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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia. Començam la sessió de la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts i, en primer lloc, deman si hi ha substitucions.

EL SR. MASDEU I MAYANS:

Joan Robert Masdeu substitueix Pere Palau.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

I.1) Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Economia i
Hisenda, per tal d'informar sobre la decisió de liquidar la
Societat Balear de Capital Risc i la situació en què es troba
l'esmentada liquidació. (RGE núm. 415/97)

Passam, idò, a tractar l'únic punt de l'ordre del dia relatiu a la
compareixença sol•licitada pel Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, de l'Hble. Conseller d'Economia,
per tal d'informar sobre la decisió de liquidar la Societat Balear
de Capital Risc i la situació en què es troba l'esmentada
liquidació. Per informar sobre el tema té la paraula l'Hble.
Conseller d'Economia, Sr. Antoni Rami i Alós. Té vostè la
paraula.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, he
volgut demanar la meva compareixença davant aquesta comissió
per donar compte de la finalització d'un procés de sortida de la
Comunitat Autònoma de la Societat Balear de Capital Risc que
està pràcticament ultimat i tan sols pendent de la liquidació de
determinats actius i de la satisfacció dels passius de la societat i,
en el seu cas, del repartiment dels saldos restants entre els socis
de la societat ja dissolta des del 10 de gener passat.

En aquest sentit, els vull tornar a tranquil•litzar com ja vaig
fer fa tres mesos quan es va alarmar innecessàriament els
ciutadans de les illes, acusant, amb tons alarmistes, que una
entitat financera volia bloquejar i impedir la liquidació de la
Societat Balear de Capital Risc. Efectivament avui tenc una rara
oportunitat que seria desitjable que es repetís fins arribar a ser
normal, com és la de donar a conèixer en un acte parlamentari
una primícia informativa, és a dir, el divendres de la setmana
passada es va celebrar a Palma un encontre al màxim nivell entre
els creditors de la Societat Balear de Capital Risc al llarg del
qual es va comprendre, finalment, la inviabilitat d'una altra
sortida que no fos la d'arribar a un acord per a la liquidació i
atribució dels actius de la Societat Balear de Capital Risc. A
partir d'aquesta decisió, ahir horabaixa es varen redactar i signar
els documents que a partir d'avui mateix es presentaran davant
els jutjats i pels qual una entitat financera sòcia de Capital Risc
desisteix del seu procés executiu contra els béns de la Societat
Balear de Capital Risc i, per altra banda, es desisteix per part
d'aquelles persones que s'oposaven al conveni de suspensió de
pagaments de la societat Bon Sossec.

Com no pot ser d'una altra forma, el Govern valora molt
positivament que s'hagi imposat el seny i el diàleg en la
resolució d'aquest procés de dissolució de la Societat Balear
de Capital Risc. Aquest acord, a més, permetrà desblocar la
situació en què es trobava el cementeri de Mallorca situat a
Marratxí, cosa que, evidentment, també és una bona notícia
perquè ningú no trauria profit de la falta de viabilitat
econòmica i operativa del que ha estat una de les inversions
privades més importants dels últims anys a Mallorca. 

Uns mesos abans d'acabar l'any passat el Govern anuncià
la seva intenció de deixar de ser soci de la Societat Balear
de Capital Risc i assumí el compromís de fer-ho sense fer
cap aportació més de doblers a la societat. La darrera
vegada que vàrem comparèixer davant aquesta cambra per
exposar els detalls del procediment negociador que dúiem
a terme per culminar la sortida del Govern d'aquesta
societat, sempre dins el més estricte respecte a la legalitat
mercantil existent, es va expressar, des de l'oposició, el
suport a aquesta iniciativa del Govern i ens varen demanar
-i entenc que amb molt d'encert- que la intenció del Govern
d'abandonar la societat es materialitzàs abans del dia 31 de
desembre del 96. Bé, evidentment no podíem complir amb
aquesta data però vam complir 10 dies després, és a dir, el
10 de gener d'aquest any i considerant que són dies
vacacionals no crec que la diferència d'aquests 10 dies sigui
una discrepància massa important amb els representants de
l'oposició.

Efectivament, el 10 de gener d'enguany la Societat
Balear de Capital Risc, reunida en junta general, va acordar
la dissolució d'aquesta societat i va nomenar un liquidador
que a hores d'ara continua fent la seva feina de liquidar els
actius i satisfer els passius de la societat. D'aquesta forma,
i ajustant-se a l'article 260.1 de la Llei de Societats
anònimes, cal destacar que l'acta notarial d'aquell dia
reflecteix que l'acord majoritari per liquidar la societat es va
prendre perquè els socis expressaren la seva voluntat de no
continuar amb l'activitat d'aquesta empresa. Amb la
celebració d'aquesta junta es culmina un dels objectius del
Govern com era el de donar per extingida la seva
participació en aquesta empresa de Capital Risc de forma
efectiva. L'altra finalitat de l'executiu autonòmic, sortir de
la societat sense fer aportacions addicionals de recursos
financers, també ha estat complerta de forma que la inversió
de doblers en aquesta societat no ha augmentat ni un duro
respecte de la feta ja inicialment. 
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Una vegada més repetiré que la Societat Balear de Capital
Risc té el seu origen en la conjugació de dos factors que també
s'han donat en la constitució de multitud d'aquest tipus de
societats a altres indrets, no només d'Espanya sinó d'arreu del
món; es constituïren com una forma d'aportar doblers a nous
projectes empresarials amb falta de capital, la demanda dels
quals es trobava insatisfeta donada la rigidesa del nostre sistema
financer, i una vegada més vull trencar una llança en favor
d'aquest tipus de societats que, des del punt de vista de
rendibilitat social, poden ser unes eines molt interessants per
impulsar projectes empresarials innovadors i que tan necessaris
són en una societat com la nostra que necessita anar cap a una
diversificació econòmica que ens asseguri el nostre nivell
econòmic a mig i llarg termini. 

En el seu moment el Govern va decidir complir amb el seu
paper d'obrir camins a on la iniciativa privada no entrava. De la
mateixa forma, avui és també paper del Govern abandonar
aquestes mateixes activitats quan la iniciativa particular, la
iniciativa privada, està disposada a fer-les front i quan el
desprestigi a què s'ha sotmès la mateixa Societat Balear de
Capital Risc per la participació del Govern fa aconsellable
dissoldre aquesta societat i, en tot cas, tornar-se a plantejar, en un
hipotètic futur, si se n'ha de tornar a engegar una altra.

Amb aquesta filosofia el Govern va invertir una petitíssima
part del seu pressupost sempre cercant la iniciativa d'altres socis
que es varen trobar al sistema financer privat de les illes. Ara bé,
avui, per les raons que ja hem exposat, les condicions que varen
promoure la constitució de la Societat de Capital Risc han
canviat, i aquesta empresa ha exhaurit la seva finalitat. Fins aquí
la Societat Balear de Capital Risc assumia el paper pel qual va
ser creada; és en aquest punt a on cal fer un esforç per fer
entendre que aquesta societat era una empresa privada, a on el
Govern no tenia majoria, el Govern era només un accionista més
que va entrar en una societat com a qualsevol soci minoritari, que
sap que arrisca una petita quantitat de capital i que, per tant, no
disposa de la capacitat per decidir més enllà dels vots que la seva
participació li permeten; per tant, Capital Risc era una empresa
privada i, per tant, sotmesa al Dret Privat i a les lleis vigents de
tràfic mercantil que imperen en aquest país i a allò que són les
formes i les obligacions de qualsevol soci en una empresa
privada.

La participació que teníem en aquesta empresa és cert que era
important, però no és menys cert que no disposàvem de majoria
i que qui sí disposava d'aquesta majoria era la resta d'entitats
financeres privades i que, lògicament, la majoria de capital és la
que regeix els òrgans de gestió d'aquesta empresa com a totes les
altres empreses privades. Així, fins ara, la Llei de Societats
anònimes ens ha marcat les nostres pautes d'actuació, com no
podia ser d'altra manera; el Govern s'ha ajustat al respecte a la
legalitat vigent i s'ha regit per l'obligació de comptar amb el
consentiment de la majoria absoluta dels membres del consell
d'administració per facilitar qualsevol informació relacionada
amb les societats participades per la Societat Balear de Capital
Risc. Mentre existia el consell d'administració, l'article 140 de la
Llei de Societats anònimes ens obligava a sol•licitar un acord
d'aquest consell i, per tant, un acord de la majoria absoluta dels
seus membres per fer públiques dades relacionades amb els
funcionament de les societats participades per Capital Risc. Ara
bé, avui, una vegada acordada la dissolució d'aquesta societat i
la seva liquidació, quan la societat ja no està viva estricto sensu,
i per tant ja no té riscs del fet que donar informació sobre ella,
informació que, per altra banda, és al Registre mercantil, ja no hi
ha riscs que donar publicitat a aquesta informació, i més en un
entorn polític o polititzat, pugui perjudicar les seves actuacions.

El consell d'administració d'aquesta societat ja no
existeix i estam facultats per exposar públicament una
informació que, com ja els he dit, es podia trobar, abans i
avui, en el Registre mercantil que és públic i que és allà a on
es dipositen els comptes anuals juntament amb l'informe de
l'auditoria de comptes, documentació que detalla totes les
dades sobre empreses participades sobre la Societat Balear
de Capital Risc, inversions i percentatges de participació en
cadascuna de les empreses i la seva situació.

Donat l'interès dels senyors diputats per conèixer tota
aquesta informació, no tenc cap inconvenient en lliurar al
president de la Comissió tota la documentació de què
disposam i que, a més a més, està a l'abast de tothom, com
ja he dit, en el Registre mercantil, avui, abans i demà. Al
marge d'aquesta documentació no tenim cap més informació
que sigui diferent a aquella que figura a les auditories, als
estats de comptes de què nosaltres disposam, i tot el que
està a disposició dels accionistes. Així, en relació a aquesta
informació, els puc facilitar que les empreses participades
per la Societat Balear de Capital Risc han estat 11 en total;
Fuchelman va ser la primera en la qual va participar aquesta
societat, va ser una empresa que va generar una ocupació de
30 persones, en aquest moment està inactiva, va entrar en
fallida l'any 91, el seu capital social va ser de 35 milions de
pessetes, la Societat Balear de Capital Risc hi va participar
en un 20% i va escometre unes inversions de l'ordre d'uns
200 milions de pessetes en instal•lacions d'electromedicina
i va facilitar que les a Illes Balears les activitats
d'electromedicina estiguessin en un dels llocs més avançats
del món.

La segona empresa en què va participar la Societat
Balear de Capital Risc va ser Satelba -Satélite Televisión
Balear- que va ser una empresa dedicada a les
comunicacions via satèl•lit. El seu capital social va ser de
47 milions de pessetes, va generar 10 llocs de feina; la
Societat Balear de Capital Risc hi tenia un 32% del capital
social i les inversions que va crear van ser d'uns 25 milions
de pessetes. La tercera empresa va ser Polivás; el seu
objecte social és la fabricació de poliestiré expandit, va
generar 7 llocs de feina, el seu capital social eren 175
milions de pessetes i la participació de Capital Risc era d'un
26% i va generar unes inversions en instal•lacions immobles
d'uns 300 milions de pessetes. La quarta entitat és
Cosmètics Marivent; el seu objecte social era l'elaboració i
comercialització de productes cosmètics de la marca Herba
Bella; va generar un lloc de feina, el seu capital social era de
15 milions i la participació de Capital Risc va ser d'un 40%.
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La cinquena empresa va ser CBM, Societat Anònima, que era
una societat dedicada a l'explotació de béns immobles; va
generar 5 llocs de feina, 15 milions de capital social, un 40% de
participació de Capital Risc, les inversions estaven en 15 milions
de pessetes en instal•lacions i oficines, i bé, totes les empreses de
les quals els he parlat fins ara Capital Risc ha recuperat, excepte
en el cas de Fuchelman que va entrar en fallida, la totalitat del
seu capital invertit, i en el cas de CBM l'ha recuperat amb un
15% de rendibilitat.

La següent empresa és Carotest Balear; va ser un centre
tecnològic d'anàlisis i control de qualitat, va generar 7 llocs de
feina, un capital social de 32 milions de pessetes, la participació
de Capital Risc era del 40,6% i les inversions varen ser d'uns 50
milions de pessetes bàsicament en instal•lacions tecnològiques
molt avançades per al control de qualitat. La següent empresa és
Centre de Diagnòstic Prenatal i de Genètica Mèdica; és una
empresa que encara avui les participacions de Capital Risc
encara estan vives; ha generat uns 4 llocs de feina, ha donat la
possibilitat perquè els metges de les Illes Balears en el sector
privat puguin fer proves a les Illes Balears de diagnòstic prenatal
i de genètica mèdica, cosa que abans només podien fer les
instal•lacions mèdiques públiques, fa que no només no siguem
importadors, no només no tinguem en el sector privat de la
medicina, del diagnòstic prenatal, no haguem de recórrer fora de
les illes, sinó que hi ha hagi empreses de fora de les illes que han
de recórrer a aquesta empresa; és una de les més avançades a
nivell d'Espanya pel que fa a aquests diagnòstics i la prestigiosa
clínica Dexeus hi participa i hi recorre en els seus treballs; també
els més prestigiosos ginecòlegs de les Illes Balears; el capital
social d'aquesta empresa és de 26 milions de pessetes, la
participació de Capital Risc és d'un 7% i les inversions en
instal•lacions..., de fet aquesta empresa és la que té..., no recordo
quina era la màquina, no sé si era un ecógraf d'alta resolució pel
que fa a la definició, que és el més avançat que hi ha a les Illes
Balears en aquest moment i un dels més avançats a Europa.

La següent empresa, segurament la més coneguda per tots, és
Bon Sossec; ha generat 40 llocs de feina, suposa un capital social
de 1.900 milions de pessetes en el qual la Societat Balear de
Capital Risc va entrar amb un 45% del capital i ha generat unes
inversions en instal•lacions immobles i en instal•lacions
funeràries que són de les més avançades i de les de més qualitat
que existeixen no tan sols a les Balears sinó a tot Espanya, i ha
generat unes inversions de prop de 8.000 milions de pessetes que
estan aquí operatives. La següent empresa, Aigües de l'Enzell, és
l'única empresa explotadora d'una embotelladora d'aigua de
manantial a l'illa de Menorca a la finca de l'Enzell de Mercadal
i que té un 20% del mercat d'aigua mineral a Menorca i  té unes
instal•lacions que li permeten autoabastir-se no només d'aigua
sinó també de tots els elements auxiliars necessaris per a la
producció, distribució i venda d'aigua mineral a l'illa de
Menorca; els llocs de feina generats són vuit, el capital social és
de 150 milions de pessetes, la participació d'un 40% de Capital
Risc i les inversions són de prop dels 250 milions de pessetes.

La següent empresa és SMDOS-B; és una empresa dedicada
a la informàtica, ha generat 20 llocs de feina, el capital
social és de 20 milions de pessetes amb una participació de
Capital Risc d'un 10% i s'ha recuperat, en aquests moments,
el 100% de la participació en el capital social, no és 100%,
sinó que s'ha duplicat la participació en la recuperació de les
accions d'aquesta societat. I l'última societat participada és
una societat amb un nom suec que segurament no sabré
pronunciar, quelcom com (...); ha generat 10 llocs de feina,
té un capital social de 35 milions de pessetes, una
participació d'un 30% i ha generat unes inversions d'uns 10
milions de pessetes en instal•lacions comercials,
bàsicament, i que es dedicava a la distribució i instal•lació
de parcs recreatius d'alta qualitat utilitzant materials no
perillosos. 

Per tant, podríem dir que el balanç de les participacions
en aquestes societats ha estat la creació, o facilitar o donar
suport a la creació de 142 llocs de feina, generar unes
societats amb un capital social total d'uns 2.428 milions de
pessetes, amb unes participacions mitges entre el 25 i el
35% per part de Capital Risc i amb unes inversions que
d'apropen als 9.000 milions de pessetes en tot aquest temps.

Bé, jo crec que amb aquesta informació que demanaven
els senyors diputats en el moment en què les nostres
obligacions com a soci minoritari no era lleial que donàssim
en aquell moment; en aquest moment en què la societat està
ja dissolta, per tant no és una empresa en funcionament, no
pot veure perjudicades les seves expectatives perquè es
difongui en un àmbit polític aquesta informació de detall,
doncs no tenim cap inconvenient en donar-los-hi i, en
qualsevol cas, tornaré a remarcar que tota aquesta
informació consta en el Registre mercantil, constava quan
es demanava des de l'oposició, continua constant ara perquè
vostès la puguin comprovar i continuarà constant mentre les
normes internes del Registre mercantil no fassin necessari
que aquesta informació passi als arxius definitius i, per tant,
només em quedar agrair-los la seva atenció i quedar a la
seva disposició per a qualsevol pregunta que puguin fer i jo
els pugui contestar. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller, per les seves explicacions, i
acabada l'exposició del conseller jo deman a les senyores i
senyors diputats si volen fer un recés abans de passar... De
quant de temps?
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EL SR. (...):

Li demanaria 15 minuts, per favor, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

15 minuts, molt bé; a les 10,55 tornarem a començar; s'aixeca
la sessió.

Senyores i senyors diputats, recomença la sessió. Deman
grups parlamentaris que desitgen intervenir. Pel Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears té la paraula
el diputat Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. El tema de la Societat Balear de
Capital Risc és un tema molt reiterat durant aquesta legislatura,
ha estat objecte d'iniciatives relatives a la creació de comissions
d'investigació, proposicions no de llei, compareixences dels seus
antecessors en el càrrec del Govern, i la veritat és que no
reproduiré, en aquesta compareixença, la valoració global que
l'experiència de la Societat Balear de Capital Risc ens mereix, a
Esquerra Unida. 

Vostè ha fet una explicació, a la seva compareixença, que la
liquidació tècnicament va bé, fins i tot que hi ha canvis d'actituds
ens els socis i en alguns creditors de la societat que faciliten el
procés de liquidació; ens ha exposat la llista d'empreses que han
estat participades per la Societat Balear de Capital Risc, una
llista d'empreses amb tota una sèrie de dades detallades que estan
exposades, a més, amb la suficient habilitat com perquè no quedi
prou palès, d'entrada, has de fer una mica els càlculs, el
decantament de recursos extraordinari, inusitat, que va fer
aquesta societat cap a una de les empreses participades que va
ser Bon Sossec, és a dir, un quadre molt ben elaborat per part de
la Conselleria. I ha fet una reivindicació de la Societat de Capital
Risc que jo puc compartir perquè, efectivament, a mi em sembla
molt correcte que des de l'administració pública es doni un suport
a empreses que vulguin innovar tecnològicament, que empreses
que estiguin dins sectors que es puguin considerar estratègics o
d'interès general es desenvolupin en un àmbit territorial
determinat i, per tant, quan les empreses de Capital Risc no
s'utilitzen per a operacions especulatives d'amics o de persones
properes al poder públic o al poder financer jo crec que poden
jugar un paper extraordinàriament positiu.

Hi ha una cosa, però, que s'ha oblidat de dir en la seva
compareixença; no sé si ho considera un detall sense importància
però és una dada que jo li deman amb molt d'èmfasi: que faciliti
a aquesta comissió quants de doblers hem perdut amb l'operació
de la Societat Balear de Capital Risc, quant és segur que hem
perdut ja i quant està previst que puguem arribar a perdre quan
tot el procés de liquidació estigui acabat; supòs que hi ha un
marge relativament petit de possibilitats i, per tant, jo crec que és
una informació que s'ha de donar en forma d'unes xifres o d'un
ventall concret a aquesta comissió.

Com que no vull reiterar molts dels arguments que en
anteriors debats s'han emprat, jo li deman una altra cosa, a
part d'aquesta dada, jo ni li deman -primer li diré allò que no
li deman i després li diré el que li deman- no li deman que
faci seu el discurs de l'oposició, per tant no li demanaré que
em parli del fet que efectivament la Societat Balear de
Capital Risc va veure desvirtuades les seves finalitats, en
principi perfectament honorables, per afavorir operacions
que realment molt dubtosament estaven dins l'objecte d'una
empresa d'aquestes característiques ni que, evidentment,
m'expliqui aquest fet per la presència, efectivament, darrera
d'aquestes empreses d'un batle de Palma o de persones que
després serien sòcies fundadores de la Fundació Illes
Balears, ni de persones, com he dit abans, properes als
poders públics; jo no li demanaré, òbviament, que faci seus
aquests arguments que nosaltres, per exemple, com a força
política, sí que utilitzam per explicar l'esdevenir de
l'empresa Societat Balear de Capital Risc. Però el que jo sí
li deman, perquè jo crec que és un exercici polític de rigor
i que jo crec que, amb allò que tal volta sigui la darrera
compareixença perquè ja és la compareixença d'explicar la
liquidació de la societat jo crec que és obligat fer, és que
quan vostè m'expliqui que, efectivament, allò que podem
haver arribat a perdre en aquesta operació és de l'ordre de
400 i busques de milions de pessetes em digui, com a
mínim, que s'han equivocat, que s'han equivocat, que
qualque error s'ha hagut de cometre a l'hora de planificar la
participació del Govern en aquesta societat, l'assignació de
recursos d'aquesta societat, com perquè s'hagin perdut més
de 400 milions públics d'aquesta comunitat autònoma; que
s'han equivocat, jo només li deman això; m'ho digui poc a
poc, serà la primera vegada que un membre del Govern ho
digui, en referència a aquest cas i no sé si realment seria la
primera vegada en referència a qualsevol cas, ho digui poc
a poc perquè no sigui excessivament fort però digui-ho,
perquè jo crec que estaria bé que el Diari de Sessions recollís
que el Govern, després de constatar que ha perdut centenars
de milions de pessetes en una Societat Balear de Capital
Risc, reconeix que s'ha equivocat. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, vol contestar?
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EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA (Antoni
Rami i Alós):

Miri, Sr. Grosske, moltes gràcies per la seva intervenció però
li vull dir una cosa: només aquells que estan en possessió de la
veritat absoluta no s'equivoquen mai. el Govern, evidentment,
s'equivoca cada dia, s'equivoca 50 vegades, però afortunadament
en fa 100 i moltes vegades estam molt satisfets perquè hem
tengut un encert més que equivocacions; la veritat és que jo faig
meva la frase de De Gaulle que deia que només volia, en aquesta
vida, tenir un encert més que equivocacions. Per tant, ens hem
equivocat el Govern o els successius governs del Govern balear
s'han equivocat amb capital risc?, doncs segurament sí com amb
totes les actuacions que es fan no només des del Govern balear,
sinó també des dels consells, els ajuntaments i amb totes les
responsabilitats; quan s'exerceix una responsabilitat jo crec que
no s'ha de tenir por a equivocar-se i, a més, no s'ha de tenir por
a reconèixer quan un s'ha equivocat, i és evident que la Societat
Balear de Capital Risc, si s'ha pres la decisió de dissoldre-la és
perquè no només el Govern sinó tots els socis consideren que no
és bo continuar i, per tant, això és exactament el contrari del que
vam decidir l'any 89, ja no recordo quan, quan vam decidir posar
en marxa Capital Risc; per tant, no només el Govern sinó tots els
socis de la Societat Balear de Capital Risc prengueren la decisió
de dissoldre la societat i allò que decideixen és que s'equivoquen
si el que volen és continuar amb aquella decisió que van prendre
fa 6 anys. 

Li agraesc que digui que feim uns quadres molt ben elaborats.
La veritat és que no ens ha costat gaire treball fer-los perquè la
informació ja li dic que està sistematitzada a les auditories
d'aquesta empresa i, bé, a mi m'hagués agradat més poder fer-ho
millor però ho hem fet com ho hem fet i crec que és suficient per
a la informació que es necessitava.

També m'agrada que digui que li sembla bé que defensem la
idea bàsica de la Societat Balear de Capital Risc; en allò que
probablement no estarà tant d'acord amb mi és que entenc que
l'ideal és que aquest tipus de societats sigui l'empresa privada qui
les creï, que siguin les entitats financeres i que, en bona mesura,
la raó perquè la Societat Balear de Capital Risc s'hagi de
dissoldre en aquests moments és, precisament, perquè en un
moment determinat es va polititzar, i sempre que hi ha un
govern, una administració, sempre que hi ha doblers públics en
una empresa hi ha el risc de politització sobre unes activitats que
han de ser estrictament professionals i estrictament dirigides a
orientar-se cap a les decisions del mercat, cap a les necessitats
del mercat i no cap a les necessitats del voluntarisme polític. 

Quant s'ha perdut? Ho han repetir milers de vegades aquí;
vostè vol que li repeteixi una altra vegada; doncs no tenc cap
inconvenient en satisfer l'oposició en aquest sentit: les
aportacions que el Govern balear va fer en aquesta societat eren
de 480 milions, en nombres rodons, i en la mesura en què
aquesta empresa participa en una sèrie d'entitats que estan en
situació de suspensió de pagaments té l'obligació de tenir
provisionades totalment aquestes participacions i, per tant,
podríem dir que de forma..., en cadena, el Govern també té
provisionada totalment la participació sobre Capital Risc, o sigui,
que en aquests moments hauríem d'entendre que aquests 480
milions de pessetes són pèrdues i, si se'n recupera algun, doncs
molt millor.

I quant al fet que la Societat Balear de Capital Risc és
una societat que es va crear per afavorir els amics, doncs jo
el que li puc dir és que en aquest any curt que porto amb
aquestes responsabilitats no em consta que això hagi estat
així, ben al contrari, i en el procés de liquidació no hi ha
hagut cap encontre amb cap amic sinó que el que s'ha fet és
aplicar unes normes, que entenc que són absolutament
professionals, de liquidació i d'aplicació de les normes
mercantils, en aquest cas.

I entenc que amb això està contestat tot el que m'ha
demanat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Grosske, vol replicar? Té la
paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, el tema de la Societat
Balear de Capital Risc s'ha polititzat; lògicament; allà a on
intervé l'administració pública, a on s'empren recursos
públics, és necessari, imprescindible, que hi hagi control
polític d'aquests doblers públics i de la seva utilització i de
l'actuació de l'administració. Malament aniríem el dia en
què hi hagués parcel•les de l'actuació administrativa, mal
aniríem el dia en què hi hagués recursos que són, en
definitiva, de tots els ciutadans, que fugissin del debat
polític, del debat sobre la bondat de la seva utilització, de
l'adequació o inadequació de la seva situació; per tant, a mi
em sembla perfecte que la Societat Balear de Capital Risc
hagi estat objecte de debat polític, i si el debat polític,
lògicament, ha estat un debat polític agre i no un debat
polític tranquil, si ha estat un debat polític crispat és perquè,
efectivament, les coses no es feien bé, com vostè mateix ha
reconegut, perquè hi ha hagut equivocacions i perquè
aquests recursos públics s'han perdut; si no, lògicament,
haguéssim tengut un debat probablement bastant més
tranquil, però el debat sempre s'ha de produir.

Jo estic content que vostè, maldament sigui amb una
certa retòrica i citant en De Gaulle, etc., etc., al final hagi
reconegut que hi ha hagut una equivocació. La veritat és que
és una cosa que no havíem sentit en altres debats i està molt
bé; jo li reconec que el Govern reconegui que hi ha hagut
una equivocació que ha provocat aquestes pèrdues i,
efectivament, tots ens equivocam, el Govern, l'oposició i
qualsevol ciutadà i, en fi, si ens enrotllam filosòficament
sobre la qüestió arribarem a la conclusió que, llevat de Déu,
l'existència del qual està en discussió, tothom s'equivoca. El
tema és que, quan s'està en política, dels errors s'ha de
respondre; dels errors petits s'ha de respondre poc, s'han de
reconèixer i normalment tendran la indulgència
generalitzada de la resta de partits polítics, de les
institucions i de l'opinió pública en general. 
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Però els errors, i jo pens que l'actuació del Govern a la
Societat Balear de Capital Risc no ha estat un error, ha estat una
perversió premeditada de l'actuació de l'administració, això és la
meva explicació personal, és a dir, ha estat una actuació
perversa, una actuació corrupta malgrat no sigui delictiva, perquè
la corrupció també abasta fenòmens no delictius, jo pens que ha
estat una actuació perversa per afavorir, efectivament, interessos
particulars, és a dir, que s'han posat recursos públics al servei
d'interessos privats, però fins i tot deixant-ho dins l'àmbit de
l'error que és l'àmbit que vostè m'ha reconegut en aquesta
compareixença, home!, idò una mica el que li deia abans, que
quan els errors arriben a 480 milions de pessetes jo crec que algú
ha de respondre, és a dir, el Govern ha de reflexionar sobre
aquest error, a part de reconèixer-lo, i ha de respondre; el que no
pot ser és que hagin estat els presidents del Consell
d'administració aquells que hagin ocupat successivament la
Conselleria d'Economia i Hisenda, aquells que hagin estat
presidents del Govern durant tota aquesta errònia operació, que
ningú no digui: "bé, jo don la cara, jo responc per aquesta errada
i jo assumesc ix conseqüències". 

Jo crec que assumir l'error està bé; assumir l'error i no
respondre podria interpretar-se com a cinisme, com dir:
"efectivament, m'he equivocat; i què?"; no, jo crec que ara la
segona passa, després d'aquesta passa important que vostè ha
donat i que jo li reconec de veres, és que el Govern tal volta no
em respongui ara, ho faci després de la publicitat, és a dir, ho
faci demà, passat demà, no hi ha problema, però el Govern
reflexioni sobre aquest error i em digui qui i com respondrà
d'aquest error que ens ha costat, als ciutadans d'aquesta
comunitat, 480 milions de pessetes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Miri, hi ha un criteri bàsic que ens separa i ens diferencia en
alguna de les conclusions que vostè assenyala. Vostè diu que allà
a on hi ha doblers públics hi ha d'haver debat polític. Bé, els
doblers públics no són tots iguals, n'hi ha uns que tenen unes
finalitats, n'hi ha d'altres que tenen altres finalitats; quan hi ha
doblers públics que estan com a soci minoritari en una entitat
mercantil, aquests doblers públics s'han de comportar amb la
mateixa lleialtat que es demana a la resta de doblers privats que
estan en aquesta entitat mercantil, i és evident que el sistema
polític balear no ha estat lleial; no parlam del Govern balear,
evidentment, sinó del conjunt del sistema polític balear, que no
ha estat lleial a la resta de socis en el cas de Capital Risc, donant
una absoluta falta de discrecionalitat, fent demagògia amb les
activitats d'aquesta Societat Balear de Capital Risc i, en aquest
sentit, hem perjudicat els altres socis que han participat en
aquesta iniciativa, una iniciativa que vostè mateix ha reconegut
que era encertada i que s'ha malmès, entre d'altres
circumstàncies, també per aquesta.

Jo crec que aquest és el factor bàsic que ens separa; jo crec
que els governs no estan per reflexionar sobre els errors,
sinó que estan per aprendre dels errors i per governar i per
actuar amb responsabilitat i per treballar per als ciutadans;
centrar la nostra actuació, entenc que el paper que jugui el
portaveu d'Esquerra Unida doncs sigui només parlar dels
errors del Govern i només parlar d'aquelles coses que
desgasten el Govern, però, evidentment, l'actuació del
Govern no és dedicar-se a analitzar què ha passat durant 10
anys amb 500 milions de pessetes, quan en 10 anys la
Comunitat Autònoma ha estat utilitzant 500.000 milions de
pessetes, és a dir, que parlam d'una mil•lèssima de les
actuacions del Govern i l'obligació del Govern és saber
gestionar aquests 500.000 milions de pessetes en tots
aquests 10 anys i produir el màxim de béns públics i serveis
públics per als nostres ciutadans.

I jo crec que amb això està contestades les seves
consideracions. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM té la paraula el diputat Sr. Pere Sampol
i Mas.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, supòs que és la darrera
vegada que parlarem d'aquest tema que, efectivament, ha
estat molt reiteratiu. Per tant, quan les coses s'acaben és
l'hora de fer balanç i hem fet balanç: 480 milions en
pèrdues, de moment, per promoure sectors tan estratègics o
empreses tan estratègiques dins sectors que necessiten una
empenta de l'Administració com és el plàstic, com és una
empresa immobiliària, com són cosmètics, com és una
empresa informàtica, com és la famosa funerària o, fins i
tot, una empresa de parcs recreatius sueca que el conseller
tan sols no n'ha sabut pronunciar el nom. Aleshores, davant
aquestes inversions que sí, que a simple vista es veu que
eren d'un interès estratègic per al nostre país, per vertebrar
aquest país i que justificaven la intervenció de
l'administració autonòmica és quan el balanç, per a
nosaltres, és totalment negatiu i frustrant, i aquí ja se n'ha
parlat altres vegades però no s'ha respost tampoc avui. 
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Si el Govern participa en una empresa instrumental d'aquestes
característiques és, efectivament, per promoure sectors
estratègics que necessiten una intervenció o una direcció per part
de l'administració; fixats uns objectius polítics seria una manera
d'incentivar econòmicament el compliment d'aquests objectius
polítics, però nosaltres no hem vist mai una convocatòria de la
Societat Balear de Capital Risc dirigida a un grup d'empreses, a
un sector o a un subsector, mostrant les intencions d'aquesta
societat per promoure l'activitat econòmica dins aquest sector,
mai no hem vist una convocatòria pública amb uns objectius
definits al darrere i, sobretot, que posàs a disposició de totes les
empreses o empresaris aquest instrument que era la Societat
Balear de Capital Risc. La pregunta és: s'ha fet cap convocatòria
pública, mai, d'aquestes característiques?; i la segona, derivada,
seria: quins mecanismes s'han emprat per seleccionar aquestes
empreses?, aquestes 11 empreses afortunades que durant 10
anys, gairebé a empresa anual, han estat beneficiàries dels favors
de la Societat Balear de Capital Risc. 

Quins mecanismes s'utilitzaven? El Govern declina qualsevol
responsabilitat; ens imaginam que era el Consell d'administració
que, en cadascun d'aquests 11 casos, decidia la participació, en
percentatge, en valors absoluts i valorava l'oportunitat d'aquesta
inversió. Qui elevava, però, la proposta en cada cas al Consell
d'administració?; aquí ens agradaria que ens aportàs la
documentació allà a on es puguin veure el mecanisme que s'ha
utilitzat en cada cas: era una petició de l'empresa?, era una
proposta del gerent?, en altres casos era un dels accionistes, que
proposava aquesta participació?, com s'ho feien, per una empresa
anual, 11 empreses durant 10 anys, decidir si posaven un 10 o un
45%? I per què entraven en aquesta empresa?, és una altra de les
preguntes que mai se'ns ha aclarit.

Llavors veim una qüestió, que se n'ha parlat també altres
vegades: participacions del 7% en 26 milions, del 10% en 20
milions, la màxima participació del 40% de 150 milions o d'un
26% de 175 milions. Però llavors ve l'esclafit, el 45% de 1.900
milions de pessetes a Bon Sossec, el percentatge més alt i el
capital més alt invertit en una empresa, la participació més
elevada i que ocasiona pràcticament la totalitat dels doblers
perduts, dels 480 milions, 425 pràcticament són d'aquesta
actuació en Bon Sossec. 

Però declinen qualsevol responsabilitat a dos nivells: per una
part, en la primera intervenció ens diu que no en són
responsables, que no tenien la majoria absoluta, que només
tenien el 45%; només tenien el 45% i el president, el president
posat pel soci principal; el president no era un membre significat
del Partit Popular, exconseller?; evidentment que el Consell
d'administració el votava, però proposat pel Govern balear i no
volen tenir cap responsabilitat. No només no volen tenir cap
responsabilitat declinant la seva participació en només un 45%,
sinó que llavors ve la segona qüestió: si aquí hi ha hagut pèrdues,
si aquí hi ha hagut una fallida és perquè el Parlament ha fet
renou, perquè el Parlament ha perjudicat les empreses. No ho ha
dit amb aquestes paraules però es dedueix d'aquí: si en el
Parlament no s'hagués exigit un control d'aquests 480 milions de
pessetes segurament encara funcionarien, jo estic convençut que
continuarien funcionant, però potser en lloc de 480 ja en duríem
500 i busques, de doblers perduts, i aquesta és la pregunta: per
què s'han vist obligats a liquidar la Societat Balear de Capital
Risc? Per Bon Sossec, per aquesta actuació totalment
desproporcionada, per aquests 425, per aquests 900 milions, per
aquest 45% d'aquesta gran inversió de 1.900 milions de pessetes
dins Bon Sossec i que, vulguin o no, té unes connotacions
polítiques perquè aquí hi havia unes persones molt vinculades al
Partit Popular.

Ens diu que, així i tot, trenca una llança per aquestes
societats instrumentals; el que han fet ha estat trencar aquest
instrument, durant molts d'anys no podran utilitzar una
societat instrumental, per tant han trencat l'instrument i ho
han fet vostès per aquesta actuació temerària dins Bon
Sossec. Estam molt d'acord amb el fer que aquesta empresa
hagués pogut ser un gran instrument per intervenir a distints
sectors que estaven en crisi econòmica, però aquest
instrument no el podran utilitzar durant molts d'anys. En
definitiva, el balanç és que han enterrat 480 milions de
pessetes; amb alguna excepció dins les 11 actuacions que
han tengut en general no s'hi veu cap necessitat
d'intervenció, no s'hi veu aquesta direcció política de
fomentar sectors estratègics i, en definitiva, allò que feim
avui és consumar l'enterrament dels 480 milions que han
anat fent poc a poc i, pràcticament, avui celebram el funeral;
de fet el to de les intervencions és un to de funeral, un to de
requiem. 

Bon Sossec i les actuacions del Govern dins la Societat
Balear de Capital Risc són qualsevol cosa menys una
equivocació. Dins Bon Sossec no hi va haver una
equivocació, hi va haver una actuació totalment
premeditada i li podríem cercar set o vuit adjectius que, una
vegada escrits, sonarien a insult i, per tant, ens els reservam;
ara, d'aquí s'haurien de derivar responsabilitats polítiques:
qui paga per 480 milions? 480 milions en un any o en 10
anys, mil•lèssima part de 500.000 milions o 100% de 480
milions són molts de doblers, són molts de doblers, Sr.
Rami, i jo duc sis anys aquí i encara no he perdut la
capacitat d'escandalitzar-me per la pèrdua de 480 milions de
pessetes; Sr. Rami, continuo estant escandalitzat.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Sr. Rami, té la paraula per
contestar.

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

Donat el patetisme de les últimes paraules, m'agradaria
començar per aquest patetisme perquè a mi m'escandalitzat,
també, molt quan els cents de milions de pessetes es perden,
es tiren o es donen a amics quan un té responsabilitats de
vigilar aquests doblers, perquè no sé que té de millor les
activitats d'inspecció de vehicles que les de plàstic, de
funerària, de parcs recreatius, etc. 
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Jo crec que quan es fa un balanç de les activitats de Capital
Risc i es diu que s'han perdut 480 milions -que ja li he dit que és
una previsió de pèrdua, no és una pèrdua definitiva, que no es
podrà determinar fins que no hagi acabat la liquidació de la
societat- quan es fa aquest balanç es deixa de banda que amb
aquests 480 milions de pessetes s'ha contribuït a general 140
llocs de feina a les Illes Balears. Entenc que vostè menyspreï que
s'hagin creat 140 llocs de feina pel fet que s'han creat en
empreses de plàstic o en empreses de parcs recreatius o en
empreses de cosmètica, ho entenc perquè entenc que la seva
formació està més interessada en la demagògia o en la poesia
política que en els fets reals de crear progrés econòmic, de crear
estabilitat econòmica; s'ha de pensar que aquests 140 llocs de
feina són 140 famílies que tenen el seu futur més assegurat, el
seu futur més estable, i aquesta és la poesia que, almenys al
nostre govern, ens agrada, no la poesia que suposadament els
hauria de donar vots, encara que no entenc que puguin patentar
el sistema perquè fins ara no els n'ha donat massa.

Per tant, entenc que el voluntarisme que vostè m'expressa
sobre que la Societat Balear de Capital Risc només s'hauria de
dedicar a impulsar les empreses que són estratègiques, els sectors
clau per a la nostra societat, etc., etc., no és més que això,
expressió d'un voluntarisme; l'economia no es mou per
voluntarismes, es mou per aprofitar les oportunitats i, per tant,
una societat de Capital Risc el que ha de fer és estar alerta
analitzant quines són les oportunitats que surten a l'economia
balear per tractar que s'implanti aquí qualsevol empresa que
pugui generar llocs de feina, sigui el sector que sigui, fins i tot en
el de la revisió de vehicles, que es pugui aportar el màxim
possible de capital social a la nostra societat, que es puguin
generar el màxim d'inversions. Li he dit que amb aquests 500
milions de pessetes, evidentment, no hem estat capaços de
generar 9.000 milions d'inversions a les illes, 9.000 milions que
són aquí, que seran tal vegada utilitzats per les empreses que els
van generar o per les seves successores, però són unes inversions
que estan aquí. 

Quan una empresa entra en fallida no és una desgràcia per a
la societat, tal vegada és una desgràcia per a l'empresari que va
impulsar aquesta societat, però quan una empresa queda en
fallida queda una experiència, queda un empresari que ha après
més del que sabia abans i que, per tant, la pròxima vegada que ho
intenti ho sabrà fer millor i queden uns treballadors que han
tingut una formació i que saben, sobre un sector, almenys com
no s'han de fer les coses i queden unes inversions, queden unes
instal•lacions i queda un nou (...), que és un valor encara que
sigui immaterial, i aquest valor l'he intentat expressar en aquest
quadre que el Sr. Grosske diu que li ha agradat tant i que, en
definitiva, determina 140 llocs de feina creats en aquests anys,
2.428 milions de capital social i prop de 10.000 milions
d'inversions en diferents elements patrimonials, immobiliaris,
instal•lacions tecnològiques, etc. Entenc que aquest balanç de la
Societat Balear de Capital Risc no és en absolut negatiu, és tot el
contrari, és positiu en el sentit social del terme encara que des del
punt de vista empresarial doncs, evidentment, hi ha hagut unes
pèrdues que ha patit no només el Govern sinó tots els socis.

Quins mecanismes s'han emprat per seleccionar aquestes
empreses? Doncs li he dit abans, en el Registre Mercantil
consten els estatuts de la Societat Balear de Capital Risc i
els estatuts són la norma que regeix la gestió d'una empresa
privada. El Govern, com a soci minoritari,-li repetesc, el
Govern era soci minoritari d'aquesta societat i, per tant, no
podia imposar a la resta de socis cap decisió, és la majoria
absoluta dels vots del capital d'aquesta societat que pren les
decisions, i el fet que el president d'aquesta societat hagi
estat un destacat membre del Partit Popular l'única cosa que
demostra és que aquesta persona tenia un currículum
professional que mereixia la confiança de la majoria
absoluta d'aquesta societat, però no té res a veure amb el
Govern, només té a veure amb el prestigi personal de qui
era el president d'aquesta societat.

Per què s'han vist obligats a liquidar? S'han vist obligats
a liquidar perquè la totalitat dels socis reunits en consell
d'administració i després en la junta general d'accionistes
van decidir que no volien continuar en aquesta societat. En
cap moment no li he dit que fos perquè es polititzàs aquesta
societat, l'únic que li he dit és que el fet de polititzar aquesta
societat ha contribuït d'una forma decisiva al fet que hagi
desaparegut la decisió de tots els socis per continuar en
aquesta societat. Evidentment no és l'única raó, si en
aquesta societat els empresaris privats que hi havia
traguessin molts de doblers, encara que estigués polititzada
segurament aquesta societat continuaria. És evident que no
ha estat un èxit econòmic, aquesta societat, i és evident que
s'ha polititzat i que ha estat motiu el fet que es polititzàs que
les entitats privades que hi havia aquí hagin perdut tot
interès en continuar amb aquestes actuacions, i el Govern,
evidentment, no té més possibilitats que dissoldre aquesta
societat.

Jo crec que amb això queda contestat tot el que vostè ha
plantejat.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sí, Sr. President. Efectivament, coincidim totalment, Sr.
Rami: és un vertader escàndol un tracte de favor a una
empresa sigui de cosmètics o sigui d'inspecció tècnica de
vehicles; és més, escandalitza molt més si s'adjudica una
concessió a un amic i un tribunal la considera il•legal i
anul•la aquesta concessió; és un vertader escàndol,
coincidim de ple amb vostè, miri quina curiositat.

Qualificar de demagògica una intervenció de l'adversari,
bé, vostè en estar elaborat el Diari de Sessions llegeixi les
primeres peroracions de la seva intervenció i veurà com
podrà entrar a l'antologia de la demagògia. Totes aquestes
intencions que apuntaven darrera la seva actuació dins la
Societat Balear de Capital Risc, veurà que això sí que era
pur voluntarisme i, sobretot, en una afirmació feta per un
senyor de l'escola liberal i que representa a un partit de
dretes que ens digui que està disposat a entrar a totes les
empreses que li demanin és nou, com a mínim. 
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Jo crec que vostè confon els objectius de la Societat Balear de
Capital Risc amb el que és el Pla de Reindustrialització; el Pla de
Reindustrialització al qual nosaltres hem donat suport consisteix
en això, en el fet que es posen un doblers públics a disposició de
les empreses amb uns objectius molt concrets que poden anar des
de la comercialització a la innovació tecnològica, a fomentar, en
definitiva, la reindustrialització de les empreses, i aquí això
obeeix unes convocatòries públiques, que tothom les sap, tothom
hi pot participar. Ara, amb el mecanisme que hi ha hagut a través
de la Societat Balear de Capital Risc és evident que això no ha
funcionat d'aquesta manera. 

Miri, vostè podrà cercar totes les justificacions que vulgui, dir
que el Parlament no ha estat decisiu però que ha actuat
decisivament per provocar el tancament de la Societat Balear de
Capital Risc. Els parlaments no són culpables de res, Sr. Rami.
En els parlaments hi ha l'expressió de les voluntats populars.
Aquí, tots els grups, tenguin el 46% o tenguin el 5%, representen
una part de la població que s'ha d'escoltar. Jo, en aquest
moments, li parl en nom d'un 14% de la població, de més de
45.000 persones. Li vull dir que aquestes 45.000 persones, com
a mínim, no comparteixen aquesta manera d'actuar que han fet
vostès. No entenen com es poden perdre 480 milions d'aquesta
manera i, sobretot, no entenen com s'ha hipotecat, s'ha tudat un
instrument tirant 425 milions de pessetes a una empresa que,
segurament, no hi haguessin intervengut si no hagués estat per
les altíssimes influències polítiques que tenien les persones
vinculades a aquesta empresa. Això és així: si darrera Bon Sosec
no hi hagués hagut les personalitats polítiques que hi va haver,
Bon Sosec hagués quedat segurament a la seva sort, no hagués
tengut més ajudes de l'administració que les que han pogut tenir
qualsevol de les empreses que hi havia a Mallorca o a les Illes
Balears. Aquí hi ha hagut un tractament de favor que ha provocat
la pèrdua de la major part d'aquests 480 milions i que ha originat
la liquidació d'aquesta societat instrumental que era la Societat
Balear de Capital Risc. Per molt que s'enfadi, això serà així tota
la vida, Sr. Rami. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Si vol contrareplicar, té vostè la paraula,
Sr. Conseller.

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

M'agrada estar d'acord amb vostè sobre el cas que el fet
de l'ITV és un escàndol. Estic totalment d'acord amb vostè,
crec que indemnitzar a un concessionari que no ha obtingut
mai la concessió és un escàndol i, per tant, entenc que com
que això està sota la responsabilitat del seu àmbit polític en
el Consell Insular de Mallorca, doncs, li posaran el mateix
empeny i la mateixa emoció que posa en denunciar les
palles al ull alien, les bigues. Per tant, esper que la seva
energia al escàndol la dediquin allà on tenen..., per tant,
esper que l'energia, l'adrenalina que els hi fa segregar els
escàndols que compartim, -que són un escàndol-, l'apliquin
sobre les seves responsabilitats de govern i ens parli amb
fets en comptes de amb paraules.

Jo li repetesc el que li he dit abans, aquests 480 milions
de pessetes, -que avui no podem dir que són pèrdues-, han
servit per general 140 llocs de feina i per invertir a les Illes
Balears 10.000 milions de pessetes, prop de 10.000 milions
de pessetes. Pocs plans de subvencions, des de l'Estat, des
de la Unió Europea, des de la Comunitat Autònoma o dels
consells insulars, aconsegueixen uns resultats així. No
entenc que des del punt de vista social es pugui considerar
un balanç negatiu, al contrari, vostè pensi en la quantitat de
mil de milions de pessetes que estam aprovant cada any en
el pressupost de la Comunitat Autònoma, dirigits a
subvencionar l'activitat productiva de les Illes Balears. Són
mil de milions de pessetes cada any, dirigits, precisament,
al que ha aconseguit aquesta Societat Balear de Capital
Risc, a crear llocs de feina, a crear progrés, a crear activitat
econòmica. Entenc que la Societat Balear de Capital Risc ha
creat aquests llocs de feina, 140, -ja li he dit-, i prop de
9.000 milions de pessetes d'inversions acumulades en
aquestes tasques. Entenc que el (...) social, evidentment,
l'econòmic és dolent, però el social ha estat molt positiu,
entenc que des del Parlament hem d'atendre a les raons
socials i no als balanços econòmics. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. El Sr. Rami ha començat la seva
intervenció parlant, -i ha acabat la seva darrera intervenció
pràcticament amb les mateixes paraules-, valorant molt
positivament una de les històries més escandaloses
d'aquesta comunitat autònoma, i no és que n'hi hagi hagut
poques. És a dir, la Societat Balear de Capital Risc ha
constituït un dels episodis més lamentables dels 14 anys de
govern del Partit Popular en aquesta comunitat autònoma.
Nosaltres, evidentment, no podem valorar positivament res
de tota aquesta història, res, ni tan sols aquest procés de
liquidació, aquest procés de dissolució que ara ens
presenten.



HISENDA I PRESSUPOSTS /  Núm. 37 / 9 d'abril del 1997 1003

Un procés de liquidació i de retirada que, per cert, tenim la
temptació d'acudir al "nosaltres ja ho dèiem", però és així. És a
dir, ara el Govern està fent el que nosaltres li vàrem demanar que
fes, per exemple, l'octubre del 1995, demanant la retirada del
Govern de la Societat Balear de Capital Risc, la retirada del
representant i la liquidació d'aquesta societat. El Govern va
contestar que l'actuació de la Societat Balear de Capital Risc era
fantàstica, aquest va ser un dels adjectius que es varen utilitzar,
fantàstica. Per tant, no procedia aquesta retirada, ni procedia cap
d'aquests plantejaments apocalíptics que, segons ells, es feien des
del Grup Parlamentari Socialista a l'oposició. Ara, el Govern ho
fa amb dos anys de retard, si ho hagués fet llavors, probablement,
els mobles que s'haguessin salvat serien més nombrosos i més
substanciosos, ara pràcticament s'han perdut tots. Jo tenc la
temptació de parafrasejar, -no sé si existeix en català-, una
famosa frase del Sr. Fraga i dir "en matèria d'empreses
públiques, només encerten quan dissolen", només encerten quan
es retiren les empreses públiques perquè la història d'aquestes
empreses públiques és tan trista, tan trista com la pèrdua de
credibilitat del propi govern davant les empreses financeres,
davant les institucions financeres, per exemple. Aquest és un
tema que em sembla molt important. Aquí hi juguen tres
empreses financeres, fonamentalment, la Banca March, Sa
Nostra i La Caixa, cadascuna en posicions lleugerament
matisades, però amb una evident i forta implicació entre els
directius, especialment els de la Banca March i de Sa Nostra, en
el moment de l'inici de l'operació, implicacions entre el president
de la Comunitat Autònoma, alts càrrecs del Govern i del Partit
Popular i els equips presidencials i directius d'aquestes dues
institucions, que acaben, fins i tot, amb la decapitació de les
cúpules d'aquestes dues institucions, Banca Marc i Sa Nostra,
amb unes convulsions financeres internes molt importants. El
president de Sa Nostra, -també president del Comitè electoral del
Partit Popular-, presenta la dimissió, el Conseller delegat de la
Banca March també, una pèrdua... La Caixa va tenir sempre una
actitud molt més distant en relació a la història de la Societat
Balear de Capital Risc i Bon Sosec, va mantenir una actitud molt
més distant que la va dur, fins i tot, a garantir molt més la seva
participació i reclamar per via judicial. Després sembla que han
arribat a un acord, perquè, evidentment, les institucions
financeres són realistes i saben d'on poden treure i d'on no, i al
final han d'arribar a l'acord que (...). La Caixa ha defensat molt
millor els interessos dels seus accionistes, dels seus (...) que no
en el moment que estaven implicades les cúpules del Partit
Popular i de Sa Nostra, però, al final, això s'ha convertit en un
allunyament, jo crec que en un sentit saludable, del Govern de la
Comunitat Autònoma i de les cúpules de determinades
institucions financeres i una pèrdua de confiança del Govern, una
pèrdua de credibilitat del Govern davant aquestes institucions.
Crec que això és una part del balanç que no s'ha d'obviar, que és
important i s'ha de tenir en compte.

La nòmina d'empreses participades ja ha estat
reiteradament dita, l'ha expressat ara de manera molt més
explícita el conseller, però, personalment, record una
intervenció parlamentària en el plenari on també la vaig
detallar perquè, com ell mateix diu, aquestes (...) públiques
que consten en el Registre Mercantil, d'allà les varen treure.
Aleshores, varen veure que era una relació d'empreses que
no tenia absolutament cap sentit, cap sentit en relació a una
estratègica encaminada a resoldre un dels problemes de la
nostra comunitat autònoma, de caràcter reindustrialitzador,
de generació d'ocupació, de (...), de sectors alternatius al
turisme o, simplement, d'afavorir qüestions estratègiques de
caràcter medi ambiental, no, es tractava d'una nòmina
d'empreses participades que feien referència, -ja s'ha dit-,
una empresa de plàstic, una de cosmètics, -és una cosa
raríssima-, una envasadora d'aigües, una de parcs recreatius
que el Sr. Conseller ens ha detallat, excepte un petit detall,
que és una empresa de parcs recreatius lligada al regidor del
Partit Popular de Ciutat, el Sr. José María Rodríguez,
algunes empreses sense activitats i, sobretot, de manera
fonamental, Bon Sosec. Això és la joia de la corona de la
Societat Balear de Capital Risc.

Nosaltres tenim la tesi, ja l'hem expressada en aquest
parlament reiteradament, que la Societat Balear de Capital
Risc no ha estat més que un instrument, una empresa
instrumental al servei de Bon Sosec. Al servei de Bon Sosec
vol dir al servei de la nòmina de persones que hi havia
darrera Bon Sosec. Quin sentit tenia que una societat
suposadament inversora dins sectors estratègics de risc
invertís la pràctica totalitat del seu capital dins un cementeri
privat?, només hi havia una explicació i és que darrera
aquest cementeri privat hi estava el Sr. Joan Fageda com a
regidor, el Sr. Gisbert, exsoci de l'expresident de la
Comunitat Autònoma i patró fundador de la Fundació de les
Illes Balears, etc. Això és l'única explicació que hi ha, que
la Societat Balear de Capital Risc és una empresa
instrumental (...) de Bon Sosec, ho diuen les xifres, no ho
diuen les opinions. Miri, en el moment màxim del capital de
Bon Sosec, estaven subscrits..., el capital de Bon Sosec era
de 1.140 milions de pessetes, abans de la reducció.
D'aquests 1.140 milions de pessetes, 1.046 estaven invertits
a Bon Sosec, de 1.140, 1.046. A més a més, hi havia un risc
addicional adquirit per la Societat Balear de Capital Risc,
que era el famós préstec de 360 milions de pessetes
concedits a la Societat Balear de Capital Risc per tapar la
possible declaració de suspensió de pagaments de Bon
Sosec, en plena campanya electoral, amb les conseqüències
polítiques negatives que això tendria sobre les candidatures
del Partit Popular, préstec que es va fer en secret, en silenci,
no va sortir a la llum pública fins després de la campanya
electoral, per ventura els resultats no haguessin estat
exactament els mateixos, especialment en el municipi de
Palma. O sigui, que tenim 1.046 milions de pessetes més els
360 milions de pessetes del préstec que, a més la Societat
Balear de Capital Risc va fer quan per Estatut i per llei tenia
prohibit concedir préstecs, perquè en aquells moments, ara
no, però en aquells moments, la Societat Balear de Capital
Risc només podia tenir participacions de capital amb
empreses, no podien establir altres tipus d'operacions
financeres i, per això, tenien els privilegis fiscals i
comptables que tenen.
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Bé, jo crec que ara, amb aquest acte que avui ens anuncia el
conseller de dissolució, queda demostrada patentment la nostra
tesi. La nostra tesi que la Societat Balear de Capital Risc era una
societat instrumental al servei de Bon Sosec, perquè ara que Bon
Sosec està salvat, gràcies a la intervenció de l'ajuntament de
Palma, gràcies a tota la instrumentació de mecanismes que s'han
posat en marxa per salvar Bon Sosec, ara la Societat Balear de
Capital Risc ja no serveix per res, ara ja la podem tirar, ara la
podem liquidar, ara ja no té cap sentit mantenir-la perquè ja ha
complit la seva missió que era salvar Bon Sosec. Per tant, la
nostra tesi es veu plenament confirmada i no podem fer altra
cosa que constatar que, efectivament, teníem raó, constatar que
aquesta mesura s'havia de prendre molt abans. Nosaltres, davant
la temptació que tenen altres grups de dir que les societats de
Capital Risc són importants, tenen una missió per complir,
nosaltres pensam que això és així, efectivament, les societats de
Capital Risc han d'existir perquè hi ha sempre sectors estratègics
on el mercat financer no acudirà per un elevat risc, però que els
beneficis socials que produeixen són molt superiors a aquest risc,
per tant, és lògic que els doblers públics hi acudeixin. Però,
davant aquest plantejament teòric, nosaltres esperam que aquest
govern, el govern del Partit Popular que avui encara dirigeix
aquesta comunitat autònoma, no tengui la temptació de crear una
altra societat com aquesta, perquè la seva incapacitat per complir
objectius d'aquest tipus, objectius de caràcter social, objectius d'
interès general ha quedat suficientment acreditada. Liquidin Bon
Sosec i resisteixin a la temptació de fer-ne un altre. Moltes
gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Sr. Conseller, té la paraula per
contestar.

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

Gràcies. També començ pel final. No es preocupi, no fa falta
que ens digui que feim el que ja estam fent. Ja estam liquidant,
ja fa molts mesos que vàrem anunciar que estàvem en el procés
de dissolució i de liquidació. Vostè també encerta en les seves
recomanacions quan ens recomana que fem el que ja estam fent.
Per tant, moltes gràcies per la felicitació, perquè, en definitiva,
no és altra cosa que una felicitació pel que ja estam fent.

Miri, estarien les presons plenes d'assassins i de gent molt
dolenta si tots aplicassim el mateix mètode que vostè aplica.
Vostè diu: "quin és el resultat al qual jo vull arribar?, demostrar
que la Societat Balear de Capital Risc és una societat
instrumental al servei de Bon Sosec, a partir d'aquí, agaf tots els
fets que va en aquesta línia, cap d'aquests fets (...), -el sistema
deductiu filosòfic grec-, suposa una base suficient per demostrar
aquesta afirmació, però vostè ha apuntat tota una sèrie
d'evidències que deixen sospites, evidències, etc.
Afortunadament, als estats de dret no s'actua en base a sospites,
s'actua a base de proves, vostè no ens aporta cap prova i el millor
que podem fer és deixar de banda aquest tipus de discussions.

Vostè continua amb el discurs de la llista sense sentit
d'empreses participades. Li repetesc el mateix que li he dit
al Sr. Sampol, del Grup PSM, el fet que tots dos siguin
socialistes, tal vegada, els fa tenir una visió similar del
concepte de l'economia en aquest món. Aquest concepte va
entrar en crisi amb la caiguda del mur de Berlin, però, tal
vegada, queden unes inèrcies encara en les formes de
pensar. L'economia es mou en base a oportunitats... Sr.
Quetglas, si em vol escoltar, parlaré, si no, deix de parlar.
L'economia es mou a base d'oportunitats, es mou a base de
necessitats expressades a través de les forces del mercat. Hi
ha unes demandes de servei, hi ha unes ofertes en aquests
mercats i en funció (...) diferència, que hi ha demanda que
no estan ateses, hi ha empresaris que les veuen i les posen
en marxa. No és la voluntat dels polítics la que determina el
que s'ha de fer, no és la voluntat dels polítics que diuen que
"seria estratègic que desenvolupem empreses així o (...)" les
que determinen l'actuació d'una Societat Balear de Capital
Risc. En tot cas, la voluntat dels polítics s'ha d'expressar en
els pressupostos de la Comunitat Autònoma, a través de les
seves accions, d'inversions reals, de subvencions directes a
empreses que fan això o allò altre. Però una societat de
capital risc és una entitat privada que s'ha de moure buscant
el benefici, buscant la participació en societats que, a la
vegada, busquen el benefici, aquest és el nord de l'actuació
d'una societat de capital risc. Per tant, ha d'entrar als sectors
que siguin, siguin de plàstics, siguin de cosmètica o siguin
tan menyspreables com vostè els ha menyspreat i jo entenc
que no són menyspreables des d'un punt de vista política, ja
que, -li repetesc per tercera vegada-, s'han creat 140 llocs de
feina i s'han aconseguit unes inversions de 9.000 milions de
pessetes que estan aquí, que les utilitzaren aquestes
empreses o altres, però les inversions estan aquí, estan fetes.

Jo procur no utilitzar en la meva actuació política noms
propis d'empreses privades, per tant, dir que una entitat
financera ho ha fet millor que altres, en primer lloc, és molt
discutible i, segon, entenc que no és feina nostra avaluar de
quina forma defensen els interessos privats unes entitats
financeres o altres. A més, crec que vostè no té tota la
informació que li hauria de permetre dir el que ha dit. Pens
que seria bo no parlar-ne, per tant, jo no en parlaré tampoc.

De totes formes, crec que hi ha esperances quant al que
li deia abans de la seva comuna forma de veure l'economia
amb el Partit Socialista de Mallorca, perquè veig que, al
menys, llegeix el Sr. Fraga. Segur que aquestes bones
lectures li donaran idees que li facin veure que la veritat
tampoc no la té vostè, al menys tota. Efectivament, estic
totalment d'acord amb el Sr. Fraga quan diu que, en el cas
de les empreses públiques, només s'encerta quan se surt
d'elles. Però això és molt simple. Quasi podríem reduir
aquesta frase a una obvietat, si aquestes empreses públiques
són útils, estan donant un servei, un valor afegit a la
societat, no hi ha cap problema en privatitzar aquestes
empreses perquè, segurament, funcionaran més eficaçment
des del sector privat que no des del voluntarisme polític i,
per tant, sortint d'elles, el Govern ha complit el seu paper,
que és impulsar aquesta entitat i després lliurar-la perquè
funcioni amb les forces del mercat. Quan aquesta empresa,
una vegada llançada, no té encaix dins el mercat, el millor
que pot fer el Govern és sortir d'ella i deixar-la morir, si és
que ha de morir. Per tant, efectivament, només s'encerta
quan se surt d'elles, la qual cosa no significa que es falli
quan s'entra, al contrari, quan s'entra no se sap el que
passarà, quan se surt, per bé o per malament, sempre
s'encerta.
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L'altre tema que em quedava, vostè diu una frase que és molt
expressiva, jo no sé si..., vostè diu: "nosaltres no podem valorar
positivament res del que ha estat l'experiència de la Societat
Balear de Capital Risc". Miri, quan ha dit això, m'ha vingut a la
memòria un programa de televisió, quan jo veia la televisió, més
o menys som de la mateixa generació, segurament compartim la
mateixa cultura televisiva, no sé si vostè recorda aquell concurs
del Chicho Ibáñez Serrador, del "Un, dos, tres, responda otra vez",
hi havia una sèrie de papers repartits entre tots els participants en
aquest programa, un assumia la responsabilitat, el concursant a
qui feien preguntes, etc., encertava o no, la veritat és que em sent
bastant identificat amb aquesta figura. La veritat, ara mateix, en
aquesta comissió, i sobretot quan veig la televisió, -que és quan
més puc assimilar la situació-, quan veig als telediaris que surt
algun del Govern dient alguna cosa, i després una sèrie de
senyors repetint tots el mateix, estan actuant de supercicutas.
Llavors, moltes vegades, quan veig la televisió, estic pensant:
"ara vénen els supercicutas", una vegada que ha contestat el
concursat, els supercicutas fan l'avaluació del que ha dit el
concursant. Doncs, com vostè estava dient ara: "nosaltres no
poden valorar positivament res del que ha estat la Societat Balear
de Capital Risc". Bé, doncs, som comprensiu amb vostès perquè
entenc que estan fent el seu paper de supercicutas, entenc que no
puguin veure res positiu en això. Però, repetesc per cinquena
vegada, per cinquena o per cinquantena, no sé quantes, 140 llocs
de feina, 9.000 milions d'inversions i unes activitats que han
deixat un (...) i uns empresaris i uns treballadors formats en la
seva experiència professional. Tal vegada per aquestes diferents
concepcions del que és l'economia, a les Illes Balears gaudim del
nivell d'atur més baix d'Espanya i, tal vegada, a la resta
d'Espanya que han estat altres criteris els que han imperat, doncs,
està patint uns nivells d'aturs prop del 20% en (...). Tal vegada és
perquè no es valora positivament res, perquè no només s'exerceix
el paper de supercicuta, sinó que a base d'exercir continuadament
aquest paper, un arriba a creure el que diu. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Quetglas, per contestar (...)

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Resistiré la temptació de contestar
que si jo som el Sr. Cicuta, el conseller és aquella secretaria
que passava i somreia a càmera amb el sobre, em limitaré a
dir que si jo som el Sr. Cicuta, vostè és aquell concursant
que no sap les respostes i es queda pàl•lid davant la càmera
i amb la boca tancada, perquè, efectivament, no ha estat
capaç de contestar res convincentment del que nosaltres li
hem dit.

Miri, Sr. Rami, nosaltres no estam a un judici. Jo no he
d'aportar aquí proves, com si fos un judici penal, del que
dic. Aport arguments de convicció. Em sembla que
descriure a una societat com instrumental d'una altra, quan
d'un total de 1.140 milions de pessetes, aquesta societat, la
societat té 1.046, i a més, el risc supera al total de capital
que té aquella societat, perquè, a més, s'incrementa amb un
préstec de 360 milions de pessetes, estam davant una figura
que tècnicament és una societat instrumental. Això és el que
és una societat instrumental, és una definició, és la
constatació d'un fet, no és una valoració política que jo hagi
de demostrar, és que això és així. Aquesta constatació d'un
fet que la Societat Balear de Capital Risc és una societat
instrumental al servei de Bon Sosec queda absolutament
palesa, sense cap mena de dubte, quan, una vegada salvat
Bon Sosec, vostès agafen la Societat Balear de Capital Risc
com un kleenex i la tiren. Fa un any, quan no estava clar
l'horitzó de salvar Bon Sosec, vostès contestaven, per
exemple, a una pregunta d'aquest diputat que els deia: "com
pensa retornar el crèdit de 360 milions de pessetes amb el
qual va avalar el préstec a Bon Sosec, S.A.", vostès
contesten: "en funció de les desinversions, es plantejarà una
ampliació de capital com possible compensació de crèdit,
total o parcial", contestació seva, al juliol del 1996, no al
segle passat, fa vuit mesos. Aquesta era la seva contesta fa
vuit mesos. No em digui que no perquè la resposta està al
Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears, si vol li
donaré aquesta còpia, perquè en tenc una altra. No digui que
no. És a dir, fa vuit mesos, la intenció que vostès tenien era
ampliar capital. Avui, evidentment, la intenció que tenen és
dissoldre. Em fa que no amb el cap quan aquí està el Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears, número 53, 29 de
juliol del 1996.
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Per tant, jo estic presentant arguments de convicció que
demostren clarament que tot això és una operació que s'ha posat
al servei de Bon Sosec i de la salvació de Bon Sosec. Una vegada
salvat Bon Sosec, això ja no ens serveix per res. Quan vostè lliga
la nostra posició política davant Bon Sosec amb la caiguda del
mur de Berlin i amb la desaparició del règim comunista,
únicament està demostrant, Sr. Rami, l'absoluta carència
d'argument que vostè té en relació a aquest tema. Jo aquí no li
començaré a rebatre la manca d'implicació absoluta que existeix
entre la social democràcia europea i el que passava darrera el
mur de Berlin o el teló d'acer des dels anys, no 30, fins i tot
abans. Però, això no..., en aquestes altures és una beneitura
discutir aquestes coses. Això el que demostra és que vostè no té
arguments, no té cap mena d'arguments perquè realment el que
ha passat amb la Societat Balear de Capital Risc és inexplicable,
com no sigui amb l'òptica i la lectura que feim des de l'oposició.

Per cert, Sr. Rami, què passa amb el crèdit dels 360 milions
de pessetes?, perquè vostè ens ha dit que ja han arribat a un acord
amb La Caixa, que és una primícia informativa, però què passa
amb aquest crèdit?, com es retornarà?, és que La Caixa ha
renunciat?, m'agradaria que vostè ens fes una explicació, perquè
aquesta és una de les incògnites que queda a l'aire. Vostè em diu
que s'han perdut 480 milions de pessetes que eren la participació
del capital, 485 que tenia el Govern dins la Societat Balear de
Capital Risc. Però, a més, hi ha el crèdit de 360 milions de
pessetes, què passa amb aquest crèdit?, com es retorna?, La
Caixa ha renunciat?, ha renunciat al cent per cent?, quin tipus
d'acord han fet?, perquè em sembla que és un tema que ens
interessa a tots.

Ha entrat amb una discussió lleugerament teòrica, i diu que
la Societat de Capital Risc ha d'entra al sector que sigui, al sector
que sigui per tal que..., per tal que no sé què, ha dit: "al sector
que sigui". No és així, Sr. Rami, això és la diferència fonamental
entre la seva concepció i la nostra, però aquesta concepció fa
referència al següent: un govern que té uns recursos públics, per
tant, limitats, dels quals ha de retre comptes, el que ha de fer
quan decideix que aquests recursos públics s'utilitzaran per
ajudar a un sector de l'economia és assenyalar les prioritats
estratègiques, siguin les que siguin. Fins i tot, si és necessari, dir,
jo perdré aquests 480 milions de pessetes, totalment. No és
inadmissible que es perdin 480 milions de pessetes, es perden
molts més en moltes altres coses, el que és inadmissible és que
es perdin d'aquesta manera, és que es perdin al servei de Bon
Sosec. No és inadmissible si, al final, el resultat és socialment
positiu. Però, quines són les estratègies?, les prioritats?, els
sectors als quals el Govern de la Comunitat Autònoma,
mitjançant la direcció de la Societat Balear de Capital Risc, -no
ho hem d'oblidar-, la Comunitat Autònoma dirigia la Societat
Balear de Capital Risc, tenia el 45% del capital i, a més, tenia el
president del Consell d'administració, el posava el Govern de la
Comunitat Autònoma, què hi feia allà si no hi havia una
assenyalament estratègic (...) són els sectors on hem d'invertir,
per què?, perquè ens interessa per raons de desestacionalitzar,
ens interessa per raons de diversificar, ens interessa per raons de
reindustrialitzar, ens interessa per raons de generar llocs de feina,
ens interessa per raons de prioritat medi ambiental, ja està.
Aleshores, es veuria un fil argumental, mirin, les meves prioritats
serien més bé aquestes, les meves..., seria un debat polític
normal. Però quan jo veig una nòmina on hi ha des d'una
empresa de cosmètics fins un grup d'empreses que són inactives,
passant per una envasadora d'aigües o una distribuïdora de
material per a parcs aquàtics o un cementeri privat, jo, per molts
exercicis d'imaginació que faci, no hi trob cap fil conductor de
racionalitat que justifiqui la utilització i la pèrdua de recursos
públics.

No estic d'acord amb vostè sobre el fet que no podem
parlar de la política de les caixes d'estalvi. Les caixes
d'estalvis tenen un estatut que les converteix en uns
elements sotmesos a la participació de les institucions
públiques dins la seva gestió, per tant, no veig els motius
per no poder parlar de les caixes. Res més, això són els
punts de contrarèplica al que vostè m'ha dit, no fan més que
ratificar-nos en la nostra tesi: la Societat Balear de Capital
Risc era un instrument al servei de Bon Sosec i, ara que Bon
Sosec està salvat, la Societat Balear de Capital Risc
s'abandona a la seva sort, descansi en pau.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies. Contestaré molt ràpidament a alguns dels
aspectes, perquè són, en bona mesura, reiteració del que ja
hem parlat en altres torns (...). He de fer una precisió, el
préstec de 360 milions que vostè parla no ha (...), només ha
parlat del préstec dels 360 milions, no ha dit exactament de
què és. El préstec que coincideix amb aquesta xifra és un
préstec que va donar la Societat Balear de Capital Risc a
l'empresa Bon Sosec. Aquest préstec mai no ha estat avalat
pel Govern, no sé per què vostè parla d'avalat pel Govern.
Llavors, el Govern no té res a veure amb aquest préstec, per
tant, és la Societat Balear de Capital Risc qui ha donat
aquest préstec. Per la informació que jo tenc, és una
informació pública que ha sortit als diaris, per tant, entenc
que no perjudica parlar-ne d'ella, a més, no hi ha gaire
premsa, per tant, entenc que no perjudiquem a cap empresa,
els termes del conveni de la suspensió de pagaments de Bon
Sosec serien d'aplicació a qualsevol crèdit que hi hagi
contra Bon Sosec. Per tant, aquests 360 milions de pessetes
poden optar entre capitalitzar-se en accions, participació de
l'entitat Bon Sosec, o bé en agafar un conveni que establia
uns terminis de cobrament i (...) les quanties. El que passa
amb aquest crèdit és el mateix que passa amb tots els crèdits
que té Bon Sosec.

Jo mai he lligat la caiguda del mur de Berlin amb Bon
Sosec, Déu me'n cuidi. Vostè pot ser té intenció de
manipular les paraules, doncs, per buscar un titular
periodístic, per desqualificar el que diu aquest conseller,
però això ho ha de dir fora d'aquí, perquè aquí ni l'escolten
ni té sentit i, a més, el puc contradir.
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Bé, per últim i per acabar, reiterar el que he dit abans. Està
clar que hi ha un canvi, una diferència filosòfica bàsica entre el
que és el plantejament del Govern d'una empresa, no només
d'una empresa de capital risc, fins i tot diria del que és
l'economia de mercat, del que ha de ser l'economia de mercat.
Vostès pateixen l'inèrcia del dirigisme estatalista, pateixen
l'inèrcia del que és el voluntarisme des del Govern, el que ha de
regir el mercat. Nosaltres entenem que és el mercat qui ha de
definir quines són les necessitats que té la societat. Per altra
banda, nosaltres, a través del mercat, hem d'aconseguir el que és
un bé social que entenem positiu, que és el que fa que la política
social d'aquest govern sigui superior, sigui més eficaç i més
eficient que la política social que estan desenvolupant els partits
socialistes en el govern, que és que el nivell d'atur en la societat
dirigida des del mercat és un nivell molt més baix que no el que
s'aconsegueix des del voluntarisme polític i des de la concepció
de voluntarisme polític. Això, manifestacions d'aquest
voluntarisme són (...) els sectors, quan vostè diu que no hi ha un
fil conductor de racionalitat en la llista d'empreses participades,
evidentment que sí, hi ha un fil conductor de racionalitat. Totes
aquestes empreses creaven llocs de feina, aquest és el fil
conductor de racionalitat i la diferència que ens separa de vostès.
Vostès consideren que hi ha llocs de feina bons i llocs de feina
dolents, això és el que determina que hi hagin uns nivells d'atur
mot superior a les societats que estan dirigides des del govern
pels partits socialistes i les que no són així.

Per altra banda, quan vostè parla que no veu motius per no
parlar de les caixes, doncs, evidentment en podem parlar en el
marc d'un debat sobre política de les caixes d'estalvis, de
relacions que han de tenir els governs competents amb relació a
les caixes d'estalvis, però La Caixa de Catalunya, o de Barcelona,
com es digui, no és una caixa que depengui de la política de
tutela i control del Govern balear, per tant, entenc que dins
d'aquest marc no podem parlar de la seva política d'actuació, en
aquest sentit, només podríem parlar de Sa Nostra i de Caixa
Colònia de Pollença. Per altra banda, entenc que les condicions
de mercat on es mouen aquestes caixes, el que ens hauria de
determinar és que des del Govern parlem el mínim possible,
intervinguem el mínim possible en els òrgans de govern i en les
actuacions d'aquestes caixes, quant el seu autèntic repte està en
ser competitius en els seus mercats naturals. Per tant, igual que
deia abans en relació a la Societat Balear de Capital Risc, quan
menys intervinguem des del voluntarisme polític en l'actuació de
les caixes, molt millor. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari Popular, el
diputat Sr. Soler i Cladera té la paraula.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Molt breument, abans que tothom
s'aixequi i se'n vagi, complir amb el ritual que marca que el
nostre grup, tot i que no pot entrar en debat, sí que ha d'agrair en
aquest cas la compareixença del conseller per tal de donar
explicacions davant d'aquesta cambra.

Però avui voldria afegir alguns aspectes més. Creim, des
del nostre grup, que per primera vegada hem assistit a un
debat polèmic, però no excessivament crispat, sobre aquesta
qüestió. Això per a nosaltres és molt positiu. Per altra part,
també hem d'agrair al conseller els esforços d'objectivitat
que ha fet a la seva intervenció, en alguns moments
pareixia,més que un conseller, un analista concret de la
situació, fins i tot, vist un poquet des de fora, explicava el
seu parer sobre aquesta qüestió, la qual cosa és de valorar,
també l'especial esforç de sinceritat fet sobre aquesta
qüestió.

També hem de ressaltar dos aspectes que ens queden,en
el nostre grup, com a conseqüència. El primer seria que
qualsevol participació que tengui el Govern dins empreses
públiques, sigui la que sigui, mai es distingirà entre una
participació que vagi del 1% al cent per cent quant a
conseqüències. És a dir, l'empresa exigirà, una empresa on
hi tengui, per exemple l'1%, el mateix que si hi té el cent per
cent. Això és una qüestió sobre la qual el nostre grup pren
nota. Per altra part, tot i que som conscients que la
participació del Govern dins empreses públiques pot dur, i
ha de dur, com a conseqüència lògica una certa politització,
no creim que aquesta politització hagi d'arribar a que una
societat de capital risc es converteixi en una societat de
capital risc al quadrat degut a aquest excés de politització.
Simplement són dues conseqüències de les quals en prenem
nota i, una vegada més, acabam reiterant les gràcies per
aquesta compareixença a iniciativa pròpia. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler. Sr. Conseller, si vol contestar, té la
paraula.

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

Moltes gràcies. Només vull agrair la seva intervenció,
agrair les seves paraules més explicables per l'amistat que
pel mereixement d'aquest interlocutor. Entenc que l'esforç
fet des d'aquí per no donar un caire polític al debat, si no per
fer una anàlisis, la més apropada possible al que seria una
anàlisis comptable, financera de la situació, és una obligació
política perquè un dels discursos és que hem d'actuar aquí
com a socis d'una empresa mercantil i no com polítics
voluntaristes. Únicament excusar-me pel temps que m'he
allargat per donar unes explicacions que, tal vegada,
haguessin pogut ser més ràpides. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Conclòs el debat d'aquesta
compareixença, només em queda agrair la seva assistència,
les seves explicacions. Senyores i senyors diputats, s'aixeca
la sessió. Moltes gràcies.
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