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I.1) Pregunta RGE núm. 5373/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a disseny d'una imatge distinta dels productes
elaborats o fabricats a les Illes Balears.

I.2) Pregunta RGE núm. 5374/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a controls sobre empreses especialitzades en la
lluita contra plagues amb productes químics.

I.3) Pregunta RGE núm. 5376/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a paralització en l'execució de les obres del
polígon industrial d'es Mercadal.

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 5412/96, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a
seguiment de l'escull artificial instal•lat a sa Punta Prima (Sant
Lluís).

II.2) Proposició no de llei RGE núm. 5868/96, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a recollida d'olis usats
d'embarcacions.

EL SR. PRESIDENT:

Abans de començar, deman per fer una alteració de l'ordre
del dia. El primer punt eren preguntes, el segon era dues
proposicions no de llei, el tercer, compareixença del conseller
d'Agricultura. Jo deman que l'alteració fos: primerament, es
faria una pregunta al conseller, que la faria Pere Sampol, i
deixaríem les altres, que són del diputat Sr. Orfila, per al tercer
punt, abans d'arribar a les proposicions no de llei, i el segon
punt seria la compareixença del Sr. Conseller. Va bé aqueixa
alteració, mentre esperam que arribi l'avió de Menorca, si és que
arriba?

Començam. Deman si hi ha substitucions.

LA SRA. MUÑOZ I LASO DE LA VEGA:

Miriam Muñoz sustituye a Carmen García i Querol.

I.4) Pregunta RGE núm. 5721/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a la participació de l'empresa Semilla a la
constitució de "Plantes dissecades, SA".

EL SR. PRESIDENT:

El primer punt de l'ordre del dia seria la pregunta del Sr.
Sampol. Sr. Sampol?

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Semilla, l'empresa pública, ha participat o ha constituït
juntament amb altres empreses la societat anònima Plantes
Dissecades, amb una aportació inicial de 13.500.000
pessetes. Li he de confessar que ens ha estranyat aquesta
nova activitat de l'empresa pública Semilla, que ha
participat en la constitució d'altres societats anònimes amb
altres societats, concretament hi participa també una societat
limitada i una altra societat anònima, fins i tot alguna
d'aquestes societats té el domicili social a la península.

Per tant, li fem tres preguntes, les llegiré: Per quins
motius es va constituir aquesta societat anònima i amb quins
objectius?, quins criteris s'han seguit per escollir els socis
que formen aquesta societat anònima?, i finalment, quins
resultats econòmics s'han obtengut fins al dia d'avui? Tenc
entès que aquesta societat es va constituir a finals del 95 i es
degué constituir el gener del 96, per tant, duim deu o dotze
mesos d'activitat, a veure si ja en podem avaluar el resultat
i quines operacions ha fet. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula, per contestar aqueixa
pregunta, el Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sr. President. Hi ha tres preguntes fetes, intentaré
anar per ordre.

Per quins motius es va constituir la societat Plantes
Dissecades? Com vostè sap, Sr. Sampol, l'organització comuna
de mercat en el sector de farratges dessecats va ser establerta
per reglament de la Comunitat Europea 1117/78. A través
d'aquesta disposició es va establir un règim d'ajudes per
compensar la diferència que existia entre el preu de mercat
internacional d'aliments proteics per al bestiar i els costos de
producció d'aquestos productes a la Unió Europea. Aquesta
ajuda s'estableix sobre el quilo de farratge deshidratat que
tengui un percentatge alt en proteïna, més del 13% (...), com és
el cas de l'alfals. A l'entrada d'Espanya en el Mercat Comú,
varen proliferar a la península la implantació d'indústries
deshidratadores, no tant per la necessitat d'haver de recórrer a
la dessecació artificial, ja que a les zones productores, Balears
ens hi podem incloure, d'alfals és suficient, a efectes pràctics,
la dessecació natural, sinó per rebre l'ajuda del mercat comú,
que augmentava a mesura que anàvem cap al període transitori.
És a dir, que les ajudes..., perquè les ajudes que establia la
Comunitat Europea o la Unió Europea cap a l'alfals, farratge, en
el cas concret que ens afecta, cap a l'alfals, es canalitzen a
través d'empreses transformadores. Per tant, el motiu de crear
aquesta empresa és precisament aquest, aprofitar aquestes
ajudes que vénen de la Unió Europea amb vista a l'alfals. Una
de les conseqüències d'aquestes ajudes és abaratir, evidentment,
els costos de l'alfals amb vista al ramader.

Quins són els criteris que ens varen inclinar a constituir una
societat anònima amb aquestos socis, amb aquestes dues
societats? Bé, aquí, a Balears, no hi havia cap experiència de
dessecació de farratges, era convenient comptar amb algú que
tengués una experiència determinada per poder dur endavant un
projecte d'aquest tipus. Així, va coincidir en el seu moment que
les persones o empreses que tenen experiència dins aquest tipus
d'indústria són o bé els fabricants o bé els industrials que tenen
instal•lacions d'aquest tipus. L'objectiu final era treure uns
beneficis directes de l'explotació de la planta dessecadora i que
revertissin en el sector primari, és a dir, que els destinataris
finals d'aquestes accions o participacions en l'empresa han de
ser els pagesos i els ramaders, una vegada que s'acrediti que
l'empresa funciona, és a dir, que vagi bé, que el projecte
funcioni, que es veu que és rendible i que l'empresa interessa el
sector ramader o el sector agrícola.

Quines persones podien ser les adequades i que
estiguessin disposades a arriscar-se en aquesta operació, i
llavors, quan això funcionàs, al cap d'un temps, salvant els
seus sous, poguessin vendre les seves participacions sense
cap tipus de problema? Per una banda, evidentment, el
Govern, i per l'altra, els fabricants, que són, com vostè
sabrà, Agropirineos Ayerbe, que és l'empresa fabricant de
la maquinària necessària per dessecar l'alfals,  el
representant que té aquí, a Balears, que és Cànoves
Comercial. tant un com l'altre han subscrit un compromís de
vendre les accions pel seu valor nominal tan aviat com
estigui muntada la planta de dessecat (...) la Conselleria
d'Agricultura, Comerç i Indústria estableixi l'ordre de
prioritat, passaran d'aquestes accions. Tampoc no crec que
sigui bo amollar tot el sector i accionariat de cop, sinó que
s'ha de fer d'una manera progressiva per no alterar el
funcionament de la planta. Evidentment,  la voluntat del
Govern..., és a dir, nosaltres hi tenim un 45% de les accions,
a través de Semilla, i la idea que tenim és que, quan la
planta funcioni i els pagesos tenguin confiança en el
funcionament, desfer-nos també d'aquesta planta o de les
accions de la societat.

Els resultats econòmics. Com vostè ha dit molt bé, la
societat es va constituir el novembre del 95 i es va inscriure
a principis del 96, de fet, no hi ha resultats econòmics
encara, que es puguin comptabilitzar, simplement l'empresa
encara no funciona, no funciona, no treballa, estam fent la
construcció de la planta, jo crec que acabarem bastant aviat,
tota la maquinària ja és a la planta. Recordaran que jo vaig
la comissió que la visitassin. Jo crec que és un projecte
interessant i que així com el tenguem acabat, si els pareix
oportú, a vostès, els convidaré a visitar-la perquè comprovin
que és un projecte importantíssim, sobre tot perquè ens
evitarà o ens ajudarà a baixar els costos de l'alfals que tenen
els nostres pagesos, alhora que incrementarà..., i ja i ha
pagesos interessats a sembrar més alfals, al pla de Sant
Jordi, aprofitant les aigües depurades. Moltes de gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Sampol, vol la paraula? Sí.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Tenc entès que les dues empreses
que hi han participat, Agropirineos Ayerbe i Cànoves
Comercial, són l'empresa fabricant de la maquinària i el
representant aquí. Aleshores, ha parlat que aquestes
societats, per una part, permeten accedir a les subvencions
europees, per tant, aquí em suggereix un nou interrogant, és
a dir, fins al moment, quines ajudes s'han obtengut?, o
millor dit, hauríem de començar pel principi, quin
pressupost total té aquest projecte, no ens referim només a
la construcció de la planta?, m'imagin que quan es fa una
aportació de capital ja és perquè hi ha unes previsions
pressupostàries, és a dir, aquesta empresa deu tenir
experiència en muntar plantes d'aquestes característiques i
supòs que no es tiren a un pou sense fons sense saber com
acabarà aquesta inversió, és a dir, s'hi posen 13,5 milions
inicialment, que és el 45% del capital, però tendran uns
objectius i uns límits d'inversió. Dins aquestes previsions
pressupostàries, hi haurà una expectativa d'obtenció de
recursos econòmics per part de a Unió Europea, i jo voldria
que m'explicàs una miqueta més aquest projecte, ja que hi
som, és a dir, quina inversió total suposarà i quines
aportacions de la Unió Europea tendrem.
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Llavors, el que no em queda clar és com aquestes ajudes
europees arribaran al destinatari final, que han de ser els
pagesos i els ramaders. Vostè diu que el que això produirà serà
un abaratiment de l'alfals, un abaratiment de l'alfals relatiu
perquè, en definitiva, el que aquí hi haurà serà un monopoli,
aleshores, admetrem que es produeix un abaratiment de l'alfals,
els beneficiaris del qual seran els ramaders, però no els
productors, és a dir, el propietari que sembra alfals, si hi ha un
abaratiment, tal vegada en sortirà perjudicat. De totes maneres,
crec que en conjunt el balanç és positiu perquè, aleshores,
podrem fer una producció més econòmica i serem més
competitius en aquest sentit, no és un retret.

I una tercera qüestió que se'm planteja és si el sector no hi
hauria pogut participar més a través de donar entrada a les
cooperatives. Aquí ja podríem entrar en un debat més llarg, i és
la seva fe en les cooperatives o no, és a dir, que fins ara les han
tengudes a pa i aigua,a pa dur, a més a més, i és clar, pot ser que
estiguin descapitalitzades i no puguin acudir a una aportació de
capital d'una operació d'aquestes característiques, però jo crec
que seria molt positiu que les cooperatives de les Illes Balears,
el 90% de les quals estan associades, haguessin pogut
subscriure una part del capital desemborsat i tenir accés a
control de la producció i de l'elaboració de tot aquest projecte.
Jo crec que són mentalitats distintes que fins ara ha tengut el
Govern balear i el que hem defensat des de l'oposició, però, en
tot cas, li deman si em pot aclarir aquests interrogants que han
suggerit la seva resposta inicial. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sí, Sr. President. Em disculparà, Sr. Sampol, si no li dic la
inversió exacta, que ens consta, però vaja, és sobre els 54
milions. Jo la comprovaré i després, si de cas, la dic al president
de la comissió perquè la remeti als membres, així podran
comprovar exactament l'import de què consta la inversió total
d'aquesta planta. Sí que li he de dir que, per exemple, la inversió
no comptarà els terrenys, perquè els terrenys són de la
Comunitat Autònoma i s'han cedit (...) de superfície, és a dir, la
propietat es manté i, per tant, no crec que en el valor de la
inversió comptin els terrenys, que ocupen una superfície d'uns
7.000 metres quadrats aproximadament.

Les ajudes són a la producció de l'alfals, o sigui, les
ajudes són a la fàbrica, m'explic? Es fa al quilo d'alfals
dessecat que es produeixi. I per què beneficien el ramader
i el pagès? Beneficien el ramader, perquè el ramader, amb
aquest ajut de descompte, compri més barat, i beneficia el
pagès perquè el preu a què comprarà a la fàbrica pot ser
igual o superior a l'actual, m'enten? Al mig de la cadena, hi
posam un objecte que ens permet aquesta injecció de sous
que ens vénen d'Europa, que permeten abaratir la sortida, no
l'entrada del material.

Sí que té raó (...) hi ha una planta, són aquestos, però
ningú no té obligació de comprar a aquesta planta, vull dir
que no hi ha un monopoli en sentit estricte, serà l'única
planta que hi ha, no només a Mallorca, a Balears, però em
pareix que quan començam amb una experiència, no podem
muntar 25 fàbriques o 3 fàbriques, perquè no sabem encara
l'acceptació que tendrà o el rendiment que pot arribar a
tenir, però el primer que hem de tenir ben clar és que la
fàbrica aquesta sí que pot assumir tota la dessecació de
l'alfals que es faci en el pla de Sant Jordi, però el primer que
hem de tenir clar també per muntar altres fàbriques és:
primer, tenir terrenys adequats per sembrar-hi més farratge,
localitzar-los i arreglar tota una zona, no oblidem que això
també s'ha de regar amb aigua residual, amb aigua
depurada, s'ha de fer prop d'una depuradora, entenc jo, i
això implica desenvolupar, com s'hi treballa ja, el Pla de
reutilització d'aigües depurades, que des de la Conselleria
d'Agricultura en col•laboració amb la de Medi Ambient
estam intentant aprofitar al màxim, però abans de fer un
projecte o abans de fer altra planta dessecadora, hauríem de
tenir les bases o els fonaments, que serien l'aigua depurada
i la zona adequada.

De tota manera, estaria molt content, jo, que la planta no
donàs a l'abast i n'haguéssim de fer una altra, significaria
que aniria bé. Aquesta planta es pot millorar molt, vull dir
que ara, en aquest moment, la dessecació d'alfals es treu per
embalatge; en el futur, si anàs bé, es pot intentar fer amb
(...), que és en granulat, per a l'oví, en el qual tenen molt
d'interès els ramaders de les ovelles, però el problema que
tenim és que la inversió ens costa dos-cents o tres-cents
milions de pessetes i em pareix una mica arriscat gastar una
quantitat importantíssima abans de tenir els resultats bons o
dolents que hi hagi d'haver.
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Quant que s'hi pugui incorporar el sector, ja li deia que la
finalitat és vendre-ho, que s'ho quedi i ho gestioni el mateix
sector, ramaders i pagesos. Per tant, a mi em pareixeria perfecte
que les cooperatives, a través, com deia vostè, de l'associació
que tenen, que en aquest moment la més grossa que hi ha és
Ucabal, que recull..., deu representar quasi el 80, el 90% del
cooperativisme a Balears, ho gestionàs. No hi ha inconvenient.
Tal vegada en el moment de constituir la societat i de muntar la
maquinària, no sé jo fins quin punt fa falta, sí que farà falta
aquesta associació en concret o aquestes cooperatives en el
moment que s'hagi de gestionar, perquè jo crec que al final, si
parlam de la política una mica de l'alimentació del bestiar, per
abaratir la política, la planta dessecadora d'alfals és un element
més, important, bastant important, però no n'és l'únic, ja es parla
de fer aquests d'alimentació o ració d'alimentació per als
animals, que contemplin no només l'alfals, sinó totes les altres
quantitats d'aliments que necessiten i fer ja el projecte, això es
pot fer, és a dir, s'està estudiant. Per tant, vull dir-li que la
dessecadora d'alfals s'integrarà, jo crec, dins una cadena
d'alimentació importantíssima que abaratirà costos als pagesos,
i pot estar molt ben gestionada per pagesos a nivell personal o
bé per les associacions o per les agrupacions, siguin
cooperatives, sigui Ucabal, sigui qui sigui. A mesura que es
vagin posant les accions a la venda, tendran dret a accedir-hi.

I feia vostè referència que els teníem a pa eixut, li he de dir
que es miràs els pressupostos d'enguany, hi veurà que les ajudes
a agrupacions han pujat bastant, vol dir que el Govern creu en
l'associacionisme i el Govern creu en les cooperatives. Moltes
de gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

III.1) Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
d'Agricultura, Comerç i Indústria, davant la Comissió
d'Economia, sobre la situació de l'empresa pública Serveis
d'aqüicultura marina, SA (Seamasa), alternatives a la seva
liquidació. (RGE núm. 5887/96).

Passam, idò, a tractar el següent 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 situació a l'empresa pública Servei d'Aqüícultura
Marina (Seamasa), alternativa de la seva liquidació. Per
informar sobre el tema, té la paraula l'Hble. Sr. Conseller
d'Agricultura, Comerç i Indústria, que ha vengut acompanyat
del gerent de Seamasa, Sr. Miguel Sánchez. Sr. Conseller, té la
paraula

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

Gràcies, Sr. President. Vejam, en diverses compareixences
que he tengut aquí, davant la comissió, sempre he fet referència,
quan parlàvem de Seamasa, que la llei de pressupostos establia,
ja d'enguany, la seva dissolució, que era un acord del Parlament,
però durant aquest any, concretament en els darrers mesos,
s'han presentat o hi ha hagut interès per part de dos empreses en
concret per dur endavant el projecte del Carnatge, i això ha fet
que aquest interès ens fes replantejar la dissolució de Seamasa,
i tal com em vaig comprometre a la meva primera
compareixença, qualsevol qüestió, com vaig dir, que afectàs
aquesta dissolució, volia presentar-la en el Parlament.

Voldria que quedàs ben clar que no hi ha cap interès a
mantenir Seamasa perquè sí, sinó que partint de la base que
el Govern -si em deixen dir l'expressió- s'ha de desfer
d'aquesta societat, la idea que jo tenc és: complim amb
aquesta idea de desvincular Seamasa del Govern, però en
treguem el màxim de rendiment possible  per a la societat i,
en aquest cas concret, el beneficiat serà l'illa de Mallorca.

Com vostès recordaran, encara que sigui una petita
referència a la història de l projecte del Carnatge, el gener
del 93 la Comunitat Autònoma i l'Ajuntament de Palma
signaren un conveni en virtut del qual el consistori va cedir
l'ús i gestió dels terrenys del Carnatge a la Comunitat
Autònoma per un termini de 99 anys. La Comunitat, a
canvi, es va comprometre a participar en la conservació i
desenvolupament natural d'aquesta zona així com a
instal•lar-hi un conjunt de serveis i activitats directament
relacionades amb la naturalesa i a potenciar el coneixement
públic dels valors naturals del Carnatge. El mateix conveni
facultava, en el seu punt quart, la Comunitat Autònoma a
cedir, a la vegada, l'ús i gestió d'aquestos terrenys a una
empresa vinculada a la Comunitat, i fent ús de tal
possibilitat, la Comunitat va signar el maig de l'any 95 un
conveni amb Seamasa pel qual es converteix aquesta
empresa en la concessionària de la utilització i gestió de
l'àrea del Carnatge, un indret, com vostès saben, millor que
jo, i tothom que és d'aquí, situat a Can Pastilla i que es
considera idoni per a l'edificació del centre d'investigació i
altres serveis relacionats amb la mar i amb la naturalesa.

Si en aquest moment liquidàssim Seamasa i
desaparegués la societat com tal, suposaria el retorn de la
concessió que va fer l'Ajuntament de Palma d'aquestos
terrenys i comportaria la creació bé d'una nova empresa bé
d'una nova figura jurídica vinculada a la Comunitat, a la
qual el Govern hauria de cedir l'ús i gestió d'aquestos
terrenys per poder-ho dur endavant. Fer desaparèixer
Seamasa per una nova institució a la qual cedir els terrenys
i que en dugui la gestió, em pareix absurd. És per això que
ens plantejam mantenir l'empresa, però des d'aquest punt de
vista, és a dir, com a titular d'aquest dret o d'aquesta
concessió o del projecte i únicament i exclusivament per
gestionar això, totes les altes funcions que feia Seamasa les
ha d'assumir el Govern, tot el tema d'aqüícultura i
d'investigacions que duia a terme l'ha d'assumir la
conselleria i Seamasa quedaria com a titular de les accions
i titular del projecte del Carnatge.

Per això, el projecte passaria perquè la conselleria o,
millor dit, la Comunitat Autònoma, cedís les seves accions
sobre Seamasa fins un punt prudent, vull dir que
mantengués la qualificació de societat participada, perquè
aquestes són les condicions que tenim en el conveni amb
l'Ajuntament, però que permetés, per una banda, fer que
algú gestionàs i dugués endavant un projecte, però jo crec
que tothom està d'acord que és un projecte important i un
projecte boníssim, com a oferta complementària per a l'illa
de Mallorca, i evidentment, l'empresa majoritària que es
quedi amb aquest projecte hauria de dur endavant la
construcció del Centre d'investigació marina i els accessos
(...) i aparcaments que hi ha contemplats, jardí botànic i la
ruta de la naturalesa, un aquari, un aula de la mar i un
museu de la mar.
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També, el conveni subscrit el gener del 93 per l'Ajuntament
i la Comunitat Autònoma complementa un compromís que
també hauria de fer assumir per l'empresa adjudicatària, protegir
els jaciments de fòssils de la zona i procedir a una conservació
i recuperació de la fauna i de la flora. A la societat, a més, a què
s'adjudiqui el concurs, que nosaltres creim que el que és
adequat, segons informes jurídics que tenim, que ens diuen que
el que seria vendre o cedir el 80% de les accions hauria de
garantir documentalment a través d'un aval bancari l'execució
completa d'aquest projecte, o sigui, que no ens podem quedar
amb un patracol a mig fer que ens deixi, el Govern o
l'Administració, sense poder anar ni endavant ni endarrera.
També l'empresa s'hauria de comprometre a cedir gratuïtament
a la Comunitat Autònoma el Centre d'investigació marina i el
(...) d'aigua de la mar en aquest centre. Les funcions
d'investigació i estudi del medi marí, que té ara assignades
Seamasa, es durien a terme en aquest centre i, evidentment, la
gestió; com ja dic, Seamasa es desvincularia de tota activitat
que fa ara, per tant, es duria a terme a través de la conselleria.

Tot això que els expòs, a vostès, és perquè consider que
qualsevol altra acció que facem, com deia al principi, que no
sigui la liquidació de Seamasa, ha de tenir l'autorització del
Parlament. Recordaran que la vegada que en vaig parlar, vaig
dir que presentaríem una esmena a l'actual projecte de llei de
pressupostos que contemplàs aquesta possibilitat i que..., home!,
a mi m'hauria agradat haver tengut la compareixença abans
perquè, en cas que hi estiguéssim d'acord, poguéssim redactar
l'esmena de conformitat entre tots, però els terminis són com
són i l'esmena s'ha presentat per mor que no hi havia temps per
presentar-la més tard; de tota manera, jo em sotmet a les seves
consideracions per veure si podem buscar una idea de consens
que ens permeti dur endavant un projecte tan important per a
Mallorca com és el del Carnatge. Moltes de gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

Hem de suspendre la sessió?

(Se sent que algú diu: Sí, gràcies, Sr. President, demanaríem
deu minuts).

EL SR. PRESIDENT:

Idò, suspenem la sessió, que recomençarà a les 11,20 hores.

Recomença la sessió.

Grups que hi volen intervenir? Pel Grup Parlamentari
Mixt, té la paraula la diputada Sra. Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller. En primer lloc, li he de dir que el nostre grup
sempre s'ha pronunciat a favor de la desaparició de les
empreses públiques i mai no hem cregut que sigui
necessària una proliferació, com s'havia donat en els darrers
anys, d'aquestes. Nosaltres creim que l'empresa pública tan
sols ha d'ocupar un lloc en aquells casos que la iniciativa
privada no pot satisfer la demanda ni les necessitats perquè
sigui un tema que realment no sigui rendible. Crec, per tant,
que li hem de donar l'enhorabona per la iniciativa de la
propera desaparició de Seamasa, i m'agradaria que aquesta
fos una desaparició amb totes les seves conseqüències, no
tan sols un canvi de nom, com s'ha produït a altres empreses
públiques. Per una altra part, ens agradaria saber quan hi ha
previst l'inici d'aquest projecte al Carnatge i quin temps hi
ha previst que duri l'inici d'expedient i la consecució, és a
dir, quan tindrem aquest projecte enllestit perquè en puguem
gaudir tots i cada un dels ciutadans? Quant a tot allò altre,
cap més pregunta.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Començaré per dir, Sra. Munar,
que coincidesc amb vostè en el tema de la desaparició de les
empreses públiques; durant el 97 intentarem que
desapareguin, o almanco en comenci la liquidació, tres, sap
que ho he dit (...) en els pressupostos, però en el cas de
Seamasa el que fem és, per tractar d'aprofitar aquest
projecte tan important, crec que ho podem dir així, del
Carnatge, mantenir la societat, mantenir l'estructura jurídica,
però treure'n tot el contingut que havia tengut fins ara i que
el mantengui el Govern a través de la Conselleria
d'Agricultura.



ECONOMIA /  Núm. 24 / 28 de novembre de 1996 387

L'inici del projecte, en aquest moment el que tenim nosaltres
és un interès manifestat per dos empreses, una..., ara de
memòria no, no..., no la tenc aquí, el nom de les dues, però una
es diu Iberana, que és una entitat associada a Corelword
International, que és una corporació internacional que ha
construït diversos aquaris, un a Israel, un altre a Sant Thomàs,
a les Bahamas, a Austràlia..., perdó, dos a Austràlia, un a (...) i
l'altre a (...), vull dir que crec que és una empresa amb
experiència, una empresa que cotitza en borsa internacional, i
n'hi ha una altra que és espanyola, que és la que ha promogut
l'Aquàrium de Barcelona, vull dir que no són dos noms
qualssevol, sinó que crec que al darrera hi ha certa entitat. De
tota manera, abans de dur endavant qualsevol passa, és a dir, si
és possible o no dur aquest projecte endavant, m'ha paregut
procedent demanar-ho o exposar-ho aquí, a la comissió del
Parlament, i a la vista del que es digui, a la vista del que es
decideixi en el ple, farem una cosa o l'altra. La nostra intenció,
que és la que els propòs, és la possibilitat de treure a concurs la
venda de l'accionariat, un 80% de l'accionariat, i dic el 80
perquè és el que ens aconsellen els informes jurídics, de
l'acconariat de Seamasa, perquè se'l quedi l'empresa que millor
projecte ens presenti, és a dir, no es tracta, jo crec que en això
estam tots d'acord, de voler-ne un o l'altre directament, jo no
vull que Seamasa o que la conselleria decideixi unilateralment,
sense cap tipus de concurs ni sense cap tipus d'exposició,
contractar amb una empresa o amb un altra, hem de dar igualtat
d'oportunitats i que el projecte que més s'adeqüi a l'entorn del
Carnatge, el projecte que ens paregui més adient a tots, sigui el
que s'adjudiqui a l'empresa que el presenti.

Sí, li he de dir que les nostres previsions són que en les
condicions que s'han de posar per a la venda d'aquestes accions,
l'empresa adjudicatària haurà de dur a terme el projecte en un
termini de vint mesos, la construcció no ha de ser una obra
d'aquestes eternes, sinó que ha de ser una obra que en un
termini prudent es pugui fer i que a Mallorca es pugui gaudir
d'aquest projecte. Moltes de gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Diputada? Pel Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, té la paraula la diputada
Sra. Margalida Thomàs i Andreu.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller, per aquesta
compareixença i per aquestes explicacions. Allò que el Grup
Parlamentari d'Esquera Unida voldria manifestar és que no
tenim clar en absolut aquesta privatització, aquesta venda de
Seamasa, atès que el tema del Carnatge neix d'un conveni amb
l'Ajuntament, que el cedeix al Govern balear, i sobretot perquè
els objectius que es pretenien amb el Carnatge eren objectius
que a nosaltres ens semblen molt interessants per al conjunt de
la població, no només de Mallorca, sinó de les Illes, el tema
d'un centre d'investigació marina, el tema de l'aula de la mar, el
tema de la protecció dels jaciments, de fauna i flora; tots
aquests aspectes, com el Centre d'investigació marina, té
obligació de fer l'Administració, aquell que gestiona els doblers
públics i, per tant, si ja l'Ajuntament de Palma ho cedeix al
Govern balear a través d'aquest conveni i després el Govern
balear veu que no..., supòs que la conclusió ha estat que no s'ha
vist capaç d'envestir un projecte tan important, allò que
nosaltres plantejaríem seria una reconsideració el tema, veure
les prioritats que s'haurien de donar a tot aquest projecte, però
allò que es proposa, fer un concurs i donar-ho a dues empreses
privades, ens sembla, com a mínim, perillós, perquè hi pot
haver un aspecte que des del punt de vista ciutadà pot ser
interessant, que és el tema de l'aquari, l'aquari de Barcelona té
molt d'èxit en les visites escolars i per aspectes educatius, etc.,
ens sembla molt interessant, supòs que la segona empresa, que
si té un suport o un aspecte internacional, millor pot ser el

projecte, en això no ens ficarem, però allò que ens preocupa
és que tots aquells altres aspectes que tenguessin una
possible reversió sobre la millora de les condicions, fins i tot
dels aspectes universitaris que podria tenir el tema de l'aula
de la mar en relació amb la Universitat balear, etc., tot això,
si cau o si es dóna a empreses privades, tendrà un altre caire
i un altre aspecte totalment distint.

Per tant, no volem entrar més enllà d'aquesta primera
impressió, voldríem estudiar més el tema, però no
compartim la filosofia inicial del Govern balear en aquest
aspecte.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Jo crec, segons el que diu la Sra. Thomàs, que o no m'ha
entès o no m'he explicat bé. Jo crec que no he set capaç
d'explicar-me prou bé perquè m'entengués. L'activitat del
Centre d'investigació marina i això ha de quedar per al
Govern, no pretenem que la dugui una empresa privada, i és
més, pareix que hi ha una confusió en el sentit que hi ha
dues empreses privades juntes que volen això, no, és que hi
ha dues empreses, cada una per la seva banda, que s'han
interessat per aquest projecte del Carnatge. En principi, em
pareix que n'hi hagi dues, perquè així ja no és que l'hàgim
de dar a una, sinó que podem presumir que hi haurà certa
competència i que, per tant, com a mínim, hi haurà
competència entre dues empreses, per tant, a l'hora de
redactar el projecte, el projecte serà millor.

Miri, jo estic d'acord que s'han de fer les coses i que és
bo que les faci l'Administració, però el que és important no
és que ho faci l'Administració o una empresa privada, el que
és important, primer, és que es faci, i segon, la gestió que
correspon a cadascú, aquí hi ha els dos temes importants. A
mi m'és igual que la construcció la faci una empresa privada
si llavors la gestió, per exemple de l'aula de la mar, del
Centre d'investigació marina, la duu el Govern balear a
través de la conselleria i de la qual es poden aprofitar,
evidentment, tots els ciutadans, és que una de les
compensacions que hi ha d'haver per poder construir aquest
projecte i explotar el tema de l'aquari és precisament que
l'empresa adjudicatària construeixi el Centre
d'investigacions i les altres coses que dèiem, i que llavors
quedi, aquest centre d'investigacions, per a nosaltres, per a
la Comunitat Autònoma. M'agradaria que això li quedàs
clar, vull dir que no és que venguin i la mateixa empresa
gestioni i tengui el Centre d'investigacins, no, l'ús del Centre
d'invstigacions serà de l'Administració autonòmica i al
servei, evidentment, no només de la Universitat, sinó de tots
els ciutadans, vull dir que Universitat, escoles, qualsevol
institució, Consell, ajuntaments, es beneficiaran de les
investigacions que s'hi facin, perquè seran receptors dels
nostres estudis. Per tant, jo crec que la reconsideració, el
plantejament..., tal vegada és que no l'havia explicat prou
bé, no sé si l'hi he dit prou clar o no, qüestió diferent és que
vostè i jo no coincidim en les idees, però sí que m'agradaria
que almenys tots tenguéssim ben clara la idea del Govern.
Moltes de gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. Conseller, perquè realment ha aclarit..., potser
perquè no havia captat bé el tema, però jo havia entès que se
cedia tot el projecte del Carnatge i que amb la vena de les
accions, etc. , se cedia pràcticament tot. El fet que la gestió
sigui per part del Govern balear, crec que és positiu, en aquest
sentit, però de tota manera m'agradaria que en lloc d'ara haver
de donar definitivament la nostra postura, estudiar-ho amb més
calma, necessitaríem consultar-ho més, estudiar-ho, per veure
exactament quina repercussió durà tot això, etc. Per altra banda,
és cert que és millor que hi hagi dues empreses, que el concurs
sigui públic i amb totes les condicions d'igualtat i transparència,
etc., però sí que de moment ens reservam la nostra opinió sobre
aquest tema.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Li agraesc, Sra. Thomàs, que al menys hàgim tengut la
situació clara, fins i tot, se m'havia oblidat, però una de les
condicions que tenim, que també pensi que el plec de subhasta
o de venda de les accions no s'ha fet i no (...) si el Parlament no
ens autoritza, ho comprèn? Però dins les idees que estam
estudiant, apart del que li dic, per exemple, entre les condicions
que hi ha és que no admetrem pèrdues, és a dir, que nosaltres en
serem socis minoritaris, Seamasa en serà soci minoritari, en tant
que tendrà aquest mínim de percentatge d'accions que ens
exigeixen els informes jurídics, però si en la construcció o els
dos primers anys d'explotació o en ics anys d'explotació resulta
que hi ha pèrdues, les haurà d'assumir el soci majoritari, no vull
carregar a les nostres arques més entrebancs, i és una de les
garanties, és a dir, om he dit abans, s'exigiran avals per l'import
de la construcció, per l'import d'aquell projecte, per garantir que
es farà, perquè no podem admetre tampoc que ens abandonin les
obres a mig fer i ens quedi allí un desastre. Crec que si es fa,
ens ho hem de pensar molt, si hem d'estar tres mesos, més val
tres mesos que no dos dies, però hem d'intentar que es faci un
projecte ben fet i sobretot que hi hagi, dins el possible, el
màxim de garanties. Moltes de gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari Socialista,
té la paraula la diputada Sra. Catalina Mercè Amer i Riera.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, en nom del Grup
Parlamentari Socialista, no puc més que manifestar la
queixa per aquesta compareixença; és fora de lloc, davant
una esmena, si havíem de fer una compareixença a cada
esmena que plantegi el Grup Popular, i abans he sentit el
mateix que en el debat de pressuposts, Sr. Conseller, ja li ho
comentava, vostès han plantejat un pressupost de dissolució
de Seamasa, compleixin amb la Llei de pressuposts. Que
l'objectiu del Carnatge és interessant, és clar que està bé, el
tema del Centre d'investigacions, aula de la mar, protegir la
fauna i flora, és clar que hi podem estar d'acord, però que no
hi estaven d'acord també, no estaven bé els objectius de
l'empresa pública Seamasa, i com ha acabat? S'han complit
els objectius de producció d'alevins, promoure els cultius
marins, responguin a aquests objectius, s'ha de dissoldre
abans d'haver complit aquests objectius.

I respecte al Carnatge, jo insistia també en el debat de
pressuposts si s'ha estudiat la possibilitat d'aprofitar, aquí
tenim l'Institut oceanogràfic, aquest important centre
d'investigacions per què hi hagi un conveni en aquest sentit
i aprofitar aquest centre? Per tant, insistiríem que
estudiarem aquest tema que vostè ara duu aquí, sobre el qual
no ens manifestarem, perquè entenc que ha de ser objecte,
i així ho farem, del debat de pressuposts. Moltes de gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller, té la paraula.
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EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ I
INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

Gràcies, Sr. President. Em dol que hagi de donar queixes,
però li diré una cosa, la darrera vegada en el debat de
pressuposts o quan vàrem presentar el pressupost en comissió
que vaig parlar, vaig dir que d'immediat demanaria una
compareixença davant aquesta comissió per explicar el que
explic avui. Miri, jo no som qui fixa el calendari de les reunions
o de les sessions d'aquesta comissió, ni tan sols som qui signa
o estableix l'ordre del dia, jo hi venc quan em criden, i hi venc
sempre molt content. Per tant, si per desgràcia el termini de
presentació d'esmenes ha set anterior a la data que s'ha fixat per
a aquesta compareixença, jo no en som responsable, sí que he
dit que me sabia greu que això hagués passat, que m'hauria
agradat que aquesta esmena que ha presentat el Grup Popular
pogués ser subscrita per tots, m'hauria agradat això. No perd
l'esperança que es pugui signar una esmena transaccional,
subscrita per tots, per dur endavant aquest tema, perquè jo crec
que és un tema importantíssim, no és només l'Institut
oceanogràfic, és un tema importantíssim que hem de fer
nosaltres, és a dir, aquí i a Mallorca, i aquest tema s'ha de fer,
i és bo que es faci, a través de Seamasa, si no hagués sortit quan
el desembre del 95 s'aprovaren els pressupostos del 96, on
s'establia que es liquidàs Seamasa, no hi havia aquestes ofertes,
perquè si hi haguessin existit, ja no s'hagués dit, ja s'hauria
previst. Què passa? Com que en un moment determinat es va
prendre una resolució que tothom va trobar bona i ara han
succeït coses noves, ja per aquell formalisme d'aquell acord
anterior, ja no ho podem adaptar? Jo el que els planteig i el que
he vengut aquí a explicar és precisament que han succeït
aquestes coses noves i que crec prudent reconsiderar-ho i dar la
possibilitat que es pugui dur endavant o que es puguin vendre
les accions de Seamasa per dur endavant aquest projecte, i dic
i insistesc que es tracta de la possibilitat, perquè si veim que el
projecte o les empreses no són prou solvents o que les coses no
han d'anar bé, no s'ha de fer i s'ha de liquidar Seamasa, no estam
obligats a..., el que m'interessa i el que interessa al Govern és
tenir la doble possibilitat. Si hi ha viabilitat per dur endavant el
projecte del Carnatge, perquè hi hagi un grup, una empresa o
algú que se'n faci càrrec, financiï aquesta operació i quedi, com
deia abans a la Sra. Thomàs, les accions d'investigació i la feina
en mans públiques, però que tenguem el projecte construït, si
això és viable, si hi ha garanties i pot anar endavant, per aquí,
però si no hi és, si es declara desert, anam immediatament a la
liquidació, una cosa no exclou l'altra.

I perdoni que l'hi digui, jo crec Seamasa es dissol per una
raó, no perquè no compleixi amb els objectius, Seamasa s'ha de
dissoldre o s'ha de fer desaparèixer perquè la idea política és
aquella que diu que com menys empreses públiques, millor,
però en qüestió d'alevins tenim uns resultats boníssims, no bons,
boníssims; estam fent investigacions, hem ajudat piscifactories
d'aquí que eren a punt de tancar perquè no els anava bé i han set
els serveis de Seamasa qui els ha sabut dar una ajuda que els
permeti continuar endavant. La lluita contra la taulera taxifolia,
l'hem gestionada des de Seamasa. No crec que sigui una mala
empresa ni crec que faci unes accions dolentes, sí que crec que
l'acció pública s'ha de subscriure a l'Administració i que hi ha
d'haver les menys societats o empreses públiques possibles. Per
això es dissol, es dissoldrà o es farà desaparèixer el seu
contingut públic, això és el que m'interessa que quedi molt clar,
és a dir, tots estam d'acord a dissoldre Seamasa, bé, què passa
si tenim una oferta o si tenim possibilitat de dur endavant el
projecte del Carnatge? El podem dur a terme a través de
Seamasa, desvincular Seamasa per complet de tota l'actuació
que ha fet fins ara, reservar-li només el tema del projecte del
Carnatge venent o cedint les accions que correspongui, les que
jurídicament ens diguin que són les que pertoca, reservar-se
l'Administració pública la gestió i la feina d'investigació
marina..., per cert, em ve al cap que vostè pot anar a l'Institut
oceanogràfic i un dels problemes amb la conselleria ha set la

falta de comunicació durant aquestos darrers anys, però la
falta de comunicació, que ha set reclamada fins i tot al
ministeri, i en aquest moment estam intentat que hi hagi cert
acord, fins i tot cessió de funcions, que encara no s'ha fet,
vull dir que jo no crec que passi el que vostè m'exposa, crec
que és un projecte interessant, crec que contemplar que no
només hi ha la possibilitat de liquidar, sinó que hi ha altres
possibilitats, no ens ha de tancar un pur formulisme, i això
és tot, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Diputada.

LA SRA. AMER I RIERA:

Just per acabar, Sr. President. Sr. Conseller, de les
empreses públiques, nosaltres, en aquest sentit, les esmenes
que hem fet a la totalitat, normalment cada any, en el debat
de pressuposts anaven en aquest sentit. Si vostès fan ara una
producció d'alevins bona, que pot anar cap a les empreses,
cap als cultivadors marins, per què necessitam aquesta
empresa?, que faci les funcions necessàries el Govern, que
faci la Conselleria d'Agricultura i Pesca, la Conselleria
d'Agricultura, Comerç i Indústria que faci aquestes
funcions, però per què necessitava tenir constituïda una
empresa pública? Nosaltres, en aquest sentit també, el Grup
Parlamentari Socialista, ja hem fet esmenes a les empreses
públiques, tant al que és Semilla, tant al que és Ibabsa, en
aquest sentit, les funcions importants, com vàrem fer amb
Sefobasa, que ara ens n'ha donat la raó. Les funcions
importants que consideri, que les faci el govern, no hi ha per
què crear una empresa pública, que tots sabem què ha passat
amb les empreses públiques.

En aquest sentit, cosa que ja havíem comentat també, si
van bé aquestes produccions, bo serà, si arriben, encara que
sigui tard, el Pla de pesca, a veure si finalment podem
aconseguir tenir el Pla de pesca d'aquí, de les Illes, no
copiat, com deia l'any passat en el debat de pressuposts,
copiat al pla que pugui tenir la Comunitat, per rebre les
ajudes de la Unió Europea.

I com ja li dic, Sr. Conseller, ens manifestarem allà on
toqui, que és en el debat de pressuposts,  i en tot cas, aquest
projecte necessita d'un estudi amb més detall. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Bé, el debat que fem ara ha sortit una mica de tema
quant a la necessitat de Seamasa. Jo li dic que Seamasa ha
gestionat bastant bé el tema d'alevins, i és cert, ho podem
acreditar amb proves. Per què (...) Seamasa? Perquè estava
constituït, i precisament perquè consideram que aquesta
activitat s'ha de reduir, no el fet de continuar treballant en
elements, en investigació, sinó el fet que ho gestioni una
empresa, ho duim al Govern. En realitat, estam d'acord
vostè i jo en aquesta història, tots dos volem tenir la raó per
a nosaltres i que no la tengui el contrari, però bé, jo
coincidesc amb vostè, i vostè repeteix el mateix que jo,
quan diem que hem de liquidar Seamasa o que ha de
desaparèixer aquesta activitat i que aquesta activitat,
íntegra, ha de passar a la conselleria; ho farem, si Déu ho
vol, tant si es liquida com si es ven l'accionariat de Seamasa
per dur el projecte endavant. Això és ben clar. L'activitat
se'n va i passa a la conselleria.
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I evidentment, el projecte..., jo no sé, quan vostè diu que el
projecte s'ha d'estudiar més, si  es refereix vostè al projecte de
l'aquari, és evident que s'ha d'estuidar, jo únicament, i si hi
tenen interès, els els puc enviar, tenc uns petits esbossos que
han presentat aquestes empreses, però no han presentat projecte,
és que no poden presentar un projecte si no els deim que això és
en venda i que poden presentar el projecte. Ho comprèn? És
absolutament impossible tenir un projecte determinat, concret
i fet en aquest moment, perquè si el tenguéssim, no ens farien
falta aquestes empreses, no faria falta que jo fos aquí ni farien
falta aquestes empreses, només faria falta posar-hi els sous i
tirar endavant. No és això, estam parlant de la possibilitat de
fer-ho i si hi estam d'acord o no. Es manifestarà en ple, ho trob
molt bé, però vull dir que aquest és el plantejament que jo venia
a exposar, perquè jo consider que, per cortesia i perquè crec que
és la meva obligació, quan hi ha un canvi important en un tema
concret, he de comparèixer en el Parlament, explicar-los-el,
sobre el qual vostès poden expressar la seva opinió o reservar-
la, però que quan es tregui..., si va endavant l'esmena que han
presentat, és a dir, si va endavant la idea que és possible dur a
terme el projecte del Carnatge i que és possible en lloc de
procedir a la liquidació de Seamasa, dur Seamasa a una venda
o la majoria d'accons per dur endavant aquest projecte, com és
molt natural, a l'hora de decidir quin és el projecte, no serà
només el conseller, no serà només un polític qui ho decideixi,
sinó que hi haurà avaluacions tècniques, hi haurà un plec de
condicions, com per exemple ha passat ara en el tema d'Agama,
salvant totes les distàncies que s'hagin de salvar, però s'ha fet,
i llavors, a l'hora de decidir-ho, és un procediment purament
tècnic i objectiu. Això és el que farem. 

És clar que en el moment que tenguem els projectes, jo puc
convidar, no hi tenc inconvenient, si vostès hi tenen interès, la
comissió o els portaveus que els conegui i que vegin què
s'ofereix. Moltes de gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari Popular, té la
paraula el Sr. Joan Marí i Bonet.

EL SR. MARÍ I BONET:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. En
nom del Grup Popular, voldria agrair la compareixença de
l'Hble. Sr. Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria i per
haver-nos explicat d'una forma exhaustiva, com és la seva
línia i tarannà, tots els assumptes i haver-nos deixat clars,
crec, tots els temes que se l han proposat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller?

Conclòs el debat d'aquesta compareixença, només ens
queda agrair al Sr. Conseller la seva presència així com la
dels seus acompanyants, que han estat el gerent de Seamasa,
Sr. Miguel Sánchez, i el secretari general tècnic de la
conselleria, Sr. Carlos Gutiérrez.

...punt de l'ordre del dia, però suspendrem la sessió, i
segons m'ha dit ja el lletrat, els altres punts de l'ordre del
dia, que eren tres preguntes que havia fet el diputat Sr.
Orfila i dues proposicions no de llei, passaran a veure's en
el proper període parlamentari.

S'aixeca la sessió.
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