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EL SR. PRESIDENT:

Benvinguts a aquest inici de sessions. Comença la sessió de
la Comissió d'Economia i Hisenda, per tractar la compareixença
de l'Hble. Sr. Conseller d'Economia davant la Comissió
d'Hisenda i Pressupostos per informar sobre la intervenció
directa del Govern o mitjançant la Societat Balear de Capital
Risc a la societat Bon Sossec, S.A. Aquesta compareixença ha
estat sol•licitada pels diputats del Grup Parlamentari Socialista.

Abans de començar la sessió, deman si hi ha substitucions.

EL SR. ROVIRA I DE ALÓS:

Sustituyo a Guillermo Vidal.

I.1) COMPAREIXENÇA de l'Hble. Sr. Conseller
d'Economia i Hisenda, per tal d'informar sobre la intervenció
directa del Govern o mitjançant la Societat Balear de Capital
Risc a la societat Bon Sossec, S.A. (RGE núm. 2030/95) 

EL SR. PRESIDENT:

No havent-hi més substitucions, benvingut, Sr. Conseller, té
vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA (Jaume
Matas i Palou):

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Comparesc davant aquesta cambra per fer una explicació de
l'assumpte denominat com a Bon Sossec-Societat Balear de
Capital  Risc, i les seves donacions amb el Govern de la
Comunitat Autònoma.

Jo, abans de res, voldria, si els senyors diputats ho
consideren oportú, emmarcar un poc el que serà aquesta
primera meva intervenció. Tenc intenció de respondre a la
pregunta per què comparesc avui aquí, davant vostès, o amb
altres paraules, per què vostès em demanen la meva informació,
la meva compareixença. Jo crec que la resposta clara i taxativa
són els 425 milions de pessetes que el Govern balear el mes de
juliol de l'any 1992 va decidir invertir a la Societat Balear de
Capital Risc, i després aquesta societat a la seva vegada,
societat privada, va invertir a l'empresa Bon Sossec, S.A.

Ara bé, jo crec que ni vostès ho volen, ni jo puc respondre
a qüestions diferents a aquesta inversió pública, al seguiment
d'aquests 425 milions de pessetes. Jo, per exemple, ni sé ni és
de la meva competència, ni naturalment vostès ho demanen,
com funciona aquesta empresa a l'any 1990, o saber si un soci
d'aquesta empresa té o no té un deute, o si un soci d'aquesta
empresa ha pagat o no ha pagat la Seguretat Social en aquell
any. Probablement s'han dit tal quantitat de coses sobre aquesta
qüestió, que és impossible poder replicar a totes. Ara bé, jo dic
clarament, sense cap tipus d'ambigüetat que a Espanya hi ha
inspectors d'Hisenda, a Espanya hi ha inspectors de treball, a
Espanya hi ha inspectors de la Seguretat Social, a Espanya hi
ha control de tot tipus, i segons el meu criteri totes les
empreses, i lògicament Bon Sossec també, s'han de sotmetre a
aquests controls, ni més ni manco. Cap d'elles depèn del
Govern balear, però mai trobaran cap obstacle per la meva
banda; sempre em trobaran disposat a fer tot el que sigui
necessari per la transparència en el món mercantil.

Dita aquesta petita introducció, convendria passar a la part
d'informació que ens interessa, perquè darrera ella hi ha,
efectivament, doblers públics. Jo vaig ser anomenat
conseller d'Economia i Hisenda el mes de juny de l'any
1993, i en aquell moment s'havia produït, l'any 1992, una
inversió de 425 milions de pessetes a la Societat Balear de
Capital Risc, que afegida a l'aportació inicial feia una
participació de capital de prop del 44% en aquesta empresa
privada, o sigui una minoria de capital, segons les lleis que
vigeixen a aquesta comunitat.

Nosaltres ens trobam amb aquesta situació, amb una
inversió a la Societat Balear de Capital Risc, una inversió
sobre la qual en el seu moment tots els partits s'havien
pronunciat, i que havia estat objecte de discussió
parlamentària, de discussió a una comissió en aquest
parlament amb tema específic, i aleshores prenem les
següents decisions: La decisió que es pren en aquell
moment, l'any 93, és que no es produeix cap modificació del
nivell de risc del Govern balear amb aquesta empresa. Dit
amb altres paraules, la decisió és de congelar la xifra de 425
milions de pessetes, que és la xifra que el Govern havia
invertit l'any 1992 a la Societat Balear de Capital Risc. En
segon lloc, sense cap dubte, encarregar als representants del
Govern, com a accionista a aquesta societat de Capital Risc,
que en la mesura de les nostres possibilitats, des d'una
representació minoritària es fes tot el possible per defensar
aquesta inversió, i per recuperar-la quan pertoqui. En tercer
lloc, i ho dic perquè consti, però és una qüestió que
presideix, sense cap dubte, la conducta tant del Govern com
la meva personal, és que tot fos dins la més estricta legalitat
i dins els usos del món mercantil, com no podia ser d'altra
manera. Ho vull repetir perquè quedi clar, i perquè vostès
no en tenguin cap dubte. Les decisions que vàrem prendre
eren: no augmentar en aquell moment el nivell de la
inversió pública en aquesta societat, intentar recuperar-lo i
defensar-lo dins les nostres possibilitats, i en tercer lloc,
sempre, sempre, dins la més estricta legalitat.

Avui, dos anys després, el resultat és, en primer lloc, que
no hi ha hagut cap variació de risc, de forma que el Govern
té una inversió, que en cas que anàs malament podria perdre
425 milions de pessetes, ni una sola pesseta més.
Naturalment d'això som responsables, i d'això tenim poder
de decisió. En segon lloc, es fa tot el possible per salvar
aquesta inversió, i això suposa fer tot el que és possible per
salvar, naturalment, aquesta empresa, els llocs de feina, i
arribar, lògicament, a pagar aquests deutes heretats, sempre
des de les possibilitats d'un accionista minoritari. I en darrer
lloc, no hi ha cap actuació il.legal, almanco segons les
meves informacions.
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Jo crec, i vostès ho saben, que aquesta és una qüestió que
s'ha polititzat. S'ha polititzat tant, fins a tal extrem, que ara
sembla ser que probablement a ningú li importa el destí final
d'aquests doblers públics. Jo només vull dir i recalcar que la
meva missió aquí és que aquesta empresa pugui sobreviure, i
que els doblers dels ciutadans estiguin defensats i es puguin
recuperar. I dic més, que arribats a un punt on no es pogués
recuperar aquest objectiu, el nostre principal objectiu seria que
els proveïdors, els quatre-cents usuaris que en aquest moment
existeixen en el cementeri privat del Bon Sossec, i l'empresariat
afectat, privat, poguessin tenir el menor impacte possible dins
la societat. M'importa moltíssim l'impacte d'una fallida de tants
de mils de milions. M'importa moltíssim l'impacte d'aquesta
fallida dins el sector privat, com m'importava, probablement,
l'impacte que tenia damunt moltes famílies, milers de famílies
de tot l'Estat que es poguessin quedar sense els seus habitatges
a la cooperativa PSV: i per tant, per aquesta mateixa
consideració, vaig considerar adequada en aquell moment la
inversió de 13.000 milions de pessetes des del Govern socialista
per salvar aquella cooperativa. 

Ara bé, de vegades tenc la impressió que hi ha qualcú que
vol que efectivament Bon Sossec tanqui, que hi ha qualcú que
efectivament no li interessa defensar els interessos dels
ciutadans, i que precisament per interessos probablement
polítics vol que es produeixi aquesta fallida, que hi hagi una
crisi important de part dels proveïdors. Jo, certament, crec que
tenc el deure, l'obligació d'intentar evitar que això es produeixi,
lògicament amb respecte i cura dels doblers públics, però
intentar evitar aquesta crisi. Vos deia que això s'ha polititzat de
manera intensa, precisament perquè hi ha hagut una politització
s'obliden a vegades les dades de la realitat de Capital Risc i Bon
Sossec, que per acabar vull recordar.

Capital Risc és una empresa, com tantes vegades hem dit, a
l'ús a les administracions públiques de l'Estat espanyol, a l'ús de
moltes administracions d'altres partits, on el Govern no té
majoria. És, per tant, una empresa privada, i sotmesa al dret
privat i a les lleis vigent de tràfic mercantil que imperen en
aquest país. Vostès diran que la participació que tenim en
aquesta empresa és important, i és cert. Però no és menys cert
que no som l'accionista majoritari, i que la resta són entitats
financeres privades, i que lògicament la majoria del capital és
la que regeix els òrgans de gestió d'aquesta empresa, com totes
les altres empreses privades. Voldria que això quedàs
taxativament clar, perquè crec que és un punt fonamental de
discussió, probablement, entre vostès nosaltres: Mentre les lleis
d'aquest país no canviïn, ni nosaltres ni vostès podem tenir cap
dret superior a dins l'empresa de Capital Risc al que la
legislació estableix per als accionistes d'una empresa privada.
I si això no els agrada, canviïn les lleis en la mesura que estigui
al seu abast.

Una altra realitat que s'oblida és que certs accionistes de
Capital Risc són proveïdors importants de Bon Sossec, de
manera que la seva opinió dins la gestió d'aquesta empresa
privada, lògicament, no pot ser una opinió més. Vostès
poden fer l'exercici d'abstracció que vulguin, però aquí
parlam d'un empresa que té un passiu de prop de 8.000
milions de pessetes; llavors la participació indirecta del
Govern és de 425 milions de pessetes, una participació que
no arriba ni al 5%. Senyors, vull insistir precisament que
d'unes inversions de 8.000 milions de pessetes el Govern té
una participació de 425. Per tant, qui és que comanda dins
aquesta empresa privada?

Com que aquesta és una qüestió que és objecte de lluita
política, fins i tot d'una lluita que té poc a veure
probablement amb els membres d'aquesta institució, sembla
ser des del meu punt de vista que hi ha dades que no es
volen conèixer, per exemple informació. Jo avui aquí els
duc tota la informació, que lliuraré, si vostès tenen a bé, al
president d'aquesta comissió, tota la informació que és a
l'abast del Govern balear. I quina és la informació que és a
l'abast del Govern balear? La mateixa informació que és a
l'abast de qualsevol accionista minoritari a qualsevol
empresa de qualsevol lloc on s'apliqui el Codi Mercantil
Espanyol. Aquí els duc la informació, per intentar satisfer
totes les seves preguntes i les seves inquietuds. Ara bé, jo no
tenc cap informació oficial que no sigui aquesta; i aquesta
informació inclou les auditories, inclou els estudis de
viabilitat, els estats de comptes de què nosaltres disposam,
tot el que és oficial, que està a disposició dels accionistes,
que està signat pels auditors importants. Perquè quan un
accionista entra en una societat com a soci minoritari, sap
que arrisca una quantitat del seu capital, i que no disposa de
la capacitat per decidir més enllà dels vots que la seva
participació li permeten.

Vostès amb aquesta informació em poden, lògicament,
demanar com és que aquesta empresa ha pogut arribar a
aquesta situació, a aquest moment econòmic tan dolent, i la
veritat és que crec que aquesta informació és a l'abast de
tothom, és coneguda, i es té fins i tot al propi informe de
viabilitat signat pels auditors. La inversió el 1991 es va
disparar. Probablement, s'ha de reconèixer, hi degué haver
errors de gestió, no es varen respectar els nivells del que la
demanda del mercat balear exigia, i probablement es va
arriscar més del compte. Aleshores la viabilitat del projecte
en aquell moment, l'any 92, es va posar en perill per una
qüestió possiblement d'excés de volum i manca de rigor en
l'execució d'aquell moment; un problema sense cap dubte
que és comú, desgraciadament, a moltes empreses privades
i empresaris de tot arreu. Moltes gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Arribats a aquest punt, es fa una
suspensió de la sessió, que pot arribar fins a 45 minuts. Jo
demanaria als diferents grups parlamentaris quin temps de
suspensió volen, si no en volen. Podem seguir? D'acord que
seguim?

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Sí, un quart d'hora per favor.

EL SR. PRESIDENT:

D'acord, Sra. Munar. Se suspèn la sessió un quart d'hora.

Recomença la sessió. Entram dins el torn de preguntes. Com
que el Grup Parlamentari Socialista és el que ha fet la petició de
compareixença, començarem per ell. El Sr. Quetglas té la
paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Matas, el dia 31 d'agost
d'enguany els ciutadans de les Illes Balears berenaren amb una
notícia que deia que l'empresa Bon Sossec, dins la qual la
Societat Balear de Capital Risc, per tant el Govern de les Illes
Balears a través d'ella hi tenia doblers invertits, suspenia
pagaments. Davant aquesta notícia, el Grup Parlamentari
Socialista va decidir demanar la compareixença urgent,
extraordinària, del conseller, per tal que explicàs quina era la
situació que havia quedat, la relació entre el Govern i l'empresa
Bon Sossec a la vista d'aquesta nova informació, i com
quedaven els doblers públics invertits dins aquesta societat.

Quan encara no havíem digerit aquesta informació, la
suspensió de pagaments de Bon Sossec, el 18 de setembre surt
a la premsa una altra notícia: la Societat Balear de Capital Risc
havia deixat a l'empresa Bon Sossec 360 milions de pessetes
addicionals en plena precampanya electoral. D'aquesta
aportació addicional ningú no es sabia res; el conseller avui
tampoc no hi ha al•ludit; es va mantenir oculta fins que la
premsa ho va desvetllar. Aquestes dues notícies són la
culminació, són el punt àlgid d'una història que comença l'any
1992, quan el Govern decideix subscriure una ampliació de
capital de l'empresa Bon Sossec, aportant 425 milions de
pessetes, que com el conseller ha explicat bé, sumats als 40
milions de participació del Govern inicial dins Bon Sossec,
incrementen la participació del Govern fins a 465 milions de
pessetes. La Societat Balear de Capital Risc en el seu conjunt,
inclosos aquests 425 milions de pessetes, inverteix 900 milions
de pessetes perquè el Govern mantengui una participació del
44-45%, amb una ampliació total de 2.000 milions de pessetes.
La resta de l'ampliació era subscrita per inversors privats, els
promotors inicials, i tot d'una sorgeixen dubtes sobre el fet que
aquesta ampliació de capital fos efectiva per part dels altres
subscriptors. Es du el tema als tribunals, i encara que en una
primera instància els tribunals decideixen arxivar aquesta
causa, o més exactament no acceptar-la, el fiscal al seu informe
diu que es detecten indicis de delicte fiscal dins aquesta
ampliació.

La pregunta que es fa l'opinió públic, la pregunta que es
fa la societat, la pregunta que es fan -per descomptat- els
grups de l'oposició és per què el Govern acudeix a
l'ampliació de capital de Bon Sossec. La resposta política,
Sr. Matas, es troba immediatament en la nòmina de
persones relacionades amb Bon Sossec directament o
indirecta. La presència del batle de Palma, Sr. Joan Fageda,
com un del creditors importants de Bon Sossec; la presència
en els promotors inicials de l'empreses de persones lligades
a l'ex-president de la Comunitat Autònoma, el Sr. Cañellas,
lligades directament o indirecta a través de la Fundació Illes
Balears, poden donar, donen de fet, una explicació política
per què el Govern ha acudit a l'ampliació de capital de Bon
Sossec, i no ha acudit a tantes i tantes empreses amb
problemes, amb crisi, amb una situació de dificultats de
tipus financer que es troben en aquesta comunitat autònoma.

A partir d'aquesta intervenció del Govern, que és
l'autèntica politització de Bon Sossec... El Sr. Matas ha dit
que Bon Sossec s'havia polititzat, i és vera, té raó: Bon
Sossec es polititza a partir del moment en què el Govern
decideix entrar dins Bon Sossec. A partir d'aquell moment
l'empresa adquireix una dimensió que abans no tenia, la
dimensió d'una presència discriminatòria, discrecional,
injustificada de doblers públics dins una aventura
empresarial privada, que té un caràcter dubtós, però que a
ningú importava fins al moment de la presència pública.

A partir d'aquesta politització del Govern a l'empresa
Bon Sossec, comencen a sortir informacions de premsa,
comencen a sortir notícies sobre Bon Sossec que, de cada
vegada més, posen en dubte no solament la viabilitat de
l'empresa, sinó la pròpia legalitat de l'operació, la pròpia
transparència de l'operació, la pròpia oportunitat política,
econòmica, social de l'operació; notícies que diuen que
l'operació d'ampliació de capital és dubtosa. El jutge
investiga si l'aportació de capital privat a Bon Sossec és un
muntatge financer. Es descobreix que aquesta participació
es fa a través d'una empresa del grup (...), que és una
empresa que es troba en fallida tècnica i intervenguda per
un jutge. Els anteriors administradors -continua la
informació- es troben en presó per gestió fraudulenta.
Segueixen les informacions sobre l'existència d'accionistes
dins Bon Sossec lligats al narcotràfic, informacions de
premsa no desmentides, famílies de narcotraficants que
utilitzen per a la inversió una empresa de Manacor i tenen
200 milions de pessetes invertits dins Bon Sossec.
Continuen notícies sobre la mala gestió de Bon Sossec, un
cementeri en fallida tècnica -estam parlant del mes d'abril-,
(...) d'autocartera, costos financers que suposen dos terços
del cost de les instal•lacions, es parla de projectes
sobredimensionats, d'ús de materials excessivament luxosos
per les possibilitats del mercat, per atendre la demanda,
etcètera; és a dir, d'una gestió si més no dubtosa.
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Tot això sorgeix a partir de l'entrada, naturalment, del
Govern dins Bon Sossec, a partir de la politització de Bon
Sossec. Sorgeixen denúncies sobre l'existència d'actuacions que
falsegen la situació patrimonial de Bon Sossec, actuacions
denunciades per un sindicat -Bon Sossec, Cañellas ho sabia, ho
sabia el Sr. Matas?- on es denota que les vendes de tombes eren
vendes fictícies, vendes no reals, per salvar la situació
patrimonial. Sorgeixen denúncies, sorgeixen informacions
sobre possibles delictes fiscals: Hisenda darrera Bon Sossec;
l'informe del fiscal demana al jutge que remeti la instrucció a
l'Agència Tributària, per entendre que existeixen indicis d'un
possible delicte fiscal. I sorgeixen informacions sobre el fet que
les actuacions de l'empresa Bon Sossec posen en perill els llocs
de feina de la gent que està fent feina a través d'activitats
dubtosament compatibles amb la legalitat laboral i fiscal del
país.

Totes aquestes notícies, evidentment, són alarmants. La
societat es demana què hi fa el Govern, dins una societat on
succeeixen tota aquesta sèrie de cosa. I com reacciona el
Govern a això? Què diu davant aquest cúmul d'informacions,
que no són responsabilitat directa del Govern, almanco no totes
elles, algunes sí? Com reacciona? Reacciona negant l'evidència.
En lloc de retirar-se discretament, es dedica, Sr. Matas, a
l'ocultació de dades. Quan aquest grup parlamentari li demana
sol•licitud de documentació sobre l'empresa Bon Sossec,
aquesta documentació que avui amb un gest teatral -sense dubte
el Sr. Matas domina les tècniques de mise en scène de les seves
actuacions- ens du aquí un feix de fotocòpies, el contingut de
les quals desconeixem, això segueix a una contesta del Sr.
Matas, que diu "no consta a la Conselleria d'Economia i
Hisenda cap decisió de l'ampliació de capital de l'empresa
privada Bon Sossec". No consta. Ara resulta que sí li consta,
que ens du un feix de material. Quan ens engana, Sr. Matas?,
quan diu que no li consta o quan les du?

La reacció del Govern continua sent la d'ignorar la realitat
dels fets que li vénen al damunt. I sorgeix un nou front, un front
molt més perillós, un front políticament més dubtós, que és
lligar l'operació de reflotament de Bon Sossec amb la
privatització del cementeri de Palma. Sorgeix una notícia de
boca del Sr. Forcades, amb la seva sinceritat habitual, després
de la declaració de suspensió de pagaments, que diu "Forcades
confia en Cort per salvar el cementeri privat de Bon Sossec". A
la fi es tanca el cercle, a la fi comprenem què passa darrera Bon
Sossec, a la entenem quina és la intencionalitat de reflotar Bon
Sossec, quina és la intencionalitat de privatitzar els serveis
funeraris de Cort, com tot això enllaça una cosa amb l'altra, per
tal de salvar el patrimoni de persones lligades al Govern, de
persones lligades al Partit Popular, dins tot l'afer. El cercle s'ha
tancat, l'actuació del Govern dins Bon Sossec se sembla a
l'actuació de l'Institut Nacional d'Indústria franquista, aquella
actuació que es dedicava a la privatització dels beneficis i a la
socialització de les pèrdues. Exactament aquest és el motiu real
de l'operació.

I a tot això, una notícia afegida: En plena precampanya
electoral la Societat Balear de Capital Risc aporta en forma
de préstec 360 milions de pessetes a Bon Sossec. El Sr.
Matas diu que no té constància que hi hagi hagut cap
actuació il•legal. Deu ser l'únic ciutadà de tot Balears que
no té constància que hi ha hagut actuacions il•legals. Però
li vull dir una cosa, Sr. Matas: el préstec de 360 milions de
pessetes per part de la Societat Balear de Capital Risc és, si
més no, de dubtosa legalitat. Les societats de capital risc -
llegesc literalment la llei- són societats anònimes l'objecte
de les quals exclusiu -subratll això d'exclusiu- és la
promoció o foment de societats no financeres mitjançant
participació temporal en els seus capitals. Un préstec,
evidentment, no és una participació al capital, i l'actuació
del Govern en relació a Bon Sossec té poc de temporal.

Sr. President, ens ha dit que teníem l'ocasió de formular
preguntes al conseller. Jo li agraesc, perquè tenc una sèrie
de preguntes...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Quetglas, jo el que li he de demanar és que vagi
abreviant, perquè el temps d'intervenció ja està passat, vagi
abreviant, faci la més via possible per formular les
preguntes.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Agraesc la benevolència del president. Supòs que tendré
temps escaridament d'enumerar les preguntes que nosaltres
ens feim, i que l'opinió pública es fa.

Sr. Matas, primera: Per què el Govern va entrar dins Bon
Sossec? Quin interès general o estratègic tenia aquesta
empresa per atreure capital públic? Segona: Amb quins
criteris el Govern va decidir ajudar a Bon Sossec, i no a
tantes altres empreses amb problemes? Tercera: Per ventura
hi tenia qualque cosa que veure la presència de Joan Fageda
i altres persones lligades al Partit Popular? Quarta: Forma
part de la filosofia política del Partit Popular, conservador,
no intervencionista, un sector públic que es fica dins el
mercat, dins les empreses privades? Cinc: Quines mesures
va prendre el Govern per assegurar-se que l'ampliació de
capital va ser correcta per part de la resta de subscriptors?
Sis: Està en disposició de tranquil•litzar l'opinió pública i
garantir amb la seva paraula, Sr. Matas, que l'ampliació ha
estat correctament subscrita per la resta de membres? Set:
El fiscal ha informat que du indicis de delicte fiscal al
procés d'ampliació de capital de Bon Sossec; quines
mesures ha pres directament o indirecta per tal de detectar,
i en el seu cas corregir, aquestes possibles irregularitats?
Vuit: Sabia el Govern que quan va entrar dins Bon Sossec
es va convertir en soci d'un clan de narcotraficants, segons
informacions aparegudes a la premsa mai desmentides?
Tenen la culpa d'això la premsa i els socialistes? Nou: Quan
el Govern va entrar dins Bon Sossec va dir que posaria
ordre, i que calia una millor gestió, paraules seves. Quin era
el desordre? Quina era la mala gestió anterior, Sr. Matas?
Creu que la Societat Balear de Capital Risc ha d'entrar en
empreses en crisi per desordre i mala gestió? Dotze: També
pensa que el desordre i la mala gestió de l'equip anterior de
Bon Sossec és responsabilitat del Grup Parlamentari
Socialista? Tretze: Quines mesures ha pres en concret per
posar ordre i millorar la gestió? Catorze: Sr. Matas, quina
creu que és la viabilitat de Bon Sossec? Quinze: La Societat
Balear de Capital Risc, ho acabam de llegir a la llei, és un
instrument per entrar a una empresa i sortir, participació
temporal, segons la llei. Quan acabarà la participació de la
Societat Balear de Capital Risc dins Bon Sossec, Sr. Matas?
Setze: Creu que la salvació de Bon Sossec és participar en
el procés de privatització dels serveis funeraris que té
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plantejat dur a terme l'Ajuntament de Palma? També confia,
com confia el Sr. Forcades, en Cort per salvar Bon Sossec?
Desset: Coneixia el conseller Matas, com les coneixia l'ex-
president Cañellas, les irregularitats en les vendes que havia
denunciat UGT, que falsejaven, segons aquest sindicat, la
realitat patrimonial de Bon Sossec? Devuit: Com valora, Sr.
Matas, que Bon Sossec actuï, segons l'àrea de delinqüència
econòmica de la policia, d'una manera no lògica per a una
operació transparent, difuminant pagaments que finalment
s'enllacen amb la trama del possible finançament il•legal del
Partit Popular, igual que la del túnel de Sóller i de la Fundació
Illes Balears? També d'això tenen la culpa els socialistes i la
premsa, Sr. Matas? Denou: Sr. Matas, desmenteix
categòricament la sospita estesa que les operacions bancàries
no lògiques per a una operació transparent ocultaven el
pagament de comissions il•legals? Vint: Per què va ocultar a
l'opinió pública que la Societat Balear de Capital Risc havia
concedit un crèdit de 360 milions de pessetes un mes abans de
les eleccions de maig? Vint-i-una: Considera legal aquest
préstec, atès que les societats de capital risc tenen com a
objecte exclusiu la participació en el capital d'empreses,
descartant per tant els préstecs? Vint-i-dues -només són 25, Sr.
President, ja acab-: No tenia com a finalitat aquest préstec
exclusivament evitar la fallida o suspensió de pagaments en
plena campanya electoral, suspensió que al capdavall va ser
inevitable? Vint-i-tres: Els antics promotors de Bon Sossec ja
han estat destituïts, Sa Nostra es desmarca i ha convertit el
deute en tombes, que al cap i a la fi són patrimoni immobiliari,
Banca March cessà els seus responsables dins Bon Sossec,
cessaments que han arribat fins a la cúpula executiva de
l'entitat. I el Govern, quan prendrà mesures?, quan demanarà
responsabilitats a qualcú?. quan destituirà qualcú, Sr. Matas?
Vint-i-quatre: Quines gestions ha fet el Govern davant el nou
equip de la banca March, o davant qualsevol altre, per tractar de
recuperar els doblers públics de Bon Sossec. Vint-i-cinc, per
últim, Sr. Matas: Ens esperen més sorpreses? Hi ha més ajuts
del Govern, directament o mitjançant la Societat Balear de
Capital Risc, o per qualsevol altre mitjà no conegut per l'opinió
pública?

En resum, Sr. Matas, en definitiva: Com pensa recuperar els
doblers públics? Com pensa sortir d'aquest embull? Gràcies, Sr.
President?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Jo record als que intervenen pels
diferents grups parlamentaris que el temps per formular les
preguntes està limitat a deu minuts.

Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula la diputada Sra.
Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. La veritat...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, Sr. Quetglas, vol pitjar el botonet del...?
Gràcies.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

...com a representant del Grup Mixt, i en nom d'Unió
Mallorquina, ens donaríem per ben satisfets si el Sr. Matas
donés clara resposta a totes les preguntes formulades pel Sr.
Quetglas; i que de qualque manera respondrien, i quedaria
a tota l'opinió pública, igual que als grups polítics, clar
davant uns fets que realment ens preocupen a tots els
ciutadans. En resum, jo demanaria al Sr. Matas si la Societat
Balear de Capital Risc, que depèn del Govern balear, està
disposada a ajudar a totes aquelles empreses mallorquines,
menorquines o eivissenques que tenguin dificultats
econòmiques. No entenem per què unes empreses es poden
ajudar amb doblers públics i altres no.

També ens agradaria saber si les quantitats que s'han dit
aquí, 425 milions, 40 milions, i una aportació addicional de
360 milions, responen a la realitat. També ens agradaria
saber per què a un moment determinat es va negar o es va
dir que no constaven aquestes aportacions addicionals, i si
hi ha hagut qualque cosa que ha fet que després es tingués
constància d'aquest fet, atès que pareix ser que el conseller
d'Economia i Hisenda ha de tenir sempre un coneixement
d'aquelles quantitats que s'aporten a les diferents societats,
i en aquest cas a Bon Sossec. També si li pareix que té res
a veure o no el tema de les persones implicades en els fets,
amb el suport que han rebut per part del Govern. També en
la seva intervenció ha dit algunes vegades que oficialment
no consta, o no en tenen coneixement, o això és el que
oficialment... El fet de repetir aquesta paraula, ens demanam
si és que hi ha una documentació oficial i una extraoficial,
perquè en moltes ocasions ha dit que "oficialment".
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També estam preocupats per saber, en definitiva, si el
Govern recuperarà o no aquestes quantitats econòmiques
aportades a aquesta societat, i de quina manera és responsable
el Govern davant aportacions, si després no es recuperen. Vull
dir també que en aquests moments per a un partit com el nostre,
Unió Mallorquina, que en principi està per la privatització, ens
costa molt poder estar a favor de la que es presenta en aquests
moments a Cort amb el tema de la funerària, perquè pareix ser
que darrera aquesta privatització no hi ha tan sols un intent
d'una millor gestió, sinó l'intent de solucionar un problema que
té en aquest moment el Govern, la Societat Balear de Capital
Risc, i la Conselleria d'Hisenda. Aquestes serien en resum les
nostres preocupacions, si bé crec que amb les respostes al Sr.
Quetglas quedaria tot ben contestat.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Munar. Pel Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears té la paraula el Sr. Eberhard Grosske
i Fiol.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, Sr. Matas, per ser ràpid,
el resum de la seva intervenció el vaig dir jo a una cadena de
ràdio ahir vespre, perquè em figurava perfectament que vostè
es limitaria a dir que l'actuació del Govern autònom en la
inversió a Capital Risc i a Bon Sossec havia estat legal.
Lògicament hem de pressuposar que és legal, perquè si no,
aquest debat no el tendríem a una comissió parlamentària, el
tendríem en tot cas a un tribunal i amb els missers per endavant.

Ja no és tan legítim això que fa vostè de desentendre's de les
possibles irregularitats del funcionament de Bon Sossec. Si el
Govern autònom ha invertit 400 i busques de milions de
pessetes públics en una empresa que comet irregularitats, que
fa frau fiscal, que paga comissions tèrboles, que du un
funcionament en definitiva incorrecte, hi ha una responsabilitat
política, perquè s'han mal administrat els doblers públics, que
no estan per pagar gent que fa aquest tipus d'irregularitats,
irregularitats que en qualsevol cas s'han de provar, però no es
pot desentendre des del Govern d'aquesta qüestió.

I en tot cas legal pot ser, Sr. Matas, subvencionar amb cents
de milions de pessetes una cadena de parada de pipes des d'aquí
a Inca. Pot ser legal, pot haver-hi un mecanisme legal per fer-
ho, però és insensat políticament, és insensat econòmicament,
significa que hi ha mala administració, i significa que hi ha
responsabilitat política. I jo crec que en aquesta comissió estam
per parlar de responsabilitat política del Govern per mala
administració dels fons públics, dels doblers meus, dels que
m'escolten i de tots els ciutadans. D'això hem de parlar aquí, i
no de legalitats i de dictàmens que semblen més d'un secretari
de corporació municipal que d'un conseller d'Economia i
Hisenda. I en aquest sentit els fets que ens ocupen són un
escàndol polític de primera categoria. M'agradaria poder dir un
escàndol sense precedents, però no ho puc dir, lamentablement
sí que n'hi ha, de precedents; però és un escàndol polític de
primera categoria, perquè aquesta inversió, inusitada, amb un
esforç per part del Govern important, se'n va cap a una empresa
sense prou finançament, sense estructura empresarial adient,
amb una gestió més que dubtosa, en tot cas; i amb una escassa
viabilitat, com demostra la suspensió de pagaments. D'altra
banda aquesta activitat empresarial de Bon Sossec ni es dirigeix
cap a un sector estratègic de la nostra economia, ni aporta res
en matèria d'innovació tecnològica, ni du aparellada cap
problemàtica social o d'altre tipus que justifiqui aquest esforç
inversor. Per tant, no s'entén de cap manera aquesta predilecció
que els va entrar de sobte per invertir a Bon Sossec. I l'única
explicació és, òbviament, la que ha fet esment el Sr. Quetglas,
el fet que darrera aquesta empresa trobam persones íntimament
lligades al Partit Popular: Jaume Gibert, amic personal de l'ex-

president Cañellas i president de l'Associació de
Constructors; Guillem Vidal, que ja és un personatge
recurrent en aquest tipus de debats, és una mica com José
Bódalo a l'Estudio 1, és a dir, que sempre surt; el batle de
Palma, Sr. Fageda, un dels principals creditors de l'empresa;
i dues entitats financeres particularment influents en aquesta
comunitat, que són Sa Nostra i la Banca March.

Això és el nus de la qüestió, i l'única explicació
plausible possible amb les dades que hi ha damunt la taula,
que expliquin la inversió de 425 milions del Govern balear
a Bon Sossec. I per si a qualcú encara no li quedava clar que
això és una inversió determinada per l'amiguisme polític
més descarnat, hem de veure com efectivament aquesta
famosa Societat Balear de Capital Risc té, inexplicablement,
com a objecte principal de la seva atenció aquesta empresa
de Bon Sossec; fins i tot arriba a tenir un 82% de
l'accionariat, cosa tampoc massa explicable. I és una
societat que fins i tot ha finançat, com s'ha explicat aquí,
amb 360 milions de pessetes suplementaris a Bon Sossec,
amb una situació de l'empresa ja absolutament crítica, i que
només s'explica aquest esforç suplementari, del qual el
Govern no ha participat, segons sembla, per raons
estrictament polítiques, d'evitar un escàndol abans de les
eleccions municipals i autonòmiques; una societat de tota
manera participada, privada, on el Govern és minoritari,
però on el Govern participa amb un 45% del capital,
presidida pel representant del Govern, pel Sr. Forcades,
antic conseller d'Economia i Hisenda, germà del president
de Sa Nostra, el qual a la vegada és un alt càrrec del Partit
Popular.

Però en aquestes condicions resulta que vostè diu al diari
que ningú li va consultar la inversió de 360 milions. Ten
amigos pa esto; és a dir, tots caben dins un taxi, tots els que
manegen aquest cotarro, i vostè no se n'assabenta i ningú li
consulta una cosa d'aquestes característiques? És difícil de
creure. En tot cas, legal o no legal l'expedient d'inversió,
l'escàndol és que 400 milions públics d'aquesta comunitat
van darrera d'una empresa exclusivament per motius
d'amiguisme polític, i aquests 400 i busques de milions de
pessetes és molt probable que mai tornin a ser un patrimoni
comú de tots els ciutadans i ciutadanes d'aquesta comunitat.
Això és l'escàndol polític.
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I jo evidentment no entraré, per raons de temps, en la
qüestió de l'Ajuntament de Palma, que em sembla d'una
gravetat absoluta, i crec que ja és la guinda del pastís que s'ha
organitzat amb aquest tema, és un escàndol en si mateix, i que
el Sr. Forcades amb la seva loquacitat va posar absolutament nu
damunt la taula per al qui ho volgués entendre. Tampoc no li
faré ni tantes preguntes com el Sr. Quetglas, ni li demanaré
obvietats; perquè evidentment si ja li demanen coses
relacionades amb aquesta responsabilitat política, jo sé, em
consta, que vostè em sortirà per les bardisses, i em dirà que tot
és legal. Per tant, obviaré tot aquest tipus de preguntes, i
simplement li demanaria cinc qüestions concretes:

Una, si continua pensant, com va declarar al Parlament el 26
d'octubre del 94, que hi ha moltes possibilitats de recuperar
aquests doblers. Segona, se solapa amb una pregunta, crec, del
Sr. Quetglas: Quines gestions pensa fer o quina via veu més
adient per recuperar aquesta inversió? Tercera: Vostè ha dit que
són responsables de la possible pèrdua. Si això es perd, quina
serà la manera d'assumir aquesta responsabilitat? Dimitirà vostè
com a conseller d'Economia i Hisenda? Qui assumirà la
responsabilitat si ens desapareixen 400 i busques milions de
pessetes als ciutadans d'aquesta comunitat? Fent un balanç
global de la seva activitat; vostè creu que la Societat Balear de
Capital Risc compleix la seva funció de generar riquesa, de
dinamitzar el món empresarial de les Illes Balears, i que ho fa
d'una manera equitativa davant el conjunt de l'activitat
empresarial i econòmica de les Illes Balears? Vostè té aquesta
percepció? I darrera pregunta, si en funció d'això té pensat
modificar la posició o el paper del Govern dins la Societat
Balear de Capital Risc.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Grosske.

Pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM té la paraula el
diputat Sr. Pere Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Evidentment li han formulat moltes
de preguntes, Sr. Matas, de les quals crec que materialment li
ha estat impossible prendre nota, i per tant, per l'experiència
que tenim de compareixences anteriors, ja m'imagin que no
podrà contestar la gran majoria d'elles. Per tant, jo a part de
també demanar explicacions sobre el que ja han demanat els
altres portaveus, li faré molt poques preguntes, molt a poc a
poc, perquè tengui temps de prendre nota, i perquè me les pugui
contestar. Perdré part del meu temps en benefici de la qualitat
de la seva futura intervenció.

Segons els mitjans de comunicació, la Societat Balear de
Capital Risc tenia, quan es va produir aquesta informació,
el 82% de Jardins de Repòs, de Bon Sossec. Ens pot
confirmar quina és la participació exacta en el dia d'avui de
la Societat Balear de Capital Risc dins aquesta empresa? I
una segona pregunta relacionada amb la primera. En el dia
d'avui, quina participació té el Govern balear dins Societat
Balear de Capital Risc. Dues preguntes senzillíssimes, i
basta que ens contesti amb percentatges.

Una segona qüestió: Ha dit que no s'ha modificat la
situació de risc, que el Govern balear només ha invertit 425
milions de pessetes; i li faré ja les darrers preguntes per part
nostra de moment: Però el Govern ha avalat en cap moment
a la Societat Balear de Capital Risc, o ha avalat directament
a Bon Sossec? O bé, empreses públiques del Govern, com
Isba Serveis, o Isba Societat de Garantia Recíproca, han
avalat a la Societat Balear de Capital Risc o han avalat a
Bon Sossec? En cas de resposta afirmativa a aquestes
preguntes, evidentment ens agradaria que ens concretàs les
condicions d'aquests avals.

I he acabat les preguntes, de manera qui li deman que
ens contesti. Si vol que les hi repeteixi, em faci una
indicació, i les hi repetiré. Estam d'acord. A partir d'ara
entraríem en les valoracions polítiques, que evidentment se
n'han de treure, perquè evidentment el tema està polititzat.
Coincidim totalment amb vostè, i els altres portaveus han
assentit: El tema és polític. La pregunta és: Qui ha polititzat
el tema de Bon Sossec? Una pregunta que no cal que
respongui. El Govern hauria entrat a Bon Sossec si no hi
hagués hagut polítics que hi tenien interessos concrets,
directament o indirecta, en Bon Sossec. La resposta es no;
perquè amb la mateixa situació de Bon Sossec aleshores,
l'any 92, uns anys de dificultats econòmiques a les Illes
Balears, hi havia centenars d'empreses que amb molt manco
de 425 milions de pessetes, tal vegada petites empreses
familiars que han tancat, amb un simple préstec, no
subvenció a fons perdut, amb un préstec bla de 10, 15, 20
milionets de pessetes, avui tendrien el portal obert. Però
com que cap d'aquests empresaris era batle de Palma pel
Partit Popular, militant del Partit Popular, o amic personal
del president del Govern balear, no va tenir aquesta petita
ajuda, que podria haver salvat amb 425 milions de pessetes
dotzenes i dotzenes d'empreses que l'any 92 varen tancar.
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Evidentment, i ja ho han dit altres portaveus, de moment
pareix que no han fet cap il•legalitat, però no han defensat els
interessos públics. Els interessos de la Societat Balear de
Capital Risc, que vostè diu que no pot contestar res d'aquesta
empresa, són els interessos nostres des del moment que el
Govern hi participa. No és accionista majoritari?, d'acord, però
curiosament el president de la Societat Balear de Capital Risc
és una persona molt significada del Partit Popular, gerent d'una
empresa pública, ha estat conseller d'Economia i Hisenda, és
una persona posada a la presidència de la Societat Balear de
Capital Risc pel Govern balear, i ha de conèixer quina és la
situació exacta de Bon Sossec, i ha d'informar puntualment al
Govern del risc a què estan sotmesos els 425 milions de doblers
públics invertits a Bon Sossec, i ha de saber qui són els
accionistes, qui són els creditors, qui són els morosos. I el
Parlament, els diputats del Parlament de les Illes Balears, que
li hem confiat a vostè, Sr. Matas, 50.000 milions de pessetes,
perquè no són seus, el Parlament de les Illes Balears li ha
confiat al Govern balear la gestió dels doblers públics, té dret
a conèixer què fa amb els nostres doblers. 

Volem respostes. Està obligat a respondre. No es pot amagar
emparat en una legalitat del dret administratiu privat. Ha de
donar respostes polítiques. Si el president de la Societat Balear
de Capital Risc, persona de confiança del Govern balear,
inverteix 360 milions de pessetes més dins Bon Sossec, després
de tota la polèmica que s'ha produït als mitjans de comunicació
i al Parlament de les Illes Balears, després de tot l'escàndol
continua invertint 360 milions de pessetes de la Societat Balear
de Capital Risc, que també és una part nostra, hipoteca els
interessos de la Societat Balear de Capital Risc, i per tant els
interessos dels doblers que el Govern balear té invertits dins la
Societat Balear de Capital Risc, li hem de poder exigir
responsabilitats. Ha dit, Sr. Matas, que no s'ha modificat el
nivell de risc. Ho sabrem quan ens contesti a les primeres
preguntes que li hem formulat. Però ha afirmat textualment: "el
Govern podria perdre 425 milions de pessetes". En aquest cas,
ens pot avançar quines responsabilitats polítiques s'assumirien?
Perquè és curiós com el sector privat, la Banca March, ha pres
mesures, ha exigit responsabilitats; i el sector públic,
l'administració pública, el Govern balear fins ara no ha exigit
cap responsabilitat. Vol dir això que es defensen millor els
interessos privats que no els interessos públics? Vol dir que la
direcció de Banca March defensa més els seus interessos que la
direcció el Govern balear defensa els interessos públics? Se'n
pot deduir aquesta lectura de l'actuació d'una empresa privada
i de l'actuació del Govern balear?

Evidentment no podem entrar en el tema de la privatització
dels serveis funeraris de Palma, perquè corresponen a una altra
administració, municipal. Evidentment se'n dedueixen lectures
polítiques sobre les quals tothom ens hem pronunciat. Però és
curiós com és un deure de les administracions públiques, és una
obligació fer cementeris públics, és a dir que tothom té dret a
ser enterrat... podríem dir que la mort deu ser l'únic que
democratitza totalment la societat, que ens converteix a tots en
iguals. No hi deu haver altre fet en la vida com la mort, que
democratitzi tant; i el Sr. Forcades ha dit no fa molts de dies,
que als cementeris públics només hi haurien d'enterrar els
pobres. Pareix que el Partit Popular, a més de defensar els
interessos privats i personals, també està imbuït de la idea
classista que perllonga les diferències socials més enllà de la
mort. Pareix que ens volen convertir en desiguals més enllà de
la mort.

I acabaré amb una altra comparació, Sr. Matas: 425 milions
de pessetes. Sap -naturalment ho sap, perquè és el
responsable dels pressuposts- el que durant l'any 1995 el
Govern balear ha dedicat al Pla d'obres i serveis dels tres
consells insulars?, arriba a aquesta quantitat? Sap que ha
invertit més a Bon Sossec en un any que el que inverteix a
tots els ajuntaments de les Illes Balears en un any? Aquesta
és la defensa dels interessos públics, Sr. Matas? Reiter que
esperam les seves respostes d'unes preguntes senzilles.
Moltes de gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol.

Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Maria
Salom

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors
diputats. En primer lloc el nostre grup vol donar les gràcies
al conseller d'Hisenda per la seva compareixença aquí avui;
i al nostre entendre hi ha una idea que ens ha quedat bastant
clara, i és que el Govern balear directament, directament, no
ha posat una pesseta a Bon Sossec. Hi ha una societat, la
Societat Balear de Capital Risc, allà on el Govern balear no
té majoria; però sí que en aquesta societat el Govern balear
hi ha aportat uns doblers. Com que el Govern balear no té
majoria en aquesta societat, no és una empresa pública, sinó
que es tracta d'una empresa privada, que es regeix per les
normes del Codi Mercantil, i que està sotmesa a distints
controls, com ho està sotmesa qualsevol empresa d'aquesta
comunitat i del nostre país, i que segons pareix, aquesta
societat ha complert escrupolosament la legalitat. Ara bé, hi
ha un consell d'administració en aquesta Societat Balear de
Capital Risc, que ha decidit fer una sèrie d'inversions i
ajudar una sèrie d'empreses. El conseller ens ha informat
aquí que ell té la mateixa informació que pugui tenir
qualsevol accionista de la Societat Balear de Capital Risc,
que aquesta informació la posa damunt la taula, i que ens la
facilitarà a tots els diputats d'aquesta comissió; i nosaltres
amb aquestes explicacions en principi ens donam per
satisfets. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom.

Sr. Conseller, té vostè la paraula per contestar. Però
abans que comenci li he de dir que vostè també té el temps
limitat a deu minuts. Per això li deman, aquesta presidència
serà benèvola, tendrà en compte que el nombre de preguntes
és molt gros, però li deman que en la mesura del possible
siga vostè breu en les contestacions. Moltes gràcies.
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EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA (Jaume
Matas i Palou):

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Deman la benevolència per part del president. Sé que la tendrà,
i l'agraesc anticipadament.

En primer lloc, jo crec que hi ha moltes preguntes que són
coincidents, amb això estam d'acord. Per tant la meva intenció
és contestar a totes; aniré agrupant en la mesura que pugui, i si
me'n deix alguna,, amablement els la contestaré en la
contrarèplica, però no és de forma intencionada en cap moment.

Jo crec que el Sr. Sampol, una altra vegada més, i ho he de
reconèixer, ha centrat la qüestió en allò que és la
compareixença que aquí es presenta avui, jo crec que molt més
que els altres grups, així ho va fer ja en la passada
compareixença, en la qual va ser l'únic que va reconèixer que
el que es podia fer era dubtar de l'aplicació dels 425 milions de
pessetes, però no més enllà d'aquests 425.

Mirin, per tancar una matèria, i li dic les paraules que ha
expressat el Sr. Sampol als altres grups..., el Sr. Sampol ha dit:
"Som conscient que no podem entrar en la privatització de la
funerària perquè correspon a una altra administració"; per tant,
em permetran que jo estigui d'acord amb aquesta afirmació i
que tots els judicis de valor que probablement a vostès interessi
fer aquí avui, per la ressonància que puguin tenir as l'hora de fer
una constatació real dels fets, lògicament no són objecte
d'aquesta compareixença.

Les preguntes, clares i taxatives: Quina és la participació
exacta de Societat balear de capital risc dins Bon Sossec? La
participació exacta, efectivament, és aquest 82% de
participació. Taxatiu. Quina és la participació de la Comunitat
Autònoma, del Govern  de les Illes Balears, en la Societat
balear de capital Risc? Exactament 465 milions de pessetes,
que representen aproximadament en aquest moment un 44% del
total, ni una pesseta més. El Govern ha avalat la Societat balear
de capital risc o Bon Sossec? No, no, el risc del Govern és el
risc que té dins Societat balear de capital risc. Aprofit per
assenyalar al Sr. Quetglas que està equivocat quant a allò dels
primers quaranta milions de pessetes, la participació de
l'ampliació de capital de Bon Sossec era de 425..., hi ha altres
operacions dins la Societat balear de capital risc.

Pareix que no hi hem comès cap il•legalitat.

Perdo? Sí, les empreses públiques, que jo en tengui
coneixement..., és a dir, jo no puc assegurar en aquest moment
que Isba, que, com vostè sap, és una empresa que dóna aval als
empresaris, que jo sàpiga, no ha tengut cap tracte, però bé, és
sobre l'única que em podria equivocar, li ho puc confirmar
demà al matí, que jo sàpiga, cap empresa pública ha avalat cap
operació ni cap empresa pública... a Bon Sossec, puc estar
equivocat, però insistesc que només seria sobre Isba, però
hauria d'analitzar quin tipus d'operació, perquè són operacions
d'origen ordinari, però em compromet a contestar-li demà
mateix, però que jo sàpiga, cap ni una.

Efectivament, no s'hi ha comès cap il•legalitat. Jo crec
que en aquest context existeix un error de base, un error que
voldria interpretar com un error no intencionat, que no és un
error intencionat. Com he dit en la meva exposició inicial,
existeixen tots els mecanismes que vigilen quina és la
transparència i el compliment de la legalitat en el món
mercantil de totes les transaccions que es produeixen en el
mercat. Hi existeixen uns mecanismes. Jo crec que si
aquesta empresa privada o qualsevol altra infringeix la
legalitat, a mi em tendran al seu costat per defensar
l'aplicació de la legalitat, aquesta i qualsevol altra, el que
passa és que en el món empresarial existeixen uns
mecanismes, i aquests mecanismes, ho vulguin o no, s'han
de respectar, i són els mecanismes que, al meu judici, no es
poden polititzar. Si hi ha un frau fiscal..., perquè tornem-hi
a insistir, el Sr. Grosske no diu que hi ha possibilitat de frau
fiscal, el Sr. Grosske diu que hi ha frau fiscal; perdoni'm,
vostè ha dit que hi ha frau fiscal. A aquest conseller no li
consta que hi existeixi cap il•legalitat, i si hi existeix cap
il•legalitat, seré el primer en posar-me al davant seu per
demanar responsabilitats per aquesta il•legalitat i per fer
complir la legalitat, lògicament, perquè, com a accionistes,
tenim uns drets que hem de defensar, perquè defensam
doblers públics.

El gran error, Sr. Sampol, és que, vostè l'ha dit, i és
l'error, vostès han posat el president de la Societat balear de
capital risc. No és ver. Llegeixi's el Codi mercantil,
llegeixi's la Llei de societats. No és ver. A veure si
aconseguesc tornar-ho a explicar. En una societat anònima,
el capital majoritari és el que decideix qui són els òrgans
gestors d'aquesta societat. Els drets de l'accionista que no té
majoria absoluta són els drets que la llei estableix per a
aquells accionistes. Els òrgans de gestió d'aquesta empresa
privada han de retre comptes als accionistes de la seva
gestió, però aquí existeixen uns interessos de tercers pels
quals, mentre vostès no canviïn les lleis, estam obligats a
respectar amb tota escrupolositat. El mecanisme és el
següent, és el que estableix la llei: Nosaltres representam
una part accionarial d'aquesta societat; la societat, que no
nosaltres, ha designat uns òrgans gestors, els accionistes
tenen els seus instruments, que són prevists en la llei, per
auditar allò que és la gestió d'aquests òrgans que representen
la societat, i això, ni més ni manco, insistesc que fins que no
canviïn les lleis, són els nostres drets, són els nostres drets.
Al Sr. Forcades, no l'ha fet president de Societat balear de
capital risc el Govern balear; al Sr. Forcades, l'han fet
president de la Societat balear de capital risc, i en el consell
d'administració, els accionistes, i el Sr. Forcades ha de retre
comptes als accionistes d'una gestió que està absolutament
reglada. Naturalment que els accionistes tenen el dret
d'exigir la seva responsabilitat, d'exigir que es compleixi la
defensa dels seus interessos i d'exigir responsabilitats a
aquells que no la compleixen.
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Per contestar també tot un grapat de preguntes, vull avançar-
los una qüestió que crec que és fonamental. Sr. President,
senyores i senyors diputats de la passada legislatura, avui aquí
no som per decidir quina va ser l'opció de la inversió d'aquests
425 milions de pessetes. A aquest parlament, el Sr. Forcades hi
va venir a retre comptes sobre quina havia estat la decisió de fer
aquesta ampliació de capital i per què s'havia feta. Vostès, a mi,
aquí no em poden demanar per què es va fer l'amliació de
capital de 425 milions de pessetes a Bon Sossec, vostès no em
poden demanar això. L'any 92 o l'any 93, no record quin any
era, el conseller oportú va venir aquí a donar explicacions, i
entre altres coses va dir -documentació que s'aporta avui una
altra vegada- que existien uns informes de viabilitat i que no
s'havia deixat..., crec recordar, ho recordaran millor aquells que
eren aquí, jo no hi era, i podem repassar el Diari de Sessions,
que el Sr. Forcades va dir que no s'havia deixat mai d'atendre
cap sol•licitud a Capital Risc, cap, però ho va dir el Sr.
Forcades, va ser objecte de discussió en aquesta cambra i
comprendran que jo no puc entrar aquí avui a valorar per què es
va fer aquella inversió de 425 milions de pessetes, una altra
cosa és que vostès tenguin interès a tornar a discutir allò que es
va discutir en el seu moment, per les qüestions que vostès
sabran. La compareixença aquí avui és una altra, és una altra
molt distinta. Efectivament, què passa amb aquests 425 milions
de pessetes?, quines són avui les relacions del Govern amb la
Societat balear de capital risc i quines són les relacions
d'aquesta societat amb l'empresa Bon Sossec, lògicament?
Mirin, aquí qualque diputat, el Sr. Quetglas concretament, va
dir públicament que jo havia mentit quan havia dit que no
teníem més que 465 milions de pessetes de risc a l'empresa,
això ha sortit públicament. Mirin, les operacions ordinàries de
tresoreria i de tràfic mercantil que fa una empresa són
responsabilitat dels òrgans de direcció i gestió d'aquesta
empresa, i aquests òrgans reten comptes als accionistes de la
seva gestió quan pertoca, quan pertoca, i sota cap concepte
podem nosaltres entrar en el que és la gestió ordinària d'una
empresa privada. És o no una empresa privada la Societat
balear de capital risc, segons les lleis que tenim en aquesta
comunitat autònoma? Contestin-me sí o no. És una empresa
privada o no és una empresa privada? Naturalment que no tenen
per què consultar els accionistes els òrgans d'administració, el
consell d'administració ni els òrgans directius una operació
interna de tresoreria, que és competència exclusiva de la gestió
dels òrgans de direcció. La responsabilitat del Govern és la
mateixa que la de qualsevol accionista, 465 milions de pessetes,
perquè per això es fan les societats anònimes, perquè la
responsabilitat de l'accionista estigui limitada a la seva
aportació de capital, i l'aportació de capital públic és de 465
milions de pessetes; per tant, la responsabilitat estrictament és
de 465 milions de pessetes, ni més ni manco.

Hi ha moltes possibilitats de recuperar aquests doblers?
Mirin, jo no els enganaré, és a dir, aquesta societat, en
aquest moment, té una part important, que no és tota, parlam
del 65 i busques per cent, dels seus actius -estic parlant de
la Societat balear de capital risc- ficats en una empresa que
en aquest moment ha presentat un expedient de suspensió de
pagaments. Lògicament, jo no puc predir què passarà;
desgraciadament, el Sr. Grosske, sí que ho pot predir,
perquè segurament és molt més llest que jo i pot dir allò que
jo diré avui, però jo no puc predir allò que passarà amb
aquest procés de suspensió de pagaments. Jo crec que aquí
avui he de venir a demanar a tots vostès que siguin
respectuosos amb els processos judicials que en aquest
moment aquesta empresa té oberts per defensar els seus
interessos, cosa que crec que és el primer que hem de fer, i
naturalment que farem tot el possible perquè aquests doblers
es recuperin, però lògicament aquesta empresa està ficada
en un procés de suspensió de pagaments, i no ens hem
d'enganar, la situació és difícil, però, un moment, estam
parlant d'una societat de capital risc, i efectivament,
l'objecte social de Capital Risc, que no està en absolut en
incongruència..., i si hi està, quan els gestors en retin
comptes, els auditors naturalment que ho diran, no es
preocupi; l'operació de préstec ordinari no té res a veure
amb una operació d'objectiu de la societat, és una operació
de tràfic mercantil ordinari per a la qual la societat està
capacitada, una altra cosa és que vostè cregui que és
oportunitat o no. De totes maneres, els auditors, si no hi
està, ho diran, no es preocupi. Aquí hi ha tots els informes
de l'auditoria.

Vostè, lògicament, el que ha d'entendre és que aquesta
societat, la Societat balear de capital risc, ha de defensar els
seus interessos. Vostès han de comprendre que en aquest
moment és prioritari intentar salvar la situació, i
efectivament, pot passar que no se salvi, naturalment que
pot passar, però miri, les societats de capital risc a tot
Espanya, i en totes les experiències que s'han produït, estan
precisament per a això, per fer inversions de risc amb
capitalització, i jo vull anar en aquest moment al fons de la
qüestió.

Mirin, el Govern balear, l'any passat, crec que va donar
prop de 15.000 milions de pessetes en ajudes al sector
econòmic privat, en subvencions. Acabam aquests dies de
presentar 746 ajudes que s'han donat a l'Objectiu 2 amb el
suport de la Unió Europea. No és ver que aquesta ajuda
sigui inusitada, és fals, el Govern balear i totes les empreses
públiques han donat moltes ajudes, i d'aquesta importància,
i a vegades qualitativament molt més importants, amb una
diferència, i aquesta sí que és ver, que les altres ajudes són
a fons perdut, i aquesta, perquè s'ha donat
instrumentalitzada per una societat de capital risc, és una
participació patrimonial. Que hauria passat si l'empresa Bon
Sossec avui, que és en territori Objectiu 2, hagués sol•licitat
les ajudes a fons perdut, a les quals tenia dret? L'ajuda
hauria estat superior probablement a aquesta participació i
a fons perdut, a més. El que no ens podem jugar és que, pel
fet que hi hagi senyors socialistes que han rebut
subvencions importants del Govern, que les hi han
demanades -lògicament no en diré el nom-, hi ha empreses
importants de senyors socialistes que han demanat ajudes al
Govern. Allò que no pot suportar una empresa privada és
que 746 senyors que han rebut ajudes, és que, pel fet de
tenir una ajuda del sector públic a fons perdut, el sector
públic es cregui amb uns drets superiors als que la pròpia
llei estableix per als accionistes ordinaris d'una societat
anònima, no els té, perquè el sector privat acabaria per no
demanar ajudes al sector públic, i el que faríem seria que el
nostre sector privat no estaria en igualtat de condicions per
competir amb els altres sectors privats de la resta d'Espanya;
cap empresa privada pot suportar una intervenció i un
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acorralament per part de l'opinió pública, dels polítics, com
s'han produïts amb aquesta, no els aguanta cap; si qualsevol
empresa privada que demana una ajuda sapigués que ha d'estar
sotmesa a aquesta fiscalització, per damunt del que estableixen
les lleis, acabaria per no demanar-la, és impossible que la
demani.

Perdoni, Sr. President, intentaré acabar.

EL SR. PRESIDENT:

Li queden dos minuts.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA (Jaume
Matas i Palou):

Perdoni, Sr. President.

Ningú no va ocultar cap préstec, ningú no ha ocultat cap
préstec. Totes aquestes operacions es fan com les fan totes les
empreses privades, i tota la documentació de les empreses
privades després és oficial i és pública, és que és impossible
ocultar un préstec, i el Govern no ha tengut cap relació directa
ni indirecta amb l'aval ni amb la garantia d'aquests préstecs; si
hi ha tercers que donen aquests préstecs, tendran la seva
responsabilitat mercantil, com tots els altres, cap ni una més.
No hi ha cap intenció d'ocultar informació, sinó tot al contrari,
i la prova és que som aquí avui i que aquí tenen tota la
documentació que tenim sobre aquesta empresa.

Les responsabilitats. Intentar comparar amb judicis de valor
situacions que han passat a unes determinades entitats
financeres, entitats financeres que tenen un risc de 8.000
milions de pessetes amb aquesta empresa, intentar comparar
això amb una societat de capital risc que fa capitalització de les
seves iniciatives i que ha capitalitzat part del capital de
l'empresa bon Sossec, perdonin-me, em pareix que és fora de
tot lloc. Vol dir això que totes les altres entitats financeres
privades..., vol dir que Argentària ha de fer dimitir el seus
membre del consell d'administració de Societat balear de
capital risc? Per l'amor de Déu!

No conec cap irregularitat provada que hagi fet aquesta
empresa privada, i li torn a repetir que davant qualsevol
irregularitat, seré el primer en defensar que els instruments que
té l'Estat, els instruments que empra l'Administració pública,
per garantir precisament el compliment d'aquesta legalitat es
faci sense cap tipus de dubte.

Com comprendrà, li he contestat les preguntes sobre si
forma part de la filosofia liberal, li ho he explicat aquí avui.
La meva compareixença no pot posar en qüestió allò que va
ser una operació de l'any 92, la qual va ser explicada en
aquest parlament pels seus responsables, li ho he dit
claríssimament. La meva obligació aquí, la hi he dita en la
meva exposició, és defensar els 425 milions de pessetes que
el Govern tenia invertits l'any 93 en aquesta societat,
garantir, sempre que estigui dins de la meva responsabilitat,
que aquests doblers es recuperin i tenguin les finalitats
apropiades i, en tercer lloc, garantir, lògicament a dins les
possibilitats d'un accionista, que es compleixi la legalitat
més estricta, com no podia ser d'una altra manera.

Quant a allò del narcotràfic, quins eren els culpables del
desordre, quina era la viabilitat del Bon Sossec, totes
aquestes qüestions, probablement 18 de les 26 preguntes
seves, es varen contestar en el seu moment per responsables
que varen prendre la decisió aquí, en aquesta cambra.

La participació és temporal, i és ver, i jo, a més, li ho
admet, que hi hagi hagut probablement, i en la meva
exposició inicial, problemes de gestió, de sobredimensió en
aquesta empresa. És clar que aquesta empresa en el seu
moment va tenir unes dificultats probablement a causa d'una
mala gestió o d'un excés, jo en diria, de "dimensionalitat".
És clar que la Societat balear de capital risc té la voluntat de
recuperar aquesta inversió, naturalment, jo li ho he dit en la
meva exposició, que la meva intenció és que es recuperin
aquests doblers; lògicament, són doblers públics, però, a
més que es recuperin aquests doblers, s'han de complir els
objectius pels quals es va fer aquesta inversió de la Societat
balear de capital risc, s'han de complir els objectius de
poder generar la creació de llocs de feina, de salvar els
interessos de tercers que estan perjudicats, aquestes
famílies, cosa que a vostès tal vegada no els preocupa, que
estan avui, per mor d'aquesta politització amb un lloc de
feina que balla, i crec que aquesta és la nostra obligació,
intentar lluitar per salvar aquesta situació.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, porta 20 minuts. Li agrairia que concretàs
si li queda alguna pregunta per contestar.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA
(Jaume Matas i Palou):

No. Si li pareix bé al Sr. President, intentaré en la
contrarèplica contestar tot allò que m'hagi deixat per
contestar. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.
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Entram en el torn de rèplica. Tenen, senyors diputats, un
temps de cinc minuts. Pel Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula el diputat Sr. Francesc Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Esper que apliqui la mateixa
benevolència als grups de l'oposició que la que ha aplicada al
conseller.

EL SR. PRESIDENT:

(...) i ha parlat vostè desset minuts en la primera intervenció,
perquè era vostè Grup Socialista, el grup que havia proposat la
compareixença, i n'he estat, de benvolent,...

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Continuu comptant, Sr. President, amb la seva benevolència.

EL SR. PRESIDENT:

... que s'atenguesin al reglament de la cambra dins del
possible.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies.

Em sap greu haver d'utilitzar aquestes paraules, Sr. Matas,
li ho dic de veritat, però vostè manipula i engana; em sap greu
haver d'utilitzar aquestes paraules en la primera vegada que
tenim un enfrontament parlamentari, però vostè ha declarat a la
premsa, i ho ha reiterat ara, mesclat amb un totum revolutum
subvencions que dóna el Govern balear, posant en dubte les
nostres afirmacions de discriminació per part de l'actuació a
Bon Sossec, perquè vostè diu que el Govern ha entregat 15.000
milions de pessetes en subvencions, a 3.000 subvencions
aproximadament anuals, entre les quals, naturalment, hi ha de
tot; aquestes no són les de Bon Sossec, i vostè ho sap, perquè
d'aquests 15.000 milions de pessetes, la majoria, l'aplastant
majoria, gairebé totes, i, a més, per llei, estan reglades, són
actuacions del Govern que no pot evitar. Si una persona reuneix
unes determinades condicions per accedir a una subvenció,
sigui d'habitatge, sigui industrial, sigui subvenció per a allò que
s'anomena la "gran nòmina" -pensions no contributives-, és
perquè reuneix uns requisits, sigui del partit que sigui,
afortunadament; només faltaria que uns tenguessin uns drets i
uns altres, no. Però no estam parlant d'aquestes subvencions,
estam parlant d'activitats absolutament i completament
discrecionals de l'Administració, no reglades, com les que fa a
través de Bon Sossec.

Vostè té una estratègia, una estratègia clara, que és dir:
Bé, del que fa la Societat balear de capital risc, nosaltres no
en sabem res, nosaltres som uns accionistes i, a més,
minoritaris. I aquí ho continua manipulant. Primerament,
perquè el Govern, a dins Bons Sossec, és un accionista
minoritari, però és el més important, perquè el Sr. Forcades,
efectivament, elegit pel consell d'administració president del
consell d'administració, què hi fa, a dins Bon Sossec?, qui
l'hi ha posat?, en representació de quins accionistes està dins
Bon Sossec i, per tant, en presideix el consell
d'administració?, En representació del Govern, que és qui el
n'ha nomenat i qui l'hi ha posat; per tant, el Sr. Forcades està
allà per defensar i vigilar els interessos del Govern, i no des
d'una responsabilitat només d'accionista, sinó des de la
màxima responsabilitat d'administració i gestió. Per tant,
vostè vol escapolir-se..., de tant en tant vol escapolir-se de
la seva responsabilitat, perquè, és clar, quan ha d'actuar
davant la premsa, fa declaracions i notes oficials de la seva
conselleria que diuen: "El Govern no ha detectat actuacions
il•legals a Bon Sossec des de la seva entrada". L'entrada de
qui? Del Govern. Ho diu la nota oficial de la Conselleria
d'Economia i Hisenda. "No ha detectat actuacions il•legals
a Bon Sossec des de l'entrada de Capital risc", es refereix al
Govern balear. Una altra cosa és allò que hagués pogut
passar amb anterioritat a aquesta entrada. El Govern hi va
entrar, vostè ho diu a la premsa; ara ve aquí i diu que no,
que el Govern no és..., que això és la Societat balear de
capital risc, que és una empresa privada que no té res a
veure amb el Govern, a veure si no!, el Govern hi té el
president i en té el 45%, n'és l'accionista majoritari. Jo li
diré una cosa, Sr. Matas: ni econòmicament ni políticament,
la Societat balear de capital risc no fa res que el Govern no
sàpiga, no autoritzi o no mani, res. I això vostè ho sap tan bé
com jo. O és que, per ventura, vostè insinua, Sr. Matas, que
la Societat balear de capital risc pren decisions en contra del
criteri del Govern, en relació amb Bon Sossec?, defensa
vostè aquí que els 360 milions de pessetes que, al nostre
judici, il•legalment la Societat balear de capital risc va
prestar a Bon Sossec, va prestar-los en contra del criteri del
Govern?, si és així, digui-ho, per favor, perquè ens
interessarà saber-ho, ens interessarà conèixer quin és el
criteri del Govern, present i responsable de la gestió de la
Societat balear de capital risc, sobre aquest assumpte, ens
interessarà moltíssim.

En resum, vostès han ajudat una empresa inviable,
plantejada sense base financera, sense més base financera
que la de confiar en els ajuts del Govern balear a causa
d'unes relacions personals estretes, on s'ha detectat
presència de doblers negres procedents del narcotràfic, on
existeixen més que indicis de comissions i finançament
irregular del Partit Popular. Han ocultat deliberadament la
quantitat dels ajuts concedits -ajuts de més que dubtosa
legalitat- en plena campanya electoral, per tal d'evitar una
suspensió de pagaments inevitable, que si s'hagués produïda
en plena campanya electoral, hauria posat en dubte
considerablement les possibilitats de la candidatura del Sr.
Fageda i de la resta de candidatures del PP; han negat
informació al Parlament, Sr. Matas, amb excuses
políticament impresentables. En resum, donada la seva
actitud, aquí poden passar dues coses: o vostè ho sap tot, ho
sabia tot, i no ho vol dir, no ho vol reconèixer, cosa que,
sincerament, és allò que la majoria dels ciutadans i nosaltres
creim, vostè estava perfectament assabentat del préstec de
360 milions de pessetes, per posar-ne un exemple, o bé ens
diu la veritat i no ho sabia; en aquest cas, no sé què és pitjor,
Sr. Matas. Jo em resistesc a creure la ineptitud seva i la
manca de comunicació entre vostè i el representant del
Govern en la Societat balear de capital risc, de tal manera
que no sapigués que en plena precampanya electoral la
societat hagués prestat 360 milions de pessetes a Bon
Sossec. En qualsevol cas, tant si ho sap i ho amaga com si
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no ho sap i és l'únic ciutadà de les Illes Balears que no se n'ha
assabentat, vostè avui ha quedat molt malament davant l'opinió
pública, perquè no ha explicat res de les preguntes polítiques de
fons que li hem fet.

Nosaltres li demanam dues coses, Sr. Matas, les hi
demanam amb tota formalitat, creim que el Govern balear ha
d'actuar, si més no, com ha actuat qualsevol empresa privada,
les principals empreses de responsabilitat privada que hi ha dins
Bon Sossec: destituir els seus representants dins la Societat
balear de capital risc i dins Bon Sossec. Això és el que li
demanam, Sr. Matas, la destitució del Sr. Forcades, i li
demanam una altra cosa, la Societat balear de capital risc, Sr.
Matas, està absolutament desnaturalitzada. Segons els números
que vostè ens dóna, el 90% del risc de la Societat balear de
capital risc està concentrat en Bon Sossec, el 90% del risc de la
Societat balear de capital risc està concentrat en Bon Sossec. Ja
m'explicarà vostè si això no és desnaturalitzar absolutament la
funció que la llei comana a Bon Sossec, apart que ha fet una
activitat de dubtosa legalitat, com és establir un préstec per a
l'establiment del qual no té facultat. Per tant, li demanam una
altra cosa, i la proposarem parlamentàriament per la via
reglamentàriament correcta: demanam la retirada del Govern
balear de la Societat balear de capital risc, per desnaturalització
de la presència del capital públic dins aquesta societat. I
demanam també la destitució del Sr. Forcades.

Aquesta és, en resum, la nostra posició sobre un fet que ha
constituït un escàndol, que constitueix un escàndol, el darrer
capítol del qual evidentment encara és per escriure; que se'ns
encongeix una mica el cor quan vostè ens amenaça que aquest
escàndol hauria pogut tenir dimensió europea si el cementiri
privat de Bon Sossec s'hagués acollit a ajuts europeus, hagués
esclatat un escàndol de lligam amb el procés de privatització
del cementiri de Palma. Lamentam que no s'hagin contestat
políticament les preguntes polítiques. Sr. Matas, vostè no pot
escudar-se dient que el tema de la privatització del cementiri de
Palma pertany a una altra administració; perdoni'm, és una
resposta de funcionari i jo li deman una resposta de polític, Sr.
Matas, el tema que ens duu aquí, el tema que estam debatent,
el tema que estam jutjant, és una qüestió essencialment política
que no acaba en els límits de les competències de les
administracions, perquè una cosa és casada amb l'altra, com diu
i reconeix públicament el Sr. Forcades amb la seva sinceritat
habitual, i jo li he demanat: vostè també creu que la salvació de
Bon Sossec passa per la privatització dels serveis funeraris de
Cort? Tampoc no ha contestat aquesta pregunta. Contesta
al•ludint les lleis, al•ludint que vostè desconeix què fa la
representació del Govern balear dins la Societat balear de
capital risc, i aquestes, Sr. Matas, són respostes políticament
insatisfactòries, políticament impresentables.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Més intervencions? Per part del
Grup Parlamentari Mixt, té la paraula la diputada Sra.
Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Sr. Matas, de la conclusió de la
seva compareixença podríem dir -el nostre grup entén- que
el Govern ha invertit doblers públics, que, amb tota
seguretat, aquests doblers públics no es podran recuperar,
però que ho ha fet de forma legal a través d'una societat, la
de capital risc, i que, per tant, com que és legal, no li podem
demanar responsabilitats penals. Sí que crec que és la nostra
obligació, des d'aquí, demanar-li responsabilitats polítiques,
perquè no basta amb fer les coses legals, sinó que després
també han de respondre a interessos generals. Per tant, la
nostra proposta seria la retirada immediata del Govern
d'aquesta societat i que d'aquí endavant no es produïssin
més escàndols en aquesta comunitat per culpa d'inversions
del Govern a través de societats molt legals però poc
morals.

EL SR. PRESIDENT:

Ha acabat, Sra. Munar? Li preguntava si havia acabat?
Gràcies. Pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, té la paraula el Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies. Efectivament, vostè, Sr. Matas, no ha
canviat el to de secretari de corporació o de funcionari, com
deia el Sr. Quetglas, en les seves intervencions. Vostè
fragmenta la realitat per intentar defugir les responsabilitats.
Fragmentar la realitat és un exercici perillós que a vegades
condueix a l'esquizofrènia, perquè realment és inconcebible
que ens digui que allò de l'ajuntament no hi té res a veure,
això és una altra finestreta; per l'amor de Déu, és el mateix
partit, és el mateix partit. Tothom té la plena consciència
que no això funciona com mecanismes independents, i en
tot cas, qui dóna la versió que para salvar el cementerio
privado de Bon Sossec, Forcades confia en Cort és Forcades,
és el representant del Govern en la Societat balear de capital
risc, és el seu representant qui diu això, vostè no és aliè a
aquesta qüestió.
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Vostè no entén res quan diu que si hi ha irregularitats a Bon
Sossec, jo seré el primer en posar-me al costat seu per exigir les
responsabilitats als gestors; no, no va així la cosa. Si hi ha
irregularitats, nosaltres ens posarem al costat nostre per
demanar-li responsabilitats, a vostè, o és que si el Govern
inverteix, o les subvenciona, en empreses que al final resulta
que es dediquen a activitats delictives o irregulars, no hi ha
responsabilitat per part del Govern? La responsabilitat serà
seva, entre d'altres, la dels gestors i seva -del Govern-, i
fragmentar la realitat, òbviament,és dir: No, a mi no em
demanin per què es va invertir l'any 92 aquí, jo no hi era, el Sr.
Forcades ja ho va explicar. Per l'amor de Déu, és el mateix
govern, és el mateix partit, és la mateixa realitat, són els
mateixos duros, són els mateixos ciutadans que hi estan
implicats.

I canvien les coses, s'hi afegeixen elements nous. L'any 92
no hi havia suspensió de pagaments i, per tant, és perfectament
raonable que des d'aquesta comissió parlamentària es demanin
comptes. Jo tampoc no hi era, però estic perfectament legitimat
per demanar comptes a una persona que tampoc no hi era, com
és vostè.

Evidentment, vostè no m'ha contestat sobre el tema de si
realment pensa que aquesta famosa Societat balear de capital
risc, tan privada i que vostè ni controla ni res de res, compleix
la finalitat per la qual ha estat creada, si efectivament és un
organisme generador de riquesa. No em contesta, òbviament,
sobre si hi ha un replantejament de la posició del Govern
respecte de la seva posició, perquè, efectivament, és infumable,
és a dir, entre que és privada, dret mercantil, en som el 45%, els
majors socis, però no ens menjam ni una rosca, no ens
assabentam de res, això té les seves normes; a mi que em
demanen? Bé, si no controlen res, no s'assabenten de res, què
hi fan, allà dins?, que fan dins una empresa que té la major part
del seu esforç inversor en una empresa de les característiques
de Bon Sossec?, per a què serveix aquesta història? En surtin,
com li demana el Sr. Quetglas; què fan allà dins? No ens ho
explica tampoc, ens explica que és molt legal que vostès
estiguin a dins, jo ho comprenc, però no ens explica què hi fan,
en aquesta història, i no ens ho explica perquè aquesta història
és inexplicable. Ens hauria d'explicar que això és un muntatge
per surar una història d'aquestes característiques, un muntatge
muntat per enriquir-se quatre bens relacionats d'aquesta
comunitat, que conta als altres relacionadillos: Tranquil, que el
Govern és al darrera, i que hi ha la banca, tranquil. Però, és
clar, vostès tenen mala sort darrerament i els muntatges, les
grans obres públiques, els grans cementiris, els cauen fets
trossos, i el túnel de Sóller, Bon Sossec i tal, tenen mala sort
darrerament, deuen estar una mica cenizos i hi tenen problemes.
I d'haver muntat artificiosament un muntatge d'aquestes
característiques, perquè hi ha la banca i perquè hi ha el Govern,
resulta que hi ha ara 425 milions d'aquesta comunitat perduts o
en greu risc de perdre's, hi ha 300 petits empresaris creditors
d'aquesta empresa penjats absolutament, els quals ens
preocupen terriblement també, aquests creditors de Bon Sossec,
no es pensi que no, i 400 usuaris a qui no fa cap gràcia tenir els
seus familiars dins aquest muntatge que s'ha fet. Aquesta és la
greu responsabilitat.

Jo no sé si demanar-li també, com diu el Sr. Quetglas, la
dimissió de Forcades, sortir de Capital risc, perquè vostès
no tenen capacitat de reacció per rectificar, perquè si ni tan
sols analitzen la realitat, la reconeixen, què els he de
demanar jo que rectifiquin? Deixin-ho córrer, però vostès
pagaran la responsabilitat política per aquesta història.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Pel Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, té la paraula el diputat Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Matas, vostè s'aferra a
l'emblanquinat, no sé si coneix aquesta expressió tan
mallorquina, però vostè s'aferra a l'emblanquinat. El que li
deman és que a mi no m'emblanquini, no em torni a
emblanquinar, i, perquè no em torni a emblanquinar, li diré
quina és la meva opinió, en aquest cas personal, tant sobre
la seva actuació dins Bon Sossec com sobre un tema del
qual avui consider que es pot parlar, però sobre el qual no li
podem exigir responsabilitats directes, a vostè, sí com a
representant del partit polític, que és el de la privatització
dels serveis funeraris de Palma. Idò bé, perquè no em torni
a emblanquinar, la meva opinió personal és que vostès
aprofiten les lleis per fer mangarrufes, per fer mangarrufes
legals, però al final, mangarrufes. I no som aquí per
determinar si vostès fan i•legalitats o no, això no és un
jutjat, jo ja ho he dit en diverses ocasions, això no és el
Tribunal Superior de Justícia, vostè no és aquí en concepte
de respondre a una demanda penal, som aquí per exigir
responsabilitats polítiques, i jo no sé què passa però crec
que no m'acostumaré mai a tenir un govern de tècnics. Sap
que és de gros!, no són polítics, són tècnics, i vénen aquí i
ens diuen que estan d'acord amb la llei, però, i
políticament?, que són les respostes que li demanam,
contesti políticament. Aquesta és la nostra feina. Som aquí
per determinar si existeixen responsabilitats polítiques en
aquestes operacions d'altíssim risc, som aquí per vetllar pels
interessos dels doblers públics que li hem confiat, som aquí
per exigir prioritats en les inversions; quantes i quantes
necessitats no tenim en aquesta terra, i vostès, 425 milions
a una empresa privada.

És molt curiós que a una compareixença tan important,
una de les més importants que tendrà en la seva vida
política, comparegui aquí i no pot respondre taxativament
si Isba va avalar o no..., demà la hi contestaré. Aquí ha de
venir preparat per a aquestes preguntes, Sr. Matas.
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Però anem a una qüestió que jo no sé si és filosòfica o..., la
qüestió és embullar troca. Ens diu textualment: "El Sr. Forcades
-és el president de la Societat balear de capital risc- ha de retre
comptes  als accionistes". Correcte. El Govern balear n'és
accionista, per tant, el Sr. Forcades ha de retre comptes als
accionistes. Per cert, ens podria dir quines persones estan en el
consell d'administració de la Societat balear de capital risc en
representació del Govern balear vetllant pel 44% del total de les
accions del Govern balear? Per tant, deduïm que el Sr.
Forcades, el president del consell d'administració, ha de retre
comptes al Govern balear, i el Govern balear, per l'Estatut
d'Autonomia, per Reglament del Parlament, està obligat a retre
comptes al Parlament, em segueix, Sr. Matas? Em pareix que
aquesta deducció és senzilla i lògica. Per tant, les informacions
que té el Sr. Forcades, i que l'obliguen a donar-les als membres
del consell d'administració, si el Govern balear és membre del
consell d'administració, està obligat a posar totes aquestes
informacions en mans del Parlament de les Illes Balears, i vostè
s'empara en el dret administratiu privat, que no es poden ficar
amb societats anònimes. No, Sr. Matas, vostè ens ha de donar
totes les informacions i ha de contestar totes les preguntes que
li han fet que no ha contestat. Li ho ha demanat el Sr. Quetglas,
jo li ho demanaré més clarament: Què va votar l'accionista
propietari del 44% de les accions de la Societat balear de
capital risc quan es va decidir el préstec de 300 milions de
pessetes a Bon Sossec?, què hi va votar l'accionista majoritari?
Per cert, seguint aquest raonament que li feia fa un moment, qui
ha avalat aquest préstec de 360 milions de pessetes?, qui respon
per aquest préstec de 360 milions de pessetes? Acabaré aquest
raonament que jo crec que és senzill amb una altra pregunta que
tots ens feim: en aquest moment, vostè ha dit que el risc del
Govern només és de 425 milions de pessetes -a veure si no ens
perdem-, volem saber quin és el risc de la Societat balear de
capital risc amb Bon Sossec?, quin és el risc actualment? -a
veure si no ens perdem-, si la Societat balear de capital risc és
propietària del 82% de Jardins de Repòs, la majoria d'activitats
de Jardins de Repòs és Bon Sossec, si la Societat balear de
capital risc és propietària del 82% de Jardins de Repòs i si Bon
Sossec deu 8.000 milions de pessetes a entitats financeres, si
Bon Sossec deu, com ha dit vostè, 8.000 milions de pessetes a
entitats financeres, quin és el risc de la Societat balear de
capital risc amb Bon Sossec? I crec recordar que, segons la Llei
general tributària, es poden exigir responsabilitats als membres
del consell d'administració d'una societat anònima, si fa fallida.
És així, Sr. Matas? Quin risc tenen els membres del consell
d'administració de la Societat balear de capital risc?, quin risc
té el Govern balear, accionista principal de la Societat balear de
capital risc? 

Efectivament, no esper que respongui totes aquestes
qüestions, demanam respostes polítiques i vostè s'empararà
en una presumpció de legalitat, però sàpiga que, per al
nostre grup, han utilitzat incorrectament els doblers que li
hem confiat, els doblers que li hem confiat mitjançant la
Llei de pressuposts no estan destinats a aquestes operacions,
estan destinats a defensar els interessos generals dels
ciutadans de les Illes Balears, i discrepam de les seves
prioritats, no els han invertit correctament, han estat uns
mals administradors, i només esperam, confiam i desitjam
que aquests doblers es puguin recuperar, quin límit s'han
marcat per recuperar aquests doblers?, a partir de quan es
podran exigir responsabilitats polítiques?, perquè ho
entengui, a partir de quan es començaran a produir els
mateixos efectes que s'han produït a la Banca March, si no
recuperen aquests doblers? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Sr. Conseller, en torn de
contrarèplica, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA
(Jaume Matas i Palou):

Moltes gràcies, Sr. President.

Començaré pel final i intentaré ser molt ràpid. Sr.
Sampol, vostè realment, jo ho comprenc, desconeix, jo en
diria que d'una forma profunda, allò que és la legislació
mercantil, per descomptat la Llei general tributària que ha
dit, ha dit tributària, no és la llei que estableix aquest tipus
de responsabilitat, però miri, ara hi ha un procés de
suspensió de pagaments, el que hem de fer ara és que
aquesta resolució del procés de suspensió de pagaments, que
és un procés que està reglat..., hem d'esperar ara que aquest
procés de suspensió de pagaments es desenvolupi, veure
com es desenvolupa en el futur aquesta empresa, si es pot
recuperar, si no es pot recuperar, això és una cosa que en el
món privat s'empra cada dia, i insistesc que aquí, de
responsabilitats d'aquestes que vostès s'inventen, no n'hi ha
cap, perquè les responsabilitats de la Societat balear de
capital risc les donen amb la seva gestió anual ordinària i
amb els objectius, que es compleixen o no es compleixen.
Vostès, d'una forma deliberada, perquè els interessa, estan
intentant mesclar-hi altres situacions, amb aquesta.

Qui avala aquest préstec? Sr. Sampol, li ho torn a repetir,
la Societat balear de capital risc, perquè en una societat
anònima els accionistes només són responsables amb la
seva aportació de capital. Lògicament, si hi ha hagut una
malversació, si algú se n'ha duts doblers, si s'ha comès
alguna il•legalitat, s'han d'exigir responsabilitats a aquests
òrgans gestors, i no es preocupi, insistesc, que nosaltres
serem els primers a exigir-los-els, el que passa és que vostè
no té clar què és un consell d'administració, què és un
president i què són els accionistes. El consell d'admnistració
el trien els accionistes d'una societat per representar els
interessos d'aquesta societat, i el consell d'administració és
l'òrgan gestor que ha de retre comptes a final d'any de la
seva gestió a tots els accionistes, i aquí és on entram
nosaltres; el nostre representant, l'únic que hi ha allà, és,
efectivament, el Sr. Forcades. Quant al tema d'Isba, no hi ha
cap empresa pública que hagi avalat ni, com vostè ha dit,
ajudat indirectament aquestes empreses; insistesc, quant al
tema d'Isba, que no en tenc el cent per cent de garanties,
perquè Isba l'any passat va fer 2.300 milions de pessetes en
operacions, i li torn a repetir que, a Isba, nosaltres no hi
tenim el control majoritari en els òrgans de decisió per
imposició de les lleis de societats generals de garantia
recíproca. D'acord? Molt bé.
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Quant al fet que vostè vulgui en aquest moment desmarcar-
se'n, jo no ho feia amb aquesta intenció, jo no intent
emblanquinar..., a més, crec que sempre som molt educat en les
meves expressions. No era aquesta la meva intenció, si l'he ofès
en qualque moment, li deman perdó, no era aquesta la meva
intenció. Entenc que vostè tengui uns interessos polítics en
aquest moment amb determinats i un pacte que ha de complir,
però cregui'm que no era aquesta la meva intenció, sinó
simplement creure que qualque cosa que havia dit vostè era
coherent amb el que jo pensava i amb el que jo defensava. 

I en cap moment aquí ningú no empra les lleis per fer
mangarrufes, el que passa és que, les lleis, primerament s'han de
conèixer i després s'ha d'explicar als ciutadans allò que són
aquestes lleis i com s'han d'aplicar, i quines són les armes que
té el sector privat, i aquesta, lògicament, és la diferència
possiblement que més ens diferencia, que nosaltres respectam
el sector privat, cosa que tal vegada altres partits no ho poden
fer.

Jo no vull acabar sense deixar ben clara una qüestió que em
pareix fonamental. Jo crec que tenc una credibilitat, Sr.
Quetglas. Vostè pot dir el que vulgui, pot fer les infàmies que
cregui convenient, però cregui'm que jo crec que tenc una
credibilitat. Però, quina credibilitat pot demanar-me qui ha dit
que l'aportació de capital al Govern era il•legal? Va presentar
vostè un recurs on es deia que l'aportació era il•legal; va anar
als tribunals i ho han perdut tot fins ara, tot. Aquí tenc les
afirmacions que vostès han fet de vulneración flagrante de la
realidad, diuen: "Determinadas tumbas no se pueden legalizar
porque están a menos de quinientos metros de núcleo urbano",
mentida, estan totes legalitzades; "el soci no pot acudir a
l'ampliació de capital", el soci va acudir a l'ampliació de capital,
no estic defensant el soci, naturalment; després varen dir que
l'ampliació de capital del soci que s'acceptava era falsa, varen
anar als tribunals amb un fet que jo crec que és insòlit per a un
partit polític, insòlit perquè insistesc que hi ha uns inspectors
d'hisenda, crec que hi ha uns instruments per salvaguardar
aquesta legalitat, i no són exactament els partits polítics qui han
d'immiscir-se en el terreny del tràfic mercantil privat. El fiscal,
el mes de febrer de l'any 95, va rebutjar -aquí ho tenc a la seva
disposició- l'acusació; el jutge, el 27 de juny del 95, va tornar
a rebutjar l'acusació. El PSOE, el 3 de juliol del 95 -el Partit
Socialista Obrer Espanyol-, va recórrer la decisió del jutge; va
demanar-se que fos la policia qui fes investigacions, però el
jutge s'hi va tornar a oposar. Es varen trobar deutes, i els
socialistes, en aquesta cambra, varen dir-me que el Govern
negociava amb hisenda, mai no s'ha negociat amb hisenda ni
mai no hem fet de portaveus de cap empresa privada per
aquestes qüestions. Aquí, en aquesta cambra, dia 22 de
novembre del 94, es va dir que el Govern estava promovent un
consorci per a Bon Sossec, mai no es va promoure cap consorci
per a Bon Sossec. Fins i tot, en fa pocs dies, un mitjà de
comunicació va demanar-me si era ver que el Govern havia fet,
com deia un destacat membre del PSOE, una ampliació de
capital amagada a Bon Sossec, perquè així li ho havia afirmat
el portaveu socialista, el Sr. Quetglas; no només això és
mentida, sinó que és impossible, l'informe del Tribunal de
Comptes de l'any 1992 demostra nítidament que aquesta
ampliació es va fer totalment de forma transparent i amb
celeritat. Fins i tot, vostè aquí ha fet altres asseveracions, en les
quals jo ni entr; és a dir, vostès han atribuït vincles amb
narcotrafic, doblers negres -això és en la premsa-..., el Partit
Socialista ha vinculat -vostè ha vinculat- aquests vincles amb
narcotràfic, vostè ha dit que hi havia doblers negres, qüestió per
la qual la pròpia empresa ha interposat una querella. En
definitiva, quan vostè diu tot això, després, quan un polític, i
vostès em demanen responsabilitats polítiques, diu falsedats,
quan un polític diu coses que són mentida, quan un polític ataca
una empresa privada amb coses que després es demostra que
són falses, com totes aquestes qüestions que vostès han dit dia
rera dia contra aquesta empresa, lògicament, allò que

primerament farien seria demanar-li responsabilitats. Quina
és la credibilitat que té vostè aquí avui?, quina credibilitat
té després de tot aquest reguitzell d'afirmacions que s'han
demostrat falses que vostè ha fet contra una empresa
privada?, quina és la credibilitat que vol que li donin els
ciutadans? 

Insistesc, crec que en aquest moment tenim un problema,
ho ha dit el Sr. Grosske, aquí hi ha afectats, som el primer
que he dit que em preocupen, cosa que a vostès no. Hi ha
400 morts enterrats en aquest cementiri, hi ha tercers
afectats, tercers danyats. A mi em pareix molt bé que vostès
presentin la possibilitat de la retirada del Govern d'aquesta
societat, vull dir que crec que aquestes discussions sempre
poden anar en benefici dels doblers públics, però no diguin
què és el que es fa allà dins i què és el que s'hi ha fet,
insistesc que sense entrar en cap moment en la decisió
d'ampliació de l'any 92. Allò que crec que és objectiu, i avui
és un fet constatat, és que l'empresa hi ha invertit 8.000
milions de pessetes i que l'ajuda pública ha estat de 425
milions de pessetes. Hi ha privats que han arriscat els seus
doblers per construir allò que és aquí i avui, i si vostès
fossin capaços de fer un acte de valentia, reconeixerien aquí
que Bon Sossec no és públic. Senyors, sobre 8.000 milions
de pessetes, qui mana a Bon Sossec?, qui és que ha arriscat
els seus doblers a Bon Sossec?, de qui són els doblers que
s'han arriscat a Bon Sossec? És un acte que si vostès
tenguessin la valentia de fer avui i aquí, haurien d'haver
reconegut. La participació pública a Bon Sossec és de 425
milions de pessetes sobre una inversió de 8.000 milions de
pessetes. Insistesc que per a mi, en aquest moment, és
prioritari salvar la situació en allò que es pugui i en la
mesura que es pugui, i per a això em tendran sempre al seu
costat. Moltes gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller, per la seva compareixença. Aquesta
presidència ha entès que la documentació que vostè té al davant
és una documentació que vostè ha portat per distribuir entre els
diferents grups parlamentaris. Gràcies, Sr. Conseller.

Sr. Lletrat, vol fer-se càrrec de la documentació i distribuir-
la entre els diferents grups quan acabem?

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA (Jaume
Matas i Palou):

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

II.- ADOPCIÓ D'ACORD SOBRE RECAPTACIÓ DE
COMPAREIXENÇA del president de la Societat Balear de
Capital Risc per tal d'informar sobre la participació a la
societat Bon Sossec, S.A.

Per favor, senyores i senyors diputats i altra gent present en
aquesta sala, la sessió de la comissió no ha acabat, entram en el
segon punt de l'ordre del dia i deman una miqueta de silenci.

El segon punt de l'ordre del dia és una proposta que el Grup
Socialista fa a la Comissió d'Hisenda i Pressuposts perquè
recapti la compareixença del president de la Societat Balear de
Capital Risc, per informar sobre la participació d'aquesta
societat a la societat Bon Sossec, SA. Té la paraula el Sr.
Quetglas, del Grup Parlamentari Socialista.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Seré molt breu, recuperarem el temps
que ens hem dilatat en el punt anterior. La compareixença de
Forcades que aquest grup vol sotmetre a votació d'aquesta
comissió, estava justificada per les actuacions del conseller
Matas amb anterioritat eludint qualsevol informació i
responsabilitat en relació amb quina era la intervenció del
Govern a Bon Sossec. La compareixença que acabam de tenir,
de patir, diria jo, és una compareixença que no ens ha aclarit res
perquè el Sr. Conseller ha continuat escudant-se en el fet que el
Govern no sap el que el seu representant fa dins Bon Sossec,
això fa més necessari que abans, fins i tot, demanar la
compareixença del president de la Societat Balear de Capital
Risc, president que està dins la societat en nom i en
representació del Govern, com acaba de reconèixer el Sr.
Matas, perquè doni les explicacions que avui el Sr. Matas no ha
donat. Per això, demanam a la comissió que acordi la
compareixença del Sr. Forcades davant aquesta comissió per tal
d'informar dels mateixos extrems o d'aquells extrems que en la
compareixença del Sr. Matas no han quedat aclarits.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Altres intervencions?

Pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, té la paraula
el Sr. Pere Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Simplement per fer explicació de vot. Estam d'acord que
comparegui el Sr. Forcades, si no com a president de la
Societat Balear de Capital Risc, sí com a representant del
Govern en el consell d'administració de la Societat Balear
de Capital Risc, com ha quedat demostrat que hi és, en
paraules de fa un moment del Sr. Matas.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Pel Grup Parlamentari Popular, té
la paraula la Sra. Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. Acabam d'assistir a una
compareixença del Sr. Conseller d'Economia i Hisenda per
explicar que s'han invertit un doblers a la Societat Balear de
Capital Risc, crec que ha quedat perfectament clar per part
de tots els diputats que es tracta d'una societat de caràcter
privat, és una empresa privada, i la part política de la
responsabilitat d'haver invertit o no aquests 425 milions de
pessetes crec que ho ha deixat perfectament clar el
conseller, crec que nosaltres aquí no podem entrar a fer
comparèixer un president d'un consell d'administració o uns
membres d'un consell d'administració d'una empresa
privada, si es tractàs d'una empresa pública, sí que en
podríem parlar, però podríem arribar a l'absurd, amb aquest
tipus de compareixences de presidents de consells
d'administració d'empreses privades, que demà o passat
demà es demanàs aquí la compareixença dels amos de
l'empresa de Bon Sossec o dels Jardins de Repòs, o fins i tot
que es demanàs la compareixença aquí dels proveïdors, això
seria una cosa totalment ridícula. També es podria arribar a
l'absurd que totes les empreses de la nostra societat, de la
societat balear que han rebut qualsevol tipus d'ajuda del
Govern balear, ja sigui per l'objectiu 2 o qualsevol tipus de
subvenció a fons perdut, també podríem arribar a l'absurd
que haguessin de comparèixer aquí, en aquest parlament,
per justificar què han fet amb aquests doblers que havien
rebut a fons perdut per part del Govern balear.

Jo crec que qui ha de comparèixer en aquest cas són els
responsables polítics, i així ho ha fet el conseller
d'Economia i Hisenda, amb la qual cosa, el nostre grup
s'oposarà que compareixi el president del consell
d'administració d'aquesta empresa privada, que es diu
Societat Balear de Capital Risc. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Sí, en torn de rèplica, Sr. Quetglas, té
vostè la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Moltes gràcies, Sr. President. Ens trobam en una situació
kafkiana, el conseller diu que ell no dóna explicacions perquè
la Societat Balear de Capital Risc és qui pren les decisions amb
absoluta autonomia i qui ha de donar les explicacions, i quan
nosaltres, a la vista de la manca d'explicacions del conseller,
demanam la presència del responsable nomenat pel Govern dins
la Societat de Capital Risc, el Grup Popular s'hi oposa. Ens
trobam, evidentment, dins la mateixa històrica tradició
d'ocultisme, dins la tradició de manca de transparència que el
Partit Popular, evidentment implicat en l'afer Bon Sossec, té por
d'explicar amb tota transparència davant aquest parlament.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Sra. Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Sí, gràcies, Sr. President. Jo crec que aquí s'ha posat damunt
la taula la informació que té el Govern balear com a soci
d'aquesta empresa que s'anomena Societat Balear de Capital
Risc, que la informació que té el Govern com a accionista s'ha
posat damunt la taula perquè tots els diputats d'aquesta
comissió puguem analitzar-la i revisar-la, i jo crec que en cap
cas no s'intenta que hi hagi manca de transparència o d'intentar
ocultar que és el que passa. Crec que els documents se'ns han
lliurat, crec que s'han d'analitzar, i després, si ho consideren
oportú els senyors diputats, poden tenir més iniciatives en
aquest sentit, però em sembla ridícul que nosaltres demanem
aquí la compareixença del president d'un consell
d'administració d'una empresa privada. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom.

Acabat el debat, passarem a la votació.

Senyores i senyors diputats que voten a favor que es recapti
la compareixença del president de la Societat Balear de Capital
Risc per informar sobre la participació d'aquesta societat a la
Societat Bon Sossec, SA?

Vots en contra?

No hi ha abstencions, em sembla. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor: 8. Vots en contra: 9.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lletrat. Queda, per tant, rebutjada la petició que
acabam de votar.

Esgotat l'ordre del dia, s'aixeca la sessió. Moltes gràcies a
tots.
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