allò
que es demana és una reivindicació que tant ho demanaven els
representants dels sindicats, o el representants dels treballadors
i les treballadores del comerç, com les mateixes organitzacions
empresarials i pensam que, precisament, per dur a bon terme tot
aquesta tasca la Comissió de Seguiment, allò que fa falta i allò
a on realment s'ha notat aquesta mancança és la part de
representació laboral que ha participat en totes les converses
prèvies a l'elaboració del Pla de Comerç i el Pla de
Reindustrialització. Per tant, només volem donar suport a la
proposició no de llei i esperam que tengui el suport de tots els
grups d'aquesta cambra.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari Socialista té
la paraula la diputada Sra. García.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. El Grup Socialista donarà suport a
aquesta proposició no de llei presentada pel Grup Nacionalista
per les mateixes raons que ja han exposat els grups que han
intervingut abans que jo i que estan exposades a la proposició
no de llei. Pensam que no es poden oblidar, com a agents
socials, els representants dels treballadors i, en aquest cas, els
sindicats, i més quan es parla de donar subvencions a la petita
i mitjana empresa, com és el cas, o a qualsevol altra entitat
pública o privada. Això no fa més que donar més participació
i fer més partícips a tots els agents socials en els seus resultats.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula el diputat Sr. Alejandro Pax.

EL SR. PAX I DOLZ DEL CASTELLAR:

Muchas gracias, Sr. Presidente. El Grupo Popular, una vez
leída y analizada esta proposición no de ley sobre la
modificación de la Comisión de Seguimiento y control en el
otorgamiento de créditos subvencionados al pequeño y mediano
empresario balear, no puede darle apoyo por diversos motivos.
En primer lugar, no se entiende la argumentación que realiza,
ya que desde el año 94 el Gobierno balear ya desarrolló con
hechos la creación de una comisión de seguimiento, y no se
puede argumentar, como así lo hace esta propuesta del Partido
Nacionalista-PSM que, en ciertos debates parlamentarios se
hace necesaria la creación de comisiones de seguimiento,
cuando desde hace más de dos años el Gobierno balear ya lo
viene haciendo.

En segundo lugar, en estas comisiones de seguimiento como
en tantas otras, son comisiones eminentemente técnicas, en
las cuales se analizan solicitudes particulares, empresarios,
e informes técnicos al respecto, los cuales posteriormente
son aprobados o rechazados, pero siempre bajo
documentación e información técnica. 

En tercer lugar quiero explicarle que este decreto -
164/96- regula unos cambios en la composición de la
comisión, debido -como así explica el propio decreto- a la
nueva estructura del Gobierno balear y a la modificación de
distribución de competencias.

Y en cuarto y último lugar, que consideramos más
importante, consideramos que esta proposición no de ley no
tiene sentido, ya que en el momento que se presentó, el 19
de septiembre del 96, aún no se había firmado el Pacto por
el Empleo, pero que hoy en día, una vez firmado, hace
escasas semanas, como usted sabrá, es una declaración clara
y directa de la intención del Gobierno de esta comunidad
entre éste, las patronales y los agentes sociales o sindicatos,
incluyendo, este pacto, la creación de mesas sectoriales
donde sí tienen cabida las organizaciones sindicales.

Ante estos motivos, y creyendo que el Gobierno balear
tiene claras intenciones, el Grupo Popular votará en contra.
Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Orfila, vol la paraula? Endavant.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Vull agrair, en primer lloc, als
grups que han manifestat el seu suport a la nostra proposició
no de llei aquest suport i contestar, d'alguna manera, les
argumentacions o l'explicació que ha donat el Grup Popular
per avalar la seva actitud contrària a la nostra proposició no
de llei. 

Ens diuen que no entenen l'argumentació perquè el
Govern fa més de dos anys que ho fa. Què fa?, no donar
participació als treballadors?, perquè açò és el que fa el
Govern, en principi. Que fa més de dos anys que hi havia
una comissió de seguiment de la concessió d'aquests crèdits
subvencionats sense participació dels treballadors i ara que
la modifiquen nosaltres aprofitam l'avinentesa per demanar
que s'incloguin d'una vegada per totes?, precisament perquè
el Govern s'ha desfet en promeses a les darreres
intervencions que ha hagut de fer el mateix President de la
Comunitat Autònoma davant el Parlament de la necessitat
de potenciar la participació dels treballadors i de cercar el
consens social a la nostra comunitat autònoma, cosa que
fins a aquest moment es tenia absolutament oblidada per
part del Govern? Sí, clar que sí; hem aprofitat l'avinentesa,
només faltaria; però que sàpiga el Sr. Pax que, en el seu
moment, quan es van crear aquestes comissions avaluadores
i des de que existeix el Parlament de les Illes Balears, els
grups de l'oposició hem anat reclamant, de forma reiterada,
la presència dels sindicats de treballadors a l'hora de prendre
determinades decisions que afecten el col•lectiu i la vida
econòmica i social de la nostra comunitat autònoma. I ho
hem fet de manera reiterada des del convenciment que
determinades qüestions han de ser objecte, precisament,
d'aconseguir el més ample consens possible, i aquest només
s'aconsegueix a través de la participació, qüestió en la qual,
evidentment, no hi ha hagut, fins ara, cap casta d'enteniment
amb el Govern perquè, és evident, no entenien aquestes
argumentacions com vostè manifesta que ara tampoc no les
entén.



ECONOMIA /  Núm. 23 / 6 de novembre del 1996 373

Pacte per a l'ocupació. És que la seva argumentació és
simplement la de dir: com que ja participen els sindicats en
algun lloc, ja n'hi ha prou, ja participen en algun lloc. Es desfarà
aquesta comissió creada per avaluar la concessió de crèdits
blans subvencionats? Si no desapareix aquesta comissió,
nosaltres continuam pensant que els sindicats de treballadors hi
han de tenir presència com hi tenen presència els empresaris,
presència les organitzacions empresarials, Sr. Pax, i no ho
oblidi; o els empresaris són més tècnics que els treballadors?,
perquè vostè parla que serà una comissió eminentment tècnica;
els empresaris són tècnics i els treballadors no pel que fa a
l'avaluació de com s'han d'atorgar determinats crèdits blans,
determinats crèdits subvencionats pel Govern? I on és la
concepció d'un estat de dret econòmic i social?, vull dir un estat
social de dret, perdó. Què és, que es romp, amb aquesta
argumentació seva? 

Em creguin, senyors i senyores diputats del Grup Popular,
que la seva argumentació és pobra, en aquest sentit, i no fa res
més que manifestar una actitud que el Govern ha reiterat en
aquesta comunitat autònoma, el menyspreu més olímpic cap a
les organitzacions sindicals i cap a tot el que faci olor de
participació, i em permetin que els recordi que fins i tot en un
moment determinat, des del Consell d'Europa, s'ha reclamat, de
determinades organitzacions, de determinades institucions,
comissions avaluadores on s'havia de participar, on es
canalitzava determinada participació, que aquesta inclogués els
interlocutors socials. La comissió proposava, per exemple, que
en el comitè de seguiment del document únic de programació de
l'Objectiu 5B, Foner II, hi tenguessin participació els
interlocutors socials. El Govern de la Comunitat Autònoma va
manifestar que seria desitjable que aquesta presència, encara
que ho veia molt difícil perquè no hi ha un consell econòmic i
social creat. Per la seva culpa, evidentment, perquè no han
tengut cap interès, mai, en el fet que es creàs, i des de la
comissió d'Europa s'ha insistit de manera reiterada. 

És absolutament vital que, a l'hora de prendre determinades
resolucions, s'involucri la societat civil, amb tota la seva
riquesa, i em cregui que quan parlam del món empresarial no
són simplement aquests, la participació dels representants del
capital, sinó també dels treballadors. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Diputat, té la paraula.

EL SR. PAX I DOLZ DEL CASTELLAR:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Posiblemente no me he
explicado bien o el Sr. Orfila no me ha entendido. Intentaré
explicar con otros argumentos. Cuando yo he querido decir
que no estaba de acuerdo porque la argumentación que
ponen está leído de la proposición no de ley, quiero decir
que la intención del Gobierno es la creación de comisiones
de seguimiento ya está incluido, o sea que no me argumente
cuando lo leo de lo suyo. Esto es una argumentación,
entonces eso es así y el Gobierno hace dos años y pico que
lleva con comisiones de seguimiento, que era una parte de
la argumentación que había propuesto.

En segundo lugar, los trabajadores; ya he dicho también,
en el Diario de Sesiones constará, que esta comisión trabaja
sobre informes eminentemente técnicos y, como sabe usted,
los técnicos son de las consellerías respectivas y son
funcionarios y son trabajadores.

En tercer lugar, y recalcando, en definitiva, el Pacto por
el Empleo es un paso hacia adelante en la intención de este
gobierno de trabajar junto con las organizaciones sindicales
en la creación de mesas sectoriales junto con las patronales,
o sea, creo que es una intención y creo que en su momento
salió en la prensa y se agradeció esta intención del Gobierno
balear en esta firma del Pacto por el Empleo de trabajar
juntos en mesas sectoriales que analizarán cada una de las
subvenciones desarrolladas al respecto. Muchas gracias, Sr.
Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Acabat el debat, passarem a votar
aquesta proposició no de llei.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions, no n'hi ha.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 9. 

EL SR. PRESIDENT:

Queda, idò, rebutjada aquesta proposició no de llei.
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I.2) Proposició no de llei RGE núm. 4850/96, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a la modificació dels membres
integrants del Consell Balear de Caça i els Consells Insulars de
Caça.

I passam a la darrera proposició no de llei, presentada pel
Grup Parlamentari Mixt, relativa a modificació dels membres
integrants del Consell balear de Caça i dels Consells insulars de
Caça. Per defensar-la, té la paraula la diputada Sra. Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Vull dir que, pel Decret 8/1986, de 23
de gener, es va crear el Consell balear de Caça i els Consells
insulars de Caça de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera,
a més de designar-hi quins serien els membres que els
integrarien.

El Consell balear de Caça va quedar integrat per
representants de diverses conselleries, del Secona, de la
Federació regional de Caça, de la Cambra agrària interinsular
i de societats de caçadors. Els Consells insulars de Caça varen
quedar integrats, també, per representants de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca, del Secona, del Consell Insular,
d'ajuntaments determinats i de la Federació provincial de Caça,
a més de les societats de caçadors i dels representants dels
vedats de caça. Pràcticament podríem dir que quedava
representada la majoria de la gent que tenia qualque cosa a dir
o a veure amb la caça. 

En l'article 4 d'aquest decret diu que el Consell balear de
Caça i els Consells insulars seran i exerciran la funció d'òrgans
assessors i de consulta de la Conselleria d'Agricultura i Pesca en
matèria de caça. Si bé podem dir que realment hi ha una àmplia
representació i que la majoria de la gent que tenia alguna cosa
a veure amb la caça hi estava representada, trobam a faltar que
hi hagi entitats que, de qualque manera, més que favorables o
partidàries de la caça ho siguin de l'equilibri dels recursos
naturals i del bon funcionament de la caça dins les nostres illes.
Crec que amb el temps hi ha una certa evolució, han passat deu
anys des d'aquest decret, hi ha, de cada dia, una major
sensibilitat per part de la societat i hi ha altres associacions que
tenen alguna cosa a dir en aquesta matèria, i es per això que el
Grup Parlamentari Mixt proposa que a partir d'ara sigui
possible, a sol•licitud d'aquest parlament si obté el suport dels
diferents grups, que en els Consells insulars de Caça hi hagi un
representant del departament d'ecologia de la Universitat de les
Illes Balears, abans inexistent però en aquest moment
funcionant, i un representant d'associacions de conservació de
la naturalesa de les nostres illes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Grups que vulguin intervenir? Pel
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears té la
paraula la diputada Sra. Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. El Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida dóna suport a aquesta proposició no de llei. Ja
dubtam que pugui tenir el suport de tots els grups
parlamentaris, donat el debat anterior, però almanco, en
aquesta proposició allò que es demana és un representant
del departament d'ecologia de la Universitat de les Illes
Balears, per tant, un tècnic en aquest sentit, que suposam
que té molt a dir dins aquests organismes. Igualment, un
representant de les associacions de conservació de la
naturalesa de les Illes Balears i que tengui un reconegut
prestigi declarat d'utilitat pública, ens sembla que pot tenir
també un prestigi en aquestes comissions o en aquests
organismes. Per tant, suposam que almanco el criteri de
tècnics i de persones de reconegut prestigi sí que tenen
molta més viabilitat de modificació d'aquests consells.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. La tendresa de l'anterior portaveu
que ha fet ús de la paraula li ha fet pensar que el Govern pot
ser sensible, o el Grup Popular, a aquests arguments perquè
un tècnic, a més representant de la Universitat, i un
representant d'associacions de conservació de la naturalesa
poden ser arguments que donin credibilitat, que avalin
aquesta proposta als ulls del Grup Popular i, evidentment,
no serà així, perquè ho hem de dir ben clar: quan es parla
d'un representant...

EL SR. PRESIDENT:

Continuï, continuï, Sr. Diputat.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. 

...jo crec que, en aquest moment, ja n'hi ha per haver
perdut la fe, l'esperança i la caritat. Quan es proposa que
sigui un representant del departament d'ecologia de la
Universitat -i em perdoni l'expressió- el Govern es posa la
mà a la pistola; així de clar, o sigui, espanta. Però és que, a
més a més, un representant de les associacions de
conservació de la naturalesa de les Illes Balears de
reconegut prestigi i declarades d'utilitat pública, una, el
GOB, i vostès creuen que el Grup Popular pot donar suport
perquè el GOB estigui present dins qualsevol organisme de
participació que hagi creat el Govern de la Comunitat
Autònoma, encara que sigui el Consell de Caça, quan dia
rera dia acusa el Govern de tenir una actitud de malbaratar
el medi natural, de destruir...? És evident que nosaltres no
tenim la mateixa fe ni tenim la mateixa esperança que la
Sra. Thomàs. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la diputada Catalina Mercè Amer.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats;
en tot cas nosaltres, com a oposició, continuarem insistint i
donant suport a proposicions d'aquest tipus; potser d'aquí a uns
anys tendrem més representació per poder-les dur endavant.

Ho comentàvem fa uns pocs mesos en motiu de la
intervenció en la proposició no de llei sobre promoció i foment
dels refugis de caça. Tenim una situació general on la major
part del territori es dedica o admet la caça amb la reglamentació
general de la llei de caça. Alguns llocs molt concrets, molt pocs,
són oasis segurs i permanents per a la fauna, tant al seu favor
com per a molts de ciutadans de les illes i visitants que desitgen
observar-la tranquil•la; aquest és el cas d'espais protegits com
Cabrera o sa Dragonera, on la caça s'ha suprimit de manera total
i completa igual que a l'Albufera del Grau. Alguns llocs són
espais protegits on es gestiona la caça i contribueixen a un
equilibri entre protecció i conservació, cosa que es tradueix en
un aspecte bàsic com és la conservació de la natura.

Tenim aquest conjunt de territori, en tot cas ampli, on és
necessari, creim, establir uns principis claus perquè a mig
termini es faci possible aquesta harmonització general de
criteris tenint en compte la diversitat d'interessos i el diàleg
entre els diferents responsables. 30.000 llicències són les que hi
ha actualment a Balears concedides per la Comunitat
Autònoma, xifra que sembla augmentar de cara a l'any que ve
i que els mateixos caçadors consideren abusiva. 

Consideram imprescindible aquest diàleg permanent en
matèria de caça, i tal com s'especifica a la mateixa llei de caça
del 70, la finalitat és regular la protecció, conservació i foment
de la riquesa cinegètica i el seu ordenat aprofitament amb els
diferents interessos afectats i per això tenim el Consell de Caça
creat pel Decret 8/1986, composició que entenem que es veuria
completa amb aquesta proposició no de llei que presenta el
Grup Parlamentari Mixt. Com dèiem ja al començament, tendrà
el nostre suport. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula el diputat Sr. Marí

EL SR. MARÍ I BONET:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, no
repetiré la composició perquè ja l'han repetida dues o tres
vegades. Allò que sí voldria, per tenir una idea més o manco
dels temes que es tracten amb el Consell de Caça, voldria
explicar una mica el Consell que es va celebrar el 23 de
maig a Eivissa que, a més dels senyors que
reglamentàriament hi havien d'assistir, com a convidats hi
va haver un representant del GOB, un representant de
l'Administració perifèrica, un representant de la guarderia
forestal i un representant del Seprona, sense veu ni vot o con
voz pero sin voto, i es varen tractar els següent temes: ordre
de vedats, caça del conill a Eivissa, mig vedat, caça a l'illa
de Formentera, protecció de la caça en general, refugis de
caça, distribució de les peces per a repoblació i, a més, cosa
anecdòtica, es va tractar també modificar la composició del
Consell de Caça i es va proposar que entrassin dins el
Consell de Caça un representant dels armers, dos experts en
caça de reconocido prestigio i un representant d'arts de caça
tradicional. Això va ser el que es va proposar per part dels
integrants assistents al Consell de Caça el 23 de maig del
1996. 

I ara dic jo: i per què no n'hi posam un de l'Institut de
Biologia animal?, per què no hi posam un del Seprona?, per
què no hi posam un del GEN, a més dels del GOB? Com
que veig que cadascú proposaria una modificació i crec que
com està reglamentat en aquest moment hi ha una
representació molt plural, crec que el més lògic és deixar-ho
com està, perquè si cadascú vol fer una modificació
tendríem més de 2.000 representants en el Consell de Caça.
Per tot això la proposta del Partit Popular és de no
modificar-ho, de moment; per tant, no donarem suport a la
proposta.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sra. Diputada, vol la paraula? Sra.
Diputada, té la paraula.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Sí, Sr. Riera. Bé, en primer lloc vull agrair als
representants dels diferents grups que ens han donat suport
a la proposició no de llei; encara que de moment no es
pugui aprovar no dubto que es farà en una altra ocasió; i em
sap greu que el Grup Popular no li doni suport, i encara
me'n sap més quan m'ha donat les explicacions el
responsable d'aquesta àrea, perquè resulta que sí que ho han
modificat, almenys a Eivissa, però no ho han modificat en
el sentit que jo proposava, i era, precisament, de convidar la
Universitat, convidar organismes que el que volen,
precisament, és preservar la natura i que estan preocupats
perquè no hi hagi una major caça, de cada dia, sinó que
vostès el que han fet a Eivissa és, de qualque manera,
convidar a participar aquells col•lectius que precisament el
que volen és just el contrari del que jo proposava, que són,
precisament, els armers, que el que volen és vendre el
màxim de cartutxos, els representants d'altres tipus d'arts,
supòs que els caçadors de filats, etc., etc., i, per tant, l'efecte
és just el contrari. 
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Si a Eivissa han proposat i han modificat el decret en el
sentit d'ampliar-lo, o els conviden, si no l'han modificat, els
conviden a participar, crec que seria bo, realment, fer possible
que hi hagués la modificació, no per la via de fet sinó per la via
de dret, que és com s'ha de fer, des del Parlament, que el
Govern se n'assabenti del que vol el Parlament, modifiqui el
decret, donin entrada -si ho creuen oportú- a tots aquests
col•lectius que també tenen alguna cosa a dir en el tema de
caça, nosaltres no ens hi oposaríem, però també els col•lectius
que nosaltres hem anomenat aquí i que, de cada dia, tenen
qualque cosa més a dir en un tema com el de la caça. 

I per què no convidam a participar-hi altres entitats com -i
m'ha posat un exemple- biologia animal? Doncs perquè, avui
per avui, no sabem que els ocells es reprodueixin d'una manera
d'inseminació artificial o els conill; quan això arribi potser
també haurem de convidar l'Institut de Biologia animal a
participar-hi.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Marí, té la paraula.

EL SR. MARÍ I BONET:

Bé, pel que fa al que li he dit de l'Institut de Biologia animal
sí que hi participa perquè almanco a Eivissa vacuna tots els
animals que s'amollen; em sembla que hi dedica una labor
important. A més, no només a Eivissa és allà on es convida el
GOB; em consta que en el Consell balear de Caça també se'l
convida, a Menorca em diuen que també, per tant em sembla
que és una tònica general que no és un coto cerrado, no, a aquest
Consell insular i balear de Caça es convida molta gent, tota
aquella gent que cregui que pugui aportar iniciatives, que pugui
aportar suggerències i totes aquestes entitats que jo li havia dit
em sembla que estan relacionades molt directament amb el que
és la caça; per exemple, el Seprona vigila, precisament, perquè
no es caci d'una manera indeterminada, fan una feina molt
efectiva; els del GEN també presenten, almanco a Eivissa,
iniciatives, diuen coses, es preocupen..., ara, potser el dia que
tenguem l'extensió de la Universitat de les Illes Balears
d'Eivissa, igual hi convidam el representant de la Universitat, en
el Consell de Caça. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sra. Munar, vol la paraula?

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Donat que la proposició és meva...

EL SR. PRESIDENT:

Què és, que vol presentar una esmena?

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Jo crec que podríem fer una transacció, perquè
si,realment a ells els preocupa el tema i ja fan convidades a
altres institucions, una més o una manco tampoc no vendrà
d'aquí, per tant no veig quina impossibilitat hi ha perquè
s'arribi a un acord en aquesta matèria.

Pel que fa amb el cap el Sr. Diputat entenc que això no
és possible...

EL SR. PRESIDENT:

Em sembla que no la votarem.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

...així que tan sols diré que no entenem per què no es vol
modificar aquest decret. Crec que majoritàriament tota la
societat cada dia està més sensible cap a la caça, creu que
s'ha de limitar i que hi han de participar altres tipus de gent
que no siguin, precisament, els caçadors i aquells que tenen
un guany darrere de la caça.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. No, Sr. Marí, no està en ús de la
paraula. Passarem a votar aquesta proposició no de llei.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 9. 

EL SR. PRESIDENT:

Queda idò rebutjada aquesta proposició no de llei. I
esgotat d'ordre del dia s'aixeca la sessió.
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