
DIARI DE SESSIONS DEL
PLE

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

D.L.P.M. 770-1987 Fq.Con.núm.33/27 IV Legislatura Any  1995 Número 16

Presidència
del Molt Honorable Sr. Joan Huguet i Rotger.

Sessió celebrada dia 7 de novembre del 1995, a les 16,30 hores.

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

I.- PREGUNTES:

1) RGE 2480/95, de l'Hble. Sr. Diputat Maurici Rovira i de Alós, del Grup Parlamentari Popular, relativa a departament de
relacions del Govern amb la Justícia. (Retirada). 458

2) RGE 2488/95, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular, relativa a transferències als consells
insulars. 459

3) RGE 2493/95, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Bonet, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació de les
subvencions concedides als projectes d'inversió en actius fixos de les "pimes" de comerç per la Conselleria de Comerç
i Indústria. 459



458 DIARI DE SESSIONS / Núm. 16 / 7 de novembre de 1995

4) RGE núm. 2678/95, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
destinació de l'1% del pressupost del 1995 a finançar treballs de conservació o enriquiment del patrimoni històric. 459

5) RGE núm. 2679/95, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a obres
públiques finançades totalment o parcialment per la Comunitat Autònoma l'any 1994. 460

6) RGE núm. 2680/95, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
destinació de l'1% del pressupost del 1994 a finançar treballs de conservació o enriquiment del patrimoni històric. 460

7) RGE núm. 2681/95, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a obres
públiques finançades totalment o parcialment per la Comunitat Autònoma l'any 1995. 461

8) RGE núm. 2462/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
fumigació dels boscos amb Dimilin. 461

9) RGE núm. 2463/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
tractament contra la processionària del pi. 462

10) RGE núm. 2464/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
compliment de la resolució aprovada pel Parlament relativa a adquisició de patrimoni a Menorca, Eivissa i Formentera.

463

11) RGE núm. 2611/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
funcions de l'assessor artístic taurí. (Retirada). 464

12) RGE núm. 2612/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
assessor artístic taurí. (Retirada). 464

II.- MOCIONS:

1) RGE 2561/95, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a cànon de sanejament d'aigües, derivada de la
Interpel•lació RGE núm. 2183/95. 464

III.- PROPOSICIONS NO DE LLEI:

1) RGE 2322/95, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a rescat de la concessió del túnel de Sóller. 470

2) RGE 2444/95, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a Institut balear d'estadística. 477

IV.- ESCRIT RGE núm. 2349/95, presentat pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, mitjançant el qual
sol•licita la creació d'una comissió no permanent d'investigació sobre l'actuació del Govern en relació amb la Societat
balear de capital risc i les inversions en el cementiri de Bon Sossec. 481

EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Començam aquesta
sessió plenària amb el primer punt de l'ordre del dia, que fa
referència a preguntes.

I.1) Pregunta RGE 2480/95, de l'Hble. Sr. Diputat
Maurici Rovira i de Alós, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a departament de relacions del Govern amb la
Justícia.

Per part del diputat Sr. Maurici Rovira, s'ha fet arribar a
aquesta presidència la retirada de la primera pregunta.
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I.2) Pregunta RGE 2488/95, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí
i Tur, del Grup Parlamentari Popular, relativa a transferències
als consells insulars.

Passam a la segona pregunta, que formula el diputat Sr. Joan
Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
transferències als consells insulars. Sr. Marí, té vostè la paraula.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Ens agradaria saber quin és el
calendari de transferències als consells insulars previst per la
Comissió tècnica interinsular. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sra. Vice-presidenta, té vostè la
paraula.

LA SRA. VICE-PRESIDENTA DEL GOVERN (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. És el mateix calendari que va anunciar
el president en el seu discurs d'investidura. En dues fases, el
paquet de sis competències basades en artesania, transport
terrestre, tot el tema d'agricultura, ramaderia i pesca, el tema
d'ordenació turística, el tema de protecció de menors i artesania.
Això era un poquet el paquet de competències, el va fixar la
darrera Comissió tècnica interinsular, i esperam, si comptam
amb el consens i amb la bona disposició dels diputats, poder
arribar a allò que es va acordar. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Diputat?

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. No estranyi als diputats i diputades
aquesta pregunta que he fet. Els qui no som membres d'aquesta
comissió no ho sabíem i ho volíem saber. Per això, hem fet
aquesta pregunta. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.    

I.3) Pregunta RGE 2493/95, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí
i Bonet, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació de
les subvencions concedides als projectes d'inversió en actius
fixos de les "pimes" de comerç per la Conselleria de Comerç i
Indústria.

Passam a la tercera pregunta, que formula el diputat Sr. Joan
Marí i Bonet, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació
de les subvencions concedides als projectes d'inversió en actius
fixos de les pimes de comerç per la Conselleria de Comerç i
Indústria. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. MARÍ I BONET:

Sí, Sr. President. Sr. President, senyores i senyors
diputats. La pregunta és la següent: quina és la situació dins
del Pla de suport a la modernització del comerç de les
subvencions concedides als projectes d'inversió en actius
fixos de les pimes de comerç per la Conselleria de Comerç
i Indústria?

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el conseller de
Comerç i Indústria.

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ I INDÚSTRIA
(Guillem Camps i Coll):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat. En data 6 de
novembre del 95 la situació del programa de suport a les
pimes de comerç, en aplicació del Pla de suport a la
modernització del comerç, és la següent:

Línia de crèdit subvencionat. Nombre d'expedients
presentats: 250. Nombre d'expedients aprovats: 156.
Subvenció o proposta: 150.976.833. Subvenció aprovada i
pagada: 62.933.482. Inversió induïda prevista: 2.000
milions. 

Quant a línia de subvenció directa. Nombre d'expedients
presentats: 296. Nombre d'expedients aprovats: 238.
Subvenció o proposta: 238 milions. Subvenció aprovada: 93
milions. Inversió induïda prevista: 2.500 milions.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.  

I.4) Pregunta RGE núm. 2678/95, de l'Hble. Sr. Diputat
Damià Pons i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a destinació de l'1% del pressupost del 1995
a finançar treballs de conservació o enriquiment del
patrimoni històric.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Damià Pons i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a destinació de l'1% del pressupost del 1995
a finançar treballs de conservació o enriquiment del
patrimoni històric. Té vostè la paraula.
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EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Hi ha quatre preguntes a l'ordre del dia
d'avui al capvespre que en realitat, per ventura, haurien de tenir
una recol•locació una mica diferent, perquè haurien d'estar
ordenades de manera cronològica i també en base a causa i
efecte, però m'agradaria que globalment es col•locassin així com
pertocaria, i la pregunta és: quina ha estat l'opció elegida pels
concessionaris adjudicataris d'obres i concessions finançades
total o parcialment per la Comunitat Autònoma durant l'exercici
1995 per destinar l'1% del pressupost total a finançar treballa de
conservació o enriquiment del patrimoni històric o del foment de
la creativitat artística?

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Abans de donar la paraula al Sr.
Conseller, li faig notar que independentment que faci referència
a l'1% de pressupost, les preguntes tenen caràcter propi per si
mateixes, perquè no es refereixen al mateix exercici
pressupostari. Si n'hagués volgut fer, vostè, l'agrupació, ho hauria
pogut fer amb caràcter genèric (quines serien les prioritats
d'inversió en la destinació de l'1%), però aquesta presidència
alteraria la voluntat del seu grup si hagués pres aquesta
iniciativa. Per tant, les preguntes quedaran formulades talment
vostè les té presentades, excepte que vulgui retirar-ne alguna. Té
la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT (Bartomeu
Reus i Beltran):

Sr. President, Sr. Diputat. No és un tema complex, perquè
tant l'any 94 com el 95 l'opció és la mateixa. Hem de pensar que
a la millor hi ha un cert error de plantejament, perquè no és el
contractista d'obra qui pren una opció, pren una opció
exclusivament l'Administració, que l'ha presa via decret respecte
que sempre anirem a la tècnica del 2A de la llei, és a dir,
transferència a cultura. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sr. Diputat?

I.5) Pregunta RGE núm. 2679/95, de l'Hble. Sr. Diputat
Damià Pons i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a obres públiques finançades totalment o parcialment
per la Comunitat Autònoma l'any 1994.

EL SR. PRESIDENT:

Passam, doncs, a la formulació de la següent pregunta, també
formulada pel diputat Damià Pons i Pons, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a obres públiques finançades total o
parcialment per la Comunitat Autònoma durant l'any 1994.

EL SR. PONS I PONS:

La pregunta és exactament equivalent a l'anterior, però, en
aquest cas, fa referència a l'any 1994. No sé si val la pena que la
llegeixi.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, a mi em sap greu, però no és el mateix, és a
dir, hi ha una pregunta que fa referència a quines obres ha
participat el Govern de la Comunitat autònoma, i la següent
fa referència, supòs que com a conseqüència de saber quines
obres, al 1% d'aquestes obres finançades a què s'ha destinat.
Són dues preguntes diferents.

EL SR. PONS I PONS:

(...) Reconec el meu error. Quines són les obres
públiques amb un pressupost total de més de 50 milions de
pessetes, finançades total o parcialment per la Comunitat
Autònoma a l'any 1994.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT
(Bartomeu Reus i Beltran):

Sr. President. Sr. Diputat, amb molt de gust. Si vol
prendre nota: renovació de paviment de Maó a Ciutadella,
import d'adjudicació 149 milions de pessetes; reforç de
paviment Eivissa-aeroport, import 51 milions de pessetes,
en xifres grans; reforç de paviment de Casa Blanca 43
milions de pessetes; reforç de paviment Eivissa-Cala
Portinatx, 67 milions de pessetes; renovació de paviment
autopista de Llevant, 90 milions de pessetes, i variant
d'Alcúdia, tram I, 206 milions de pessetes. Són xifres
rodones.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Diputat.

EL SR. PONS I PONS:

D'acord, Sr. Conseller. Hem pres nota d'aquestes
quantitats i, evidentment, veurem quines concrecions ha
tengut de cara a l'aplicació de les inversions fetes en
aquestes obres públiques respecte del 1% d'inversió cultural.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.6) Pregunta RGE núm. 2680/95, de l'Hble. Sr. Diputat
Damià Pons i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a destinació de l'1% del pressupost del 1994
a finançar treballs de conservació o enriquiment del
patrimoni històric.
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EL SR. PRESIDENT:

Passam a la següent pregunta, que és la que formula el Sr.
Damià Pons i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a la destinació d'aquest 1% del pressupost del 94 a
finançar treballs i conservació, enriquiment del patrimoni
històric. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Quina ha estat l'opció elegida pels
concessionaris adjudicataris d'obres i concessions finançades
total o parcialment per la Comunitat Autònoma durant l'exercici
94 per destinar el 1% del pressupost total a finançar treballs de
conservació o enriquiment del patrimoni històric o del foment de
la creativitat artística, Sr. Conseller?

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT (Bartomeu
Reus i Beltran):

Sr. President. Sr. Diputat, ho repetesc. No hi ha hagut
concessions. Hi ha hagut obra pública i, en aquest supòsit, l'opció
la pren el Govern, que per decret ha marcat el 2A de la llei.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sr. Diputat, té la paraula per
replicar.

EL SR. PONS I PONS:

M'agradaria aprofitar aquesta ocasió per recordar al Conseller
d'Obres Públiques que les transferències de patrimoni als
Consells Insulars determinen, segons el nostre parer, que el
Consell Insular de Mallorca i la seva comissió de patrimoni ha
de participar en la designació de les obres i, sobretot, ha de
vigilar la possible selecció i realització de les inversions en
matèria de patrimoni que s'hagin d'establir.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, per tancar la
qüestió,  té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT (Bartomeu
Reus i Beltran):

Sr. President. Sr. Diputat, això és un tema que, realment,
m'excedeix, i serà objecte de debat en un altre moment. Gràcies.

I.7) Pregunta RGE núm. 2681/95, de l'Hble. Sr. Diputat
Damià Pons i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a obres públiques finançades totalment o
parcialment per la Comunitat Autònoma l'any 1995.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Passam a la següent
pregunta, que formula el diputat Sr. Damià Pons i Pons, del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a obres
públiques destinades totalment o parcialment, per la
Comunitat Autònoma durant l'any 1995 -destinades deu
voler dir finançades. Té vostè la paraula, Sr. Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Quines són les obres públiques,
amb un pressupost total de més de 50 milions de pessetes,
finançades total o parcialment per la Comunitat Autònoma
l'any 1995.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT
(Bartomeu Reus i Beltran):

Obres iniciades aquest any són les següents, són quatre:
ramal d'accés a Es Murterar, 273 milions de pessetes; ronda
de Maó tram II, 208 milions de pessetes; tercers carrils a
Eivissa-Sant Antoni, 216 milions de pessetes i millora del
paviment de Sant Miquel d'Eivissa 87 milions de pessetes,
en xifres rodones.

EL SR. PRESIDENT:

Molts gràcies, Sr. Conseller. Sr. Diputat.

I.8) Pregunta RGE núm. 2462/95, de l'Hble. Sr. Diputat
Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a fumigació dels boscos amb Dimilin.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a fumigació dels boscos amb Dimilin. Sr.
Diputat, té vostè la paraula.
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EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Com cada any en aquest temps,
coincidint amb l'època de recollida dels esclata-sangs, s'ha
procedit per part de la Conselleria d'Agricultura a la fumigació
dels boscos de pins de les Illes amb el producte conegut com a
Dimilin. Els grups ecologistes han fet sentir immediatament la
seva veu per denunciar que aquest és un producte que, no essent
selectiu, pot afectar no sols la processionària del pi, sinó també
altres insectes. Però, a més a més, sembla que la utilització del
Dimilin a les fumigacions podria afectar les persones que mengin
els esclata-sangs que hagin pogut resultar fumigats fortuïtament.
No creu la Conselleria que, per tant, és poc adequat fumigar els
boscos de les Illes amb aquest producte en el moment que es
recullen els esclata-sangs?

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller d'Agricultura,
Ramaderia i Pesca, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA (Marià
Socias i Morell):

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Orfila, supòs que, com cada
any, li he d'indicar que, segons els informes tècnics, es considera
adequada la fumigació amb Dimilin, tal i com es fa. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. ORFILA I PONS:

Certament, Sr. Conseller, aquesta és una vella polèmica a la
nostra cambra. Els seus antecessors, com vostè, han defensat
sempre que l'ús de Dimilin era correcte, i aquest diputat que els
parla ha rebutjat el seu ús. Vol que li llegeixi, Sr. Conseller, un
informe remès per l'Institut de Química biorgànica del Consell
Superior d'Investigacions Científiques sobre aquest producte?

Diu: Se han realizado varios estudios sobre su actividad
insecticida, comprobando que afecta al desarrollo de los insectos,
actuando sobre diferentes órdenes y en muchas especies, sobre todo
en la fase de larva. Desde un punto de vista apícola, parece ser que
no debería emplearse en charcas que sirven de abrevaderos para
las abejas, ya que entonces podría actuar sobre las larvas de las
mismas. Hay un plazo de seguridad para el consumo de productos
tratados con este insecticida y que es de hasta 60 días, es decir, que
no debe consumirse nada antes de este plazo.

I no troba, Sr. Conseller, que és preocupant el contingut
d'aquest informe? No troba que podem estar jugant amb una cosa
molt seriosa? No pensa que, en cas de dubtes, seria molt millor
suspendre aquest tipus de campanya contra la processionària? No
creu que els ciutadans tenen dret a tenir més informació al
respecte? No pensa que, per tranquil•litat de tots, valdria la pena
encarregar, des de la pròpia Conselleria, un informe a aquest
organisme, que indica que els aliments consumits abans de 60
dies, que hagin estat fumigats per aquest producte, poden causar
perjudicis per a la salut? Qui reculli esclata-sangs d'un bosc que
hagi estat fumigat per aquest producte, pot tenir conseqüències.
N'és conscient, Sr. Conseller?

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, té vostè la
paraula.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA
(Marià Socias i Morell):

Moltes gràcies, Sr. President. Jo, Sr. Orfila, li agrairé
que ens faci arribar l'informe. Si vostè té l'informe i no l'ha
posat a disposició de l'administració, crec que incorre en
una greu responsabilitat, possiblement.

En segon lloc, li puc dir que els informes que hi ha a la
Conselleria diuen tot el contrari del que vostè ens diu,
perquè, evidentment, el Conseller d'Agricultura, ni l'actual
ni l'anterior, no fumiguen els boscos amb Dimilin per criteri
seu, perquè opinin que s'ha de fer, sinó perquè els tècnics li
diuen que el correcte, quan es tracta d'una plaga de
processionària estesa, i amb greu perill per als boscos, des
del punt de vista tècnic és aconsellable fumigar amb
Dimilin. Moltes gràcies, Sr. President.

I.9) Pregunta RGE núm. 2463/95, de l'Hble. Sr. Diputat
Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a tractament contra la processionària del pi.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Passam a la següent
pregunta, que formula també el diputat Sr. Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
tractament contra la processionària del pi. Sr. Diputat, té
vostè la paraula.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Vull deixar constància, en primer
lloc, que aquest diputat que els parla, cada any, ha fet
manifestació que existia aquest anàlisi i l'ha ofert a
l'administració, és a dir, a la Conselleria d'Agricultura.
L'any passat, la contestació del Conseller, quan li vaig
demanar si no estava preocupat davant aquest fet, va ser dir-
me: miri, jo li explicaré com podria afectar les persones. Si
vostè agafa una persona pel coll i li posa el cap dins un bidó
ple de Dimilin i l'ofega, l'haurem danyat. Sinó, segurament
no li feim cap mal. A la qual cosa és evident que, aquest
diputat que els parla, li va dir que estàvem davant un diàleg
de sords...
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EL SR. PRESIDENT:

Li record que està a la següent pregunta, no a la rèplica de la
rèplica, Sr. Diputat.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President, per recordar-m'ho. Després d'aquestes
paraules, Sr. Conseller, simplement li he de demanar això.
Escoltant el que hem parlat fins ara, i atesa l'existència d'aquest
anàlisi, pensa vostè mantenir el tractament contra la
processionària del pi, basat aquest tractament, essencialment, en
la utilització d'aquest denominat Dimilin.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA (Marià
Socias i Morell):

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Excepte que hi hagi un canvi
de criteri, la Conselleria pensa mantenir l'actual tractament
contra la processionària del pi. Quant a la pregunta que vostè fa,
no es bassa essencialment en el Dimilin. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sr. Diputat.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Es bassa, en bona part, en el Dimilin.
Sr. Conseller, no li he llegit tot el contingut de l'informe de
l'Institut de Química Biorgànica, del Consell Superior
d'Investigacions Científiques. Concloïa així: Como puede verse,
la información que da la Conselleria de Agricultura de las Islas
Baleares no es del todo exacta, respecto a la peligrosidad del
producto, y habría que tener en cuenta, por tanto, este hecho y
actuar con precaución.

Jo tenc la sensació, Sr. Conseller, que el nostre és un diàleg
de sords. Ja ho ha estat amb els seus antecessors, en aquesta
qüestió. Per això, el desafiï que, des de la Conselleria que vostè
gestiona, es demani un informe a l'institut que he esmentat. Miri,
si l'informe és favorable a la utilització del Dimilin, aquest
diputat, encara que li costi un gran esforç, farà un vot de silenci
a perpetuïtat. Un vot de silenci sobre aquesta qüestió, és evident.

Però si, en canvi, de l'informe es desprenen dubtes raonables,
per allò de in dubito, pro ecologia vostè s'ha de comprometre a
desterrar l'ús d'aquest Dimilin, que duu camí de passar a la
història negra de la naturalesa, com en el seu moment es va fer
amb el DDT, que també tenia defensors apassionats. Accepta
l'envit, Sr. Conseller?

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, té vostè la
paraula.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA
(Marià Socias i Morell):

Moltes gràcies, Sr. President. Li agafo el desig. Em faci
arribar, primer, l'informe, jo després demanaré un informe
a Madrid. Si el que vostè diu és veritat -hi ha certs dubtes
que sigui veritat- jo proposaré als tècnics de la Conselleria
que s'intenti cercar un altres sistema per no emprar el
Dimilin.

El que sí li vull dir, de totes maneres, és que, com vostè
fa la pregunta, sembla que la Conselleria empra contra la
processionària, només el tractament amb Dimilin, i això no
és correcte. L'any 95 s'han tractat més de 27.000 hectàrees
de boscos, i d'aquestes s'han tractat amb Dimilin 4.000
hectàrees, cosa que significa, a Mallorca i a Menorca,
perquè a Eivissa no s'ha emprat, el 14% dels terrenys. Per
tant, no és correcta la seva pregunta en el sentit que el
tractament contra la processionària es bassa essencialment
en el Dimilin. Es bassa, accidentalment, excepcionalment,
en el Dimilin. Hi ha altres sistemes, aquest és un sistema
supletori, subsidiari, excepcional, i només s'empra en casos
d'extremada gravetat a determinats llocs en concret.

En qualsevol cas, agafo el seu repte, em faci arribar
aquest informe, i jo en demanaré un a Madrid. No hi tenc
cap problema. Moltes gràcies.

I.10) Pregunta RGE núm. 2464/95, de l'Hble. Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a compliment de la resolució
aprovada pel Parlament relativa a adquisició de patrimoni
a Menorca, Eivissa i Formentera.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Passam a la següent
pregunta, que fa també el diputat Sr. Ramon Orfila i Pons,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
compliment de la resolució aprovada pel Parlament relativa
a adquisició de patrimoni a Menorca, Eivissa i Formentera.
Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Històricament, les inversions en
matèria d'adquisició de patrimoni a les Illes Balears s'han
centrat quasi exclusivament a l'illa de Mallorca. Aquest va
ser el tarannà de l'antiga Diputació Provincial, de tal manera
que, quan aquella va desaparèixer, i els Consells Insulars i
el Govern es varen convertir en els seus hereus, a l'illa de
Menorca, l'herència va consistir en el talaiot de Trepucó i un
parell de carreteres.
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El Govern de la Comunitat Autònoma no ha canviat de tenor
ha continuat amb una política d'adquisició de patrimoni que
oblidava que les illes de Menorca, Eivissa i Formentera també
formaven part de la Comunitat de les Illes Balears.

El Parlament de les Illes, tot acceptant la necessitat de
corregir aquesta situació absurda i injusta, va aprovar el 20
d'octubre del 93 una resolució presentada pel diputat que els
parla, que diu: "El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de la Comunitat Autònoma a impulsar, en la mesura de les
disponibilitats pressupostàries, una política d'adquisició de
patrimoni a Menorca, Eivissa i Formentera, per tal d'intentar un
major equilibri en la ubicació de les finques i edificis propietat
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a les diferents
illes, procurant de manera especial l'adquisició de sòl rústic o
forestal, atès el dèficit de propietat pública d'aquest sòl a aquelles
illes". Quin compliment ha donat el Govern a aquesta resolució?

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el Conseller
d'Agricultura.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA (Marià
Socias i Morell):

Moltes gràcies, Sr. President. Des de 1993, Sr. Diputat, la
Comunitat Autònoma no ha adquirit cap immoble rústic o
forestal a les illes de Menorca, Eivissa o Formentera. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sr. Diputat.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Em veig en l'obligació de demanar-li
emparament, Sr. President. Els membres del Govern diuen
obertament que desafiant allò que el Parlament aprova, no ho
compleixen. Per tant, li deman emparament i li deman que cridi
l'atenció als membres del Govern que, de forma clara i rotunda,
desafien aquest Parlament.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Vol contestar, Sr. Conseller?

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA (Marià
Socias i Morell):

Sí, vull contestar. Dues coses, Sr. Orfila. Les resolucions
d'una legislatura caduquen a una altra, no regeixen. N'haurà de
tornar a presentar una. Convendrà que en presenti una nova.

La segona cosa és que vostè no ha llegit la pròpia resolució
que vostè va enviar al Parlament per aprovar. És una espècie
de recado. La podem llegir: instar el Govern a impulsar, en
la mesura de les disponibilitats pressupostàries, una política
d'adquisició de patrimoni". No es tracta que obligui o ...
Instar el Govern a impulsar una adquisició d'acord amb les
disponibilitats pressupostàries, disponibilitats
pressupostàries que, com vostè no ignora, són molt dolentes.
Moltes gràcies.

I.11) Pregunta RGE núm. 2611/95, de l'Hble. Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a funcions de l'assessor artístic
taurí.

I.12) Pregunta RGE núm. 2612/95, de l'Hble. Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a assessor artístic taurí.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam al segon punt de l'ordre del dia,
atès que les preguntes 11 i 12 han estat retirades, que fa
referència a mocions.

II.1) Moció RGE 2561/95, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a cànon de sanejament
d'aigües, derivada de la Interpel•lació RGE núm. 2183/95.

S'ha presentat, per part del Grup Parlamentari Socialista,
una moció relativa al cànon de sanejament d'aigües, que
deriva de la Interpel•lació 2183/95. Per fer-ne la defensa, té
la paraula la diputada Sra. Joana Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Sr. President, senyores diputades i senyors diputats. Sr.
Matas. De totalment insuficient, li n'hem de dir, la resposta
donada pel Govern, per tant, per vostè en representació del
Govern, a les tres qüestions plantejades a la interpel•lació
socialista sobre la gestió del cànon de sanejament que fa el
Govern de la Comunitat Autònoma. El conseller Matas ens
demanava un acte de fe, ell, el màxim responsable de la
gestió i el compliment de la Llei del cànon de sanejament,
ens demanava un acte de fe quan ens deia, com única
argumentació durant tot el debat de la interpel•lació, que ell
podia garantir que aquest impost el pagava tothom i que
tothom estava subjecte a aquest tribut. Quin disbarat. Quin
disbarat quan no es demostren les afirmacions amb les
condicions objectives que així ho assenyalin. Quina és
l'única prova assenyalada pel Sr. Conseller per argumentar,
per demostrar, que tothom paga el cànon i que, per tant, la
gestió del Govern de la Comunitat Autònoma havia estat
digna i correcta? L'única argumentació: la liquidació de
1994. I aquesta liquidació de 1994, còpia de la fulla que
avui adjuntam, estat d'execució dels pressupostos
d'ingressos de 1994, demostra amb els propis números que
presenta el Sr. Matas que estan pendents de cobrament 923
milions de pessetes. En pot saber molt, de fer discursos, en
pot saber molt de telemàtica o de teoria econòmica o d'alta
política, però el Sr. Matas és un mal gestor. Compleix molt
malament amb les seves responsabilitats, que, en primer lloc
i abans de fer grans discursos, és la gestió rigorosa dels
recursos públics, és fer complir la llei i garantir que tots els
ciutadans som iguals perquè tots pagam els impostos que
ens corresponen.
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Amb la liquidació presentada pel Govern, liquidació que
estableix quina ha estat la recaptació líquida i quina hi ha
pendent de cobrament, es demostra que el 25,8% de les
previsions de recaptacions fetes no s'han cobrades, que el Sr.
Matas és pitjor gestor que qualsevol ajuntament de totes les Illes
Balears, que aconsegueixen recaptar fins al 95% dels impostos
municipals d'aigües, el Sr. Matas només és capaç d'arribar al
74%.

Sr. Matas, sobre unes previsions de recaptació, tot açò, 500
milions més baixes que les previsions fetes pel mateix impost el
1993. D'aquests impagats, n'és el conseller d'Economia
responsable, impagats, en no ser capaç de resoldre'ls el conseller,
com ho demostra l'execució de l'impost any rera any. Li oferim
una comissió d'ajut, perquè així tal vegada, quan en una comissió
s'expliqui per què ajuntaments que compten amb sistema de
depuració de l'aigua pagat per l'Ibasan no liquiden el cànon de
sanejament o perquè tal vegada així ens arribi a explicar per què
alguns ajuntaments que no disminueixen de població, en comptes
d'anar endavant i pagar més any rera any, van pagant manco any
rera any. L'ajudarem, Sr. Matas, a creuar dades, com són les de
sanitat, les de concessions d'aigua, les dels transportistes,
agricultura o les tarifes d'aigua que regeixen per a la nostra
comunitat. I amb aquestes dades, amb les quals l'ajudarem a
treballar, podrem analitzar, si és possible, podrem veure, si és
possible, ajustar el cànon, aquest cànon de sanejament, per tal
que s'aconsegueixi l'objectiu que es pretenia en un principi i que
la publicitat del Govern tenia per objecte aconseguir. L'estalvi
d'aigua, la progressivitat de qui contamina més, més paga o bé
que es tingués en compte la capacitat econòmica del contribuent.

Ja ho veu, bones intencions, Sr. Matas. Oferim l'esforç de
l'oposició per millorar el que és la seva responsabilitat, per
millorar el compliment de la Llei del cànon a la nostra
comunitat.

Però també en el segon punt li he d'exigir que demostri
allò que vostè assenyalà, que tothom està subjecte a aquest
tribut. I el Govern?, el Govern compleix amb la llei? Si
exigim als ciutadans que paguin, hauríem de tenir clar què
és el que paga el Govern. Compleix, el Govern, amb la Llei
del cànon de sanejament? Si ens ha assenyalat que tothom
hi compleix, ¿també el Govern, Sr. Matas? S'ha oblidat de
contestar-nos en la interpel•lació quin és el deute que tenen
amb els ajuntaments i entitats públiques pels costos de
manteniment, conservació, explotació i instal•lació
d'estacions depuradores, quin és el deute que té el Govern
amb els ajuntaments per les inversions realitzades en
instal•lacions de depuradores i col•lectors, que han pagat ja
totalment o parcialment els ajuntaments. Quin és el deute
que aguanten els ajuntaments amb els bancs perquè el
Govern de la Comunitat Autònoma no paga? És fàcil, Sr.
Matas, no tenir deutes quan, els els mantenen les altres
entitats, així és molt fàcil. Volem, com vostè, que tothom
compleixi amb la Llei del cànon de sanejament, els
ciutadans, però també el Govern. Volem, per tant, que es
donin respostes sobre per què el Govern és tan inepte a
l'hora de recaptar el cànon de sanejament, molt més que
qualsevol ajuntament de les nostres illes i per què i quin és
el deute que manté el Govern en aplicació de la Llei del
cànon de sanejament. Només a partir d'aquí es pot fer que la
Llei del cànon de sanejament sigui, com a mínim..., que el
Govern tengui l'autoritat moral per exigir compliments, si
ell és el primer que compleix, si no, evidentment, qui té
dificultats per fer país aquí és el propi conseller d'Economia.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Mixt, té
la paraula el Sr. Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. La
creació d'una comissió d'estudi seria important per estudiar
les raons per les quals es produeix una deficient recaptació
del cànon de sanejament i així buscar solucions a la
problemàtica existent en l'endeutament del Govern de la
Comunitat. Les quotes regulades a l'article vuit de la Llei
reguladora del cànon de sanejament de l'aigua haurien de ser
progressives, amb una quota fixa, petita i única, sense
distingir en principi si es tracta d'un habitatge, indústria o
plaça hotelera i una quota variable progressiva, per
estimular l'estalvi d'aigua, que quan major en sigui el
consum, major sigui el preu del metre cúbic, en establir
franges de consum. Aquest cànon hauria de tenir un caràcter
finalista, aquestos diners no s'han de dedicar a qualsevol
cosa, sinó que haurien de servir per millorar i reutilitzar les
infraestructures d'aigües depurades, per exemple.

Els deutes del Govern, donada la seva mala gestió en la
recaptació del cànon, és fonamental que, aquests deutes, es
liquidin perquè es puguin continuar mantenint les
infraestructures necessàries per al manteniment de les
depuradores i la instal•lació dels serveis de depuració de les
aigües residuals, per a la qual cosa consideram important
establir un calendari de liquidació del deute. Ja no poden
esperar més. 

És per això que el Grup Mixt donarà suport a la moció
presentada pel Grup Socialista. Moltes gràcies.



466 DIARI DE SESSIONS / Núm. 16 / 7 de novembre de 1995

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Esquerra Unida de les Illes Balears, té la paraula el seu portaveu,
el Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Gràcies, Sr. President. Per no repetir arguments que ja varen
ser objecte de debat intens en la interpel•lació anterior a aquesta
moció, recordaré que el cànon d'aigües és una figura amb una
important càrrega de conflictivitat social i política des dels seus
inicis, des del nostre punt de vista, en gran part per la manca de
diàleg social i l'incorrecte disseny de mecanismes d'implicació
dels ajuntaments en aquesta figura impositiva.

Efectivament, el cànon de l'aigua té en aquest moment, anys
després de la seva implantació, tres assignatures pendents: una
és el tema de la recaptació, perquè, efectivament, en la mesura
en què hi hagi una recaptació insuficient o una recaptació
desigual i que hi hagi una consciència generalitzada que no
tothom paga aquest cànon de l'aigua es produeix una figura
radicalment negativa i radicalment injusta en qualsevol àmbit de
caràcter impositiu; segona, hi ha un problema, que és el
compliment, o una altra assignatura pendent, que és el
compliment de les obligacions del Govern autònom respecte de
les corporacions locals, que lògicament no ajuda, en la mesura en
què es produeixi retard o incompliment d'aquestes obligacions,
que els ajuntaments col•laborin en la bona gestió d'aquesta figura
impositiva, i tercera qüestió, tercera gran assignatura pendent, és
el tema del mateix cànon, que, com ja vàrem manifestar en la
interpel•lació, ens sembla socialment injust i que a més planteja
el problema de no estimular d'una manera suficient l'estalvi. Se'n
varen donar ja d'una manera prou extensa els arguments, que són
coneguts de tots, perquè és socialment injust, perquè no hi ha
prou discriminació a l'àmbit de la quota fixa ni d'habitatges ni de
negocis, i perquè no estimula l'estalvi a partir d'una discriminació
positiva a favor de l'estalvi o negativa en contra d'un major
consum.

Des d'aquest punt de vista i des de la consciència que hi ha
aquestes tres assignatures pendents, ens sembla que la moció
presentada pel Grup Socialista és una moció molt correcta i molt
raonable, és una moció que es basa, per una banda, en la creació
d'una comissió d'estudi que faciliti mecanismes per tal d'obviar
els problemes que es deriven de la recaptació d'aquest impost, jo
crec que és un objectiu perfectament compartible per tothom, s'hi
planteja la necessitat de revisar le tema de les quotes per tal de
fer-les socialment més justes, malgrat no és el principi de la
moció, i jo crec que també és un objectiu perfectament
compartible per tothom, i després hi ha una instància al Govern
per complir les seves obligacions respecte de les corporacions
locals en fixar una sèrie de terminis, que jo crec que també és
una posició perfectament raonable i és la raó per la qual el Grup
d'Esquerra Unida donarà suport a aquesta moció del Grup
Parlamentari Socialista. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, té la paraula el seu
portaveu, el Sr. Pere Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Hem de recordar que a finals de
la passada legislatura ja es va acordar per unanimitat la
creació d'una comissió d'estudi del cànon de sanejament i
les possibilitats de modificació de la llei, es va constituir,
crec recordar que en el darrer període de sessions, i
pràcticament no va tenir temps d'iniciar el seus treballs. Els
objectius, bàsicament, n'eren dos, objectius d'estudiar la
possibilitat de modificació de la llei, per una part, procurar
més justícia distributiva des del moment en què alguns
grups mantenim que la quota fixa era una espècie de pull tax
que gravava totes les economies per igual, és a dir, una
família petita consumidora paga exactament igual de quota
fixa que un gran consumidor, ales hores, i el tema ja havia
sortit durant la tramitació de la llei, enteníem, i jo crec que
hi havia un cert assentiment, que s'havia de rebaixar un poc
l'efecte de la quota fixa, i per altra banda, i era ja el segon
punt (...) que procurava la modificació de la llei, el fet de
potenciar la quota variable tenia un efecte beneficiós, i era
que intimidava, penalitzava els grans consums i a les hores
tenia un doble efecte, que era una mesura d'estalvi d'aigües.

Jo supòs que el Partit Popular no tendrà inconvenient a
rescatar aquesta comissió i segurament, si modificàvem la
llei en aquest sentit, veuríem com la recaptació aniria
augmentant gradualment, en funció que els ciutadans
sentíssim la llei més justa que com ho és actualment.

Apart d'això, la moció insta el Govern a dos punts que
consideram totalment lògics i als quals volem anunciar el
nostre suport: Per una part, el Govern ha de complir els
compromisos als quals l'obliguen els convenis que ha signat
amb els ajuntaments per al manteniment de depuradores que
no ha assumit Ibasan, i per altra banda, és evident que el
Govern ha d'indemnitzar i ha de compensar els ajuntaments
que assumiren per ells mateixos la construcció de les
depuradores. Per tant, el fet de no pagar en brevetat o de no
haver indemnitzat encara els ajuntaments que havien
assumit la tasca de depuració, significa que indirectament o
directament els ajuntaments estan ajudant a finançar o a
suportar la càrrega financera del Govern, cosa que ens
pareix totalment absurd.

Per tant, votarem afirmativament els tres punts de la
moció. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per  part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el seu portaveu, Sr. Antoni Juaneda.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sr. President, senyores i senyors diputats. Jo em referiré en
primer lloc al primer paràgraf de la moció presentada pel Grup
Socialista i després ho faré conjuntament en els dos següents,
perquè crec que pel seu contingut són perfectament
diferenciables.

D'entrada, vull dir que votarem en contra de constituir una
comissió d'estudi relativa al cànon, perquè la proposta del Grup
Socialista, així ho entenem, dóna per fet que existeix un greu
problema, un problema gravíssim respecte de la gestió i
recaptació del cànon de sanejament, i nosaltres entenem que açò
no és així. Avui podem dir que el cànon és un tribut consolidat,
un tribut que, transcorreguts quasi quatre anys des de la seva
entrada en vigor, ha aconseguit un nivell de recaptació estable i
normalitzat que se situa entre 3.600 i 3.800 milions de pessetes.
I s'ha arribat a aquesta situació no sense que s'hagin produïdes
algunes desviacions en la liquidació i recaptació del cànon,
perquè açò és un fet objectiu, així ho demostren les dades, però
tot té la seva explicació.

L'any 91 es va presentar un projecte de llei amb el
corresponent estudi econòmic i financer que establia les
previsions de recaptació del cànon en 5.400 milions de pessetes,
i aquesta és la previsió pressupostària que va fer el Govern per
a l'any 92. L'acceptació per part d'aquesta cambra de
determinades esmenes va fer que automàticament les previsions
es veiessin reduïdes. Per altra banda, una vegada entrat en vigor
el cànon i en disposar de les primeres dades, també s'hi va
apreciar una certa disminució d'ingressos. I tot açò crec que fa
que l'any 92 puguem considerar que havíem de parlar d'un
pressupost corregit d'uns 3.300 milions de pessetes que després
de veure la liquidació d'aquell any, quasi podem dir que no ens
va anar tan malament, sobretot tenint en compte que era el
primer any de vigència del cànon. Després, en els exercicis 93 i
94 les desviacions són menors, s'ha de tenir en compte també que
es va fer el pressupost del 93 abans de conèixer aquest informe
sobre el consum real i sobre els efectes de l'estacionalitat de la
població, un consum que va fer disminuir les previsions d'ingrés,
per tant, també podem parlar, quant al 93, d'un pressupost
corregit; el 94, d'acord amb la liquidació, es contreu per sobre del
pressupostat, i açò no són impagats ni incobrables, sinó que açò
és a causa d'unes liquidacions complementàries i d'unes actes
d'inspecció que estan recorregudes davant dels tribunals i que en
el seu moment, en el moment en què els tribunals ho resolguin,
es produiran els corresponents ingressos, per tant, no són
impagats ni són quantitats incobrables a les quals el Govern
renunciï.

En definitiva, crec que analitzant els exercicis 93 i 94, les
desviacions no són significatives. L'any 95, l'exercici en què
estam, i en base a les dades de 30 de setembre, extrapolant-
les a finals de l'exercici, la recaptació prevista serà de 3.700
milions aproximadament, sensiblement superior a la
previsió pressupostària i, per tant, com he dit abans, la
recaptació avui en dia està normalitzada i estable, entre
3.600 i 3.800 milions de pessetes.

Per altra banda, sobre si no tothom hi està subjecte, si
paga tothom o no el tribut, com amb qualsevol tribut, s'ha de
fer una tasca inspectora, el Govern l'està fent, fa una funció
inspectora important, em consta que és així. Per tant, jo crec
que és un poc arriscat dir que la gestió i recaptació del
cànon que fa el Govern siguin deficients. Que s'hi han
produïdes algunes diferències? Ja ho he explicat, açò passa
amb qualsevol tribut durant els primers períodes de
vigència, però que les diferència han estat degudament
explicades i responen a uns motius molt concrets i
determinats i objectius.

Pel que fa referència a la revisió de la quota, perquè
sigui més justa o incideixi en un major estalvi de l'aigua, tal
com ve especificat en la moció, he de dir que absolutament
tots els tributs són revisables, lògicament, per millorar els
seus efectes, però açò és així per pròpia definició del que és
un tribut, i no per açò hi ha comissions d'estudi a tots els
tributs estatals, autonòmics i locals que hi ha actualment en
vigor. La pròpia Llei del cànon preveu que es tramiti una
modificació de la tarifa domèstica i que aquesta es fixi en
base al valor cadastral dels habitatges, i encara que aquesta
disposició avui està en suspens, sé positivament que el
Govern fa feina en aquest sentit i que es troba amb
dificultats de caràcter tècnic, entre altres coses no tots els
valors cadastrals són homogenis actualment i, per tant,
difícilment contribuirien avui a fixar o a establir una tarifa
més justa. A més, s'ha de tenir en compte que resulta
complicat modificar una tarifa d'un impost sense que es
produeixin efectes no desitjats.

Per acabar amb aquest apartat, el nostre grup creu
sincerament que no hi ha motius per crear aquesta comissió
d'estudi i, per tant, repetesc que hi votarem en contra.
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Entrant ja en el contingut de les dues darreres propostes de la
moció, relatives a terminis de pagament de les compensacions a
ajuntaments i entitats públiques, tant en concepte de costos de
conservació i manteniment com en concepte de construcció
d'instal•lacions, nosaltres no podem creure, i estan convençuts
que no és així, que la voluntat del Govern sigui ofegar els
ajuntaments. El Decret 25 de 12 de març del 92 regula quins són
els mecanismes per fixar les compensacions i el pagament de les
indemnitzacions, i el Govern ho està complint, compleix amb els
acords adoptats amb els ajuntaments; en el seu moment es varen
fer els estudis corresponents, es varen fixar les indemnitzacions
que havien de percebre els ajuntaments i es va arribar a un acord
amb ells, i des d'aquest moment jo crec que la situació està
absolutament normalitzada; els ajuntaments vénen cobrant les
indemnitzacions acordades en pagaments trimestrals, i aquest
crec que és el sistema més adequat i correcte, ja que permet,
entre altres coses, i des d'un punt de vista estrictament econòmic,
compassar el venciment de les despeses en què incorren els
ajuntaments amb les transferències que reben per part del
Govern, que és un criteri econòmic lògic i raonable i rigorós. A
més, el sistema que proposen vostès de qualque manera crec que
suposaria avançar doblers als ajuntaments, pagar dins el primer
trimestre de cada any els costos de tot l'exercici, seria crear un
excedent de tresoreria dins els ajuntaments que crec que no té
cap sentit, ni els hem de perjudicar ni els hem de donar un excés
de tresoreria perquè no és la funció del Govern en aquest cas. Per
tant, jo crec que ens trobam amb una situació absolutament
normalitzada i, a més a més, crec que parlant amb propietat,
aquest deute contret a què fan referència vostès en la moció no
existeix com a tal, no existeix un deure contret, hi ha un
calendari de pagaments i el deute es produeix en el moment en
què venç el pagament corresponent del trimestre i l'ingrés per
part de la conselleria. Per tant, estrictament, deute amb els
ajuntaments, no existeix.

Quant a les indemnitzacions per construcció d'instal•lacions,
s'han de distingir dos supòsits, les indemnitzacions per obres ja
realitzades o que estaven en execució quan va entrar en vigor el
decret, el Decret 51 de l'any 92, que regulava aquestes
indemnitzacions, i les obres iniciades amb posterioritat a
l'aplicació d'aquest decret. En el primer cas, es va fer una
avaluació de quins eren els costos d'inversió assumits pels
ajuntaments i es va fixar un calendari de pagaments, com he dit
abans, a deu anys, que es ve complint amb escrupolositat, també
ho he dit, i el termini de deu anys no és un termini capritxós, sinó
que respon a un criteri purament econòmic, deu anys és el
termini acceptat amb caràcter general per a l'amortització
d'instal•lacions d'aquest tipus, tant si s'ha finançades amb
recursos propis com si s'han finançades amb endeutament. Per
tant, el que fa el Govern, creim nosaltres, és seguir amb rigor tots
aquests criteris.

Quant al cas de les obres iniciades amb posterioritat a
l'entrada en vigor del decret, crec que hi serveixen els mateixos
raonaments que acab d'exposar. El Govern assumeix íntegrament
els costos d'inversió i es fa càrrec de l'amortització i els
interessos després dels corresponents que contreuen els
ajuntaments, que, per cent, no incideixen de cap manera en la
capacitat d'endeutament dels ajuntaments, perquè com he dit, el
Govern assumeix tota la càrrega financera i, per tant, aquests
préstecs assumits pel Govern no suposen increment del
coeficient d'endeutament dels ajuntaments i no els limita, per
tant, la seva capacitat.

Per tant, per acabar, no veim la necessitat ni l'oportunitat
d'instar el Govern a modificar els criteris fixats pels decrets
25 i 51 de l'any 92 i per modificar els acords, amb certes
dificultats al principi, però avui consolidats, els acords que
es van adoptar amb els ajuntaments. En conseqüència,
tampoc no donarem suport als dos darreres paràgrafs de la
moció. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de rèplica, té la
paraula la portaveu del Grup Socialista, la Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats. No
és que sigui deficient la gestió del cànon de sanejament, és
que és molt deficient, és molt deficient. Ni tan sols, i fins i
tot supòs que duu la intervenció escrita i per açò ha tingut
temps d'ajustar-la a l'exposició que ha escoltat, perquè tal
vegada tampoc potser no l'escoltava, però sí que he
d'assenyalar que, quant a les dades amb referència al que és
el nivell de recaptació del cànon de sanejament, estam molt
enfora que sigui una qüestió normalitzada.

Vostè ha començat per les previsions de l'any 1992, jo
havia començat per les de 1993, precisament per llevar
d'enmig tota una sèrie d'esmenes que quan es va tramitar la
llei s'hi havien incloses i que, per tant, havien suposat una
rebaixa dels ingressos del propi cànon de sanejament. Però
ja que vostè ha fet referència al mateix any, li he de dir:
Previsions de 1992, compliment: 43% de pagat, 57%
d'impagat; 1993, 62% de pagat, 38% d'impagat; 1994, 74%
de pagat, 26% d'impagat. Però no és que el Govern de la
Comunitat Autònoma millori el percentatge de gent que
paga, és que cada any, com molt bé vostè ha dit, s'ha
rebaixades les previsions de la Llei del cànon de
sanejament. Cada any, des de 1992 a 1994, han rebaixat
2.000 milions, i de 1993 ha rebaixat 500 milions de
pessetes. Evidentment, si els comptes no surten i cada
vegada rebaixam les previsions de recaptació, arribarà un
moment en què el Govern hi complirà, ho hem de suposar,
fora que hi posem nivell zero.

I es demostra, senyor, amb la liquidació, que són els
papers que canten, del Govern, amb la liquidació del
pressupost de 1994. Recaptació líquida, i pendent de
cobrament, hi ha pendent de cobrament 923 milions de
pessetes. Quina garantia tenim que paguin, quan mai no
hem arribat a cobrir, a pagar, els nivells de pagament? Els
ajuntaments, en aquesta fulla, en les mateixes dades, estan
a un 5% d'impagats, aquí estam a un 26% d'impagats.
Aquesta és la comparació en la qual vostès evidentment no
volen entrar.

Per tant, molt deficient, la gestió, molt deficient la gestió
del conseller d'Economia, que és incapaç de superar la feina
que fa el més petit ajuntament d'aquesta comunitat
autònoma nostra.
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Revisió de la quota, i tant si és necessària!, encara que només
sigui per complir amb la publicitat que assenyalà el Govern de
la Comunitat Autònoma. El Govern de la Comunitat Autònoma,
a l'hora de presentar el cànon de sanejament, assenyalà que la
quota fixa és una quantitat mínima perquè havien de potenciar
l'estalvi i havien de potenciar que els contribuents paguessin
d'acord amb la seva capacitat adquisitiva. Açò és un compromís,
encara que només ho sigui a nivell publicitari, per tant, el que és
més normal és que si ja hem de revisar la pròpia recaptació del
cànon, que cregui'm que és important, el mateix conseller
d'Obres Públiques té la prevista tirar endavant, és així,
precisament millor fer-ho a través d'una comissió. Li oferim la
nostra col•laboració, per fer feina fins i tot amb dades, però no
ens digui que la gestió és correcta, és molt, molt deficient,
perquè, ho repetesc, amb tots els grans avanços de la telemàtica
no arriben a la mínima feina que fa qualsevol ajuntament.

Respecte del deute pendent amb els ajuntaments, vostès no
volen ofegar ningú. Carall, si ho volguessin fer! Estan ofegant els
ajuntaments. I és més, no és cert que mantenguin un deute de deu
anys, que deu anys és la vida d'una depuradora, els deutes
pendents, pactats o no pactats amb els ajuntaments, superen els
dotze anys, informació del Govern de la Comunitat Autònoma
que l'any 2006, l'any 2006, encara ha de pagar a ajuntaments
construccions de depuradores. I aquest deute el mantenen els
ajuntaments. Ja pot venir el conseller a dir que presenta uns
pressupostos sense cap tipus de deute, només faltaria això, és que
no n'arriben a tenir mai, les expropiacions per una banda, les
depuradores per l'altra, els les aguanten els ajuntaments. És clar,
només faltaria això, que no pagassin els interessos, però el deute
el mantenen els ajuntaments. Per tant, senyors, estan funcionant
en aquest sistema, en aquesta gestió del cànon de sanejament,
d'una manera totalment tancada. És important que la gestió
millori perquè el Govern pugui garantir que els ciutadans de la
Comunitat Autònoma paguen el cànon i a l'hora dir que el govern
de la Comunitat Autònoma compleix amb la pròpia Llei del
cànon de sanejament, que diu que s'han de pagar els deutes als
ajuntaments. I el Govern de la Comunitat Autònoma està forçant
els ajuntaments a mantenir un nivell de deute superior, que no
l'haurien d'aguantar, superior als deu anys, que, per tant, grava
les finances municipals. El Govern no compleix amb els
preceptes que la Llei del cànon de sanejament assenyala.
Evidentment, poca autoritat moral pot tenir quan no compleix;
què ha d'exigir als altres? Els impagats resten en aquest moment
impagats quan, ho repetesc, qualsevol ajuntament, per petit que
sigui, té una capacitat de gestió més grossa que tot un conseller.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Sí, Sr. Diputat, té vostè la
paraula en torn de contrarèplica.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Barceló, vostè
insisteix en l'error, vull dir que diu que la gestió n'és molt
deficient, però tots els arguments que empra per arribar a
aquesta conclusió són falsos. Els nombres, és clar que els
podem fer dir allò que nosaltres volem que diguin, però és
que els nombres diuen el que diuen, i tota aquesta sèrie de
percentatges que ha emprat vostè són interessats i
partidistes, en el sentit que és clar que es poden fer
combinacions amb qualssevol xifres i arribar a uns
percentatges que poden semblar alarmants, però jo m'he
limitat a explicar-li la situació real, he reconegut aquí, dalt
la tribuna, que hi havia hagudes dificultats, que qualsevol
tribut té dificultats, que no tot funciona sempre així com
estava previst i, per tant, es prenen les mesures correctores.
Per tant, crec que no es pot acceptar de cap manera mantenir
que la gestió del cànon que fa el Govern és molt deficient.

La revisió de la quota, jo no he dit que no s'hagi de
revisar. Accept la seva col•laboració per aportar-hi idees,
però el Govern fa aquesta feina. l'està revisant, se'n fan
estudis. Com ja li dic, la pròpia llei preveu que es revisi la
tarifa. Aquesta normativa, aquesta disposició està en
suspens perquè hi ha dificultats tècniques. Per tant, l'alarma,
en aquest sentit, tampoc no la veig pel món.

I en el tema de si ofega o no els ajuntaments, també li he
explicat que els ajuntaments tenen tota la càrrega financera
derivada de les obres en depuradores assumida pel Govern.
Si se'ls paga en deu anys és perquè segurament l'ajuntament
en el seu moment va fer un préstec a deu anys i, per tant, les
transferències que li fa el Govern estan totalment
compassades als costos que va assumint, l'ajuntament. A
més, és un acord al qual es va arribar amb els ajuntaments,
que al principi es va haver de negociar, es van arribar a uns
barems i a uns estàndards, i a partir d'aquí es va fixar un
calendari de pagaments, però els ajuntaments estan contents,
vull dir que on és el problema?

Quant que si són deu o dotze anys, també demostra un
desconeixement total de la situació. Jo he dit deu anys com
hauria pogut dir-ne quinze, els préstecs no necessàriament
són a deu anys, n'hi ha a dotze anys, que serà el cas que
vostè haurà vist de qualque ajuntament que justament ha fet
el préstec a dotze anys. Per tant, s'han fixat dotze anys per
liquidar el deute amb ell. Res més moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

Conclòs el debat, passam a la votació de la Moció
2561/95, presentada pel Grup Parlamentari Socialista sobre
el cànon de sanejament d'aigües.

Senyores i senyors diputats que votin favorablement la
moció, es volen posar drets, per favor? Poden asseure's.

Vots en contra? Poden asseure's.
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Abstencions?

Resultat de la votació: a favor, 26; en contra, 31; abstencions,
cap. Queda rebutjada la moció.

III.1) Proposició no de llei RGE 2322/95, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a rescat de la concessió
del túnel de Sóller.

Passam al tercer punt de l'ordre del dia, que fa referència a
proposicions no de llei. La primera és la presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a rescat de la concessió del túnel
de Sóller. Per fer-ne la defensa, té la paraula el seu portaveu, el
Sr. Triay.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Sr. President, senyores i senyors diputats. Venim avui una
altra vegada a parlar del túnel de Sóller, però no especialment
dels abusos, irregularitats o possibles delictes i de les
corresponents responsabilitats polítiques i penals, avui venim a
plantejar una altra qüestió: la defensa de l'igualtat entre els
ciutadans usuaris de les diferents estructures viàries i la
defensa,en particular, dels futurs usuaris del túnel de Sóller avui
en construcció.

Haver de pagar un peatge per anar-hi o venir de Sóller per
una carretera decent és una discriminació, és una injustícia, quan
per anar a Alcúdia o a Palmanova o s'Arenal per autopista no s'ha
de pagar res, i tampoc no es preveu que s'hagi de pagar res a
futures obres de carretera per anar a Manacor o per anar a Santa
Ponça o Peguera, o per arribar a sa Pobla o a Alcúdia. Per tant,
el peatge per evitar el coll de Sóller és un fet aïllat que no respon
a una política global d'explotació d'infraestructures viàries, és un
fet aïllat i discriminatori. Per als socialistes, a les Illes Balears no
s'hi donen circumstàncies objectives que justifiquin cap tipus de
carretera de peatge. Per això, propugnam eliminar-lo del túnel de
Sóller.

En justícia, i tècnicament, pagar peatge per salvar el col de
Sóller no té justificació, ja que la carretera actual no es pot
considerar al final del segle XX una carretera transitable, no té
una geometria acceptable ni per a la comoditat de la circulació
ni per la seguretat, potser és un itinerari apte per a
excursionisme, per a proves ciclistes o per a altres tipus d'usos,
però no una carretera d'enllaç entre poblacions importants, i
Sóller n'és, d'important.

Ja l'any 1970, quan el Ministeri d'Obres Públiques va elaborar
el primer avantprojecte de túnel de Sóller, deia, el cap del
Servei de carreteres que subscrivia aquest avantprojecte,
quan feia l'estudi, l'anàlisi financer, textualment: "con
relación a la financiación de la obra, el primer problema que
debemos plantearnos es la conveniencia o no de que se
establezca un régimen de peaje. Considerando las pésimas
condiciones de la carretera actual, no estimamos que el túnel
represente una alternativa, por cuyo motivo, a nuestro juicio,
no procede el peaje". Hi compartim aquest punt de vista
tècnic.  Cap de les causes que l'any 1988, el mes d'abril, van
servir perquè aquest parlament justificàs el règim de peatge
es poden considerar vigents en aquest moment. Es deia en
aquell moment, per justificar la posició favorable a la
concessió privada que "el peatge és inevitable", i les raons
per justificar que el peatge era inevitable eren dues,
esquemàticament: que l'obra es faria amb una gran celeritat,
que estaria fet en molt poc temps, que estaria feta en dos
anys, han passat més de set anys i encara en queda perquè
l'obra estigui en servei, i l'altra raó era la impossibilitat de
finançar amb recursos públics una obra que es justificava o
es valorava de poc prioritària, jo crec que és prioritària, que
aquí sí que s'ha que discrepar d'aquell punt de vista, que, a
més tampoc no era conseqüència de cap planificació
sectorial de carreteres, sinó una simple valoració feta pel
grup majoritari, que és prioritària, jo crec que avui tothom
participaria d'aquest punt de vista, i que la situació
econòmica a les Illes Balears, a la Comunitat Autònoma, ha
variat substancialment. L'any 1988 era un moment en què el
primer conveni de carreteres estava pràcticament esgotat,

Estava compromès amb altres tipus d'obres, però el 1992
hi va haver un canvi qualitatiu i quantitatiu en matèria de
finançament quan es va signar, a les Illes Balears, un
finançament extra, incorporat definitivament al finançament
de la Comunitat Autònoma, de 3.000 milions anuals, 15.000
milions en cinc anys, precisament per compensar la
valoració inicial nova inversió en carretera. En aquest
moment, les perspectives d'un conveni de carreteres
Comunitat Autònoma-Ministeri d'Obres Públiques es faran
realitat pròximament si la pròrroga automàtica dels
pressuposts generals de l'Estat, així ho permeten.

I per eliminar el peatge, què proposam? Proposam la
resolució o la rescissió de la concessió a la companyia
atorgada a la companyia concessionària del túnel de Sóller,
per tal que el Govern culmini, acabi, aquestes obres
interminables i les posi gratuïtament en servei i a disposició
de tots els ciutadans. Tant la resolució com la rescissió són
fórmules previstes per recuperar la titularitat d'una obra de
carretera concedida a un concessionari. La resolució per
incompliment de les obligacions és un camí obert al
Govern, ja que els incompliments són flagrants. Quina és la
situació jurídico-administrativa del concessionari, avui?
Quin títol empara les obres que fa? Només la tolerància,
millor, la connivència del Govern en els incompliments dels
terminis per executar les obres. Havien d'estar enllestides,
en servei, el mes de febrer del 1991. El Govern, per encobrir
la insolvència financera del concessionari, va concedir
diverses pròrrogues fins al mes d'agost de 1994, i des de
llavors tot l'aparell jurídic, tècnic, administratiu que ha de
fiscalitzar, que ha de fer complir la llei i el contracte, mira
a una altra banda per no veure la situació insostenible de
l'empresa concessionària del túnel de Sóller.
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Per tant, amb voluntat política, la resolució del contracte no tan
sols és possible, sinó que és justa i és desitjable. Què costa, què
val aquesta decisió? Ens ho han dit mil vegades, en aquest
parlament. Ens han recordat mil vegades l'article 5.1 del Decret
del 88, d'adjudicació de la concessió del túnel de Sóller, diu
clarament: "el pressupost d'execució de les obres no podrà ser, en
cap cas, superior al pressupost ofert a la plica pel mateix
concursant a l'execució de les obres, a efectes de l'abonament de
les indemnitzacions o compensacions que puguin ser procedents
en cas d'extinció anticipada de la concessió." Quin és aquest cos?
Quin és aquest pressuposts d'execució de les obres? La plica
quarta, que és la plica que va presentar el Sr. Antoni Cuart i
Ripoll, tenc aquí l'acta de la Comissió avaluadora de l'obertura
de pliques, ho diu clarament: Pressupost de les obres:
3.119.200.000 pessetes. La part proporcional d'aquest pressupost
és la quantitat a pagar en cas d'extinció anticipada de la
concessió. És, per tant, una responsabilitat patrimonial,
assumible, per restablir la igualtat entre tots els ciutadans, entre
tots els usuaris, perfectament assumible i amortitzable dins els 23
anys durant els quals els ciutadans haurien de pagar peatge,
d'acord amb el contracte de la concessió.

En conclusió, senyores i senyors diputats, oferim avui aquí en
el parlament, precisament en el Parlament que a l'abril del 1988
va acordà la construcció i explotació del túnel de Sóller en règim
de concessió i mitjançant imposició de peatge, un acord, una
resolució, que encomani al Govern la desprivatització del túnel,
la recuperació del túnel, i la posada en servei de forma gratuïta.
Vostès estan convençuts que la decisió de 1988, i següents,
deixant de banda totes les altres coses, va esser errònia. Som a
temps de corregir-la, ens ho podem permetre, és una decisió
justa. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Triay.

Grups que vulguin intervenir per fixar la seva posició?

Per part del Grup Mixt, té la paraula la Sra. Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.

La història del túnel de Sóller no és nova, és una llarga i trista
història, que ha perjudicat a Mallorca en general, i a Sóller molt
especialment. Han estat moltes les inversions que s'haguessin
realitzat en aquest municipi, i no han estat possibles pel retard de
la construcció del túnel, també han estat molts els perjudicis i les
incomoditats de tots els sollerics. Per tant, Unió Mallorquina
donarà suport a qualsevol iniciativa que signifiqui anar a favor
i fer justícia al poble de Sóller i als sollerics. Però no creim que
la solució sigui aquesta proposició no de llei presentada pel Grup
Socialista, perquè té certes dificultats d'acceptació que veurem
al llarg de la intervenció. Recordem que l'inici de la construcció
del túnel de Sóller, ha vengut des del primer moment marcat pel
que era una concessió presidida per la forma no correcta de
donar-la al adjudicatari, al president Sr. Cuart, a l'any 89. La
veritat és que des d'aquell moment ha plogut molt, han passat
moltes coses i hem pogut comprovar el que va sospitar algun
grup des del primer moment, que hi havia una concessió
irregular. En aquell moment, es parlava d'un (..) del que era
president, i després, poc a poc, s'ha demostrat per les
investigacions que hi havia, a més, una trama de finançament de
persones directament lligades al Partit Popular i dels membres
del propi govern. Fins i tot aquestes darreres setmanes s'ha anat
més enllà, i la pròpia premsa illenca ens ha vengut obsequiant
amb determinats coneixements de notícies que fins i tot han fet
renàixer al Sr. Naseiro aquell...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Munar, li record que vostè intervé per fixar la
posició en relació a la proposició no de llei, i al que ha dit
el Sr. Triay. No entri a altre debat, per favor.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. El que passa és que per justificar
i explicar els posicionaments és impossible fer-ho si no es
coneix un poc la història, la trama i el perquè un moment
determinat es varen fer les coses. Però ho intentarem
resumir.

La veritat és que el túnel de Sóller ha estat una història
desgraciada des del primer moment. Des del moment de la
concessió, tota la trama posterior ha fet que aquella frase del
Sr. Cañellas, que nosaltres no vàrem entendre en el seu
moment i que ara començam a entendre, "cuando me creáis
muerto, retemblaré entre vuestras manos", i la veritat és que
en aquests moments han retrunyit persones que pensaven
políticament mortes, i pareix esser que no, que han
ressuscitat.

El tema del túnel de Sóller s'ha arrossegat, en aquesta
comunitat, fa sis anys, per voluntat d'aquells que a un
moment determinat governaven i que, en definitiva,
mirarem més pels seus interessos particulars i immediats
que pels de la població mallorquina en general. Aquells fets
han duit a aquestes obres. Una obra que s'havia d'acabar
l'any 92, encara no està enllestida. Ens diuen que
possiblement serà dins el primer trimestre de l'any 96 quan
es pugui acabar, amb un sobrecost molt important de 2.700
a 3.000 milions de pessetes, i sumats al cost previst de 4.000
milions, el pressupost serà d'uns 7.000 milions. Aquí ve el
problema de poder donar suport, per part d'Unió
Mallorquina, a la proposició no de llei que presenta el Grup
Socialista. Els 7.000 milions ens pareixen molts milions pel
pressupost que té el Govern balear, que suposaria, realment,
deixar de fer moltes altres inversions per rescatar aquesta
concessió administrativa. El Grup Parlamentari Socialista
presenta aquesta proposició, sobretot no creim que el
moment sigui el més oportú, perquè hi ha hagut temps però
ens trobam a un moment que pràcticament les obres estan
acabades, les ha fetes Fomento de Construcciones y
Contratas, i que per tant el cost de la indemnització hauria
d'esser, entenem nosaltres, pel total de l'obra, i de qualque
manera s'hauria d'avaluar per una part el cost que ha tengut,
i per l'altre els possibles beneficis d'aquesta empresa. Això
sumat donaria un cost de molts de mils de milions de
pessetes, i creim que la Comunitat Autònoma, i els
pressupostos del Govern, no estan en aquests moments per
assumir aquests costos.
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Per una altra part, l'argument del Grup Socialista, a l'hora de
defensar aquesta proposició no de llei, és garantir la igualtat de
tots els mallorquins en l'usdefruit de totes les carreteres de la
Comunitat, des d'Unió Mallorquina estam d'acord que tots els
ciutadans puguin esser iguals, i a tots ens agradaria tenir
autopistes, però pensi que, si bé n'hi ha qualcuna, entres elles la
de Palma-Inca, altra gent del Pla, no tenim autopistes ni en
podem somniar. Hi ha molts altres pobles de Mallorca que
tampoc no gaudiran mai d'allò mateix. Jo crec que una cosa és
afavorir els sollerics i millorar el que pugui esser la seva situació,
amb altres tipus d'inversions, o amb altre tipus de compensació,
i l'altre és rescatar per més de 10.000 milions el túnel de Sóller
amb el que significa de cost per nosaltres. Tenint en compte que
el túnel de Sóller no només l'empren els sollerics, l'emprarem
tots els mallorquins, però també mils i mils de turistes a l'any que
seran els qui, en definitiva, pagaran aquest peatge, també pensam
que aquesta raó del Partit Socialista que diu que és discriminatori
que uns hagin de pagar, i uns altres no, és la política que du el
Ministeri d'Obres Públiques a tota la resta de l'Estat espanyol, en
tot el que són les infraestructures del propi estat, i que el Sr.
Borrell, en la construcció d'autovies i autopistes, també les fa de
peatge, per tant, crec que s'ha de distingir el que és la igualtat del
que és una manera de finançar unes determinades inversions a
través de les empreses privades, amb la qual cosa Unió
Mallorquina sempre ha estat d'acord, creu que és positiu, i creim
que és una manera de dur endavant obres que difícilment es
durien endavant si no fos gràcies a empreses privades i als
beneficis d'aquestes empreses.

Per tant, Unió Mallorquina no donarà suport a aquesta
proposició no de llei, però volem deixar constància de la nostra
postura totalment en contra de la política que s'ha duit en el túnel
de Sóller, creim que és una obra que s'ha d'acabar d'inmediat i
que s'ha de compensar el poble de Sóller pels perjudicis que la
construcció del túnel, tan retardada, ha ocasionat.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Munar.

Pel Grup Parlamentari Esquerra Unida de les Illes Balears, té
la paraula el Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President.

La proposició no de llei que planteja el Grup Parlamentari
Socialista ens situa davant un problema certament complex
que intentarem des d'Esquerra Unida tractar amb el millor
rigor, sense intentar aprofitar l'avinentesa del plantejament
de la qüestió del túnel de Sóller per reprendre debats que ja
han tengut lloc en aquesta cambra, i que tendran lloc en
dates i sessions posteriors a partir d'altres iniciatives
parlamentàries, com tendran també el seu lloc en forma de
resolucions judicials en el seu moment. La proposta que du
el Grup Parlamentari Socialista ens parla d'una cosa amb la
qual Esquerra Unida està d'acord, reclama la titularitat i
gestió pública de les carreteres de la nostra comunitat. I
nosaltres que, sense menysprear el paper que la iniciativa
privada juga dins la dinamització econòmica i social de la
nostra comunitat, no participam en absolut d'aquesta neurosi
anti-públic de la qual participa una bona part de les forces
polítiques d'aquesta cambra, lògicament, estam d'acord amb
aquesta proposició tal com ve plantejada, amb aquests
termes específics. Lògicament, a una comunitat on hem vist
que iniciatives privades, com Bon Sossec, com el propi
túnel de Sóller, com l'hospital de Muro, que havia d'esser
l'exemple que la sanitat pública és una inutilitat i la sanitat
privada és excel•lent, han acabat en un fracàs clamorós, bo
és tenir una certa prudència i reclamar la gestió per a la
titularitat pública de sectors estratègics com són les
carreteres. Un tema com aquest encara ho aconsella més, on
dins la seva pròpia història hem pogut observar una
negligència imperdonable per part dels poders públics sinó
un comportament delictiu per part dels poders públics a
l'hora de defensar els interessos col•lectius.

Probablement el rescat d'aquesta carretera s'hauria
d'haver plantejat ja l'any 1991, és a dir, quan l'empresa
concessionària del túnel comença a evidenciar dificultats
per complir els compromisos adquirits amb l'administració.
(...), de la mateixa manera, que l'administració hauria
d'haver executat la fiança de 180 milions de pessetes,
dipositada per la companyia concessionària, en virtut
d'aquests incompliments i de la mateixa manera que el
Govern autònom hauria d'haver aplicat les penalitzacions
previstes a la clàusula vintena del plec de condicions de la
construcció del túnel de Sóller sobre indemnització en
concepte de retard en l'execució de les obres. Lluny d'aquest
comportament que hauria d'haver estat el raonable des del
punt de vista dels interessos públics, assistim d'entrada a
una adjudicació, probablement, delictiva, els tribunals en
aquests moments diluciden el tema. i enlloc d'una
comminació al contractista a complir els seus compromisos,
assistim a un tracte de favor sistemàtic en la concessió de
reiterades pròrrogues que probablement formen part de la
mateixa forma delictiva, que la mateixa adjudicació del
túnel de Sóller. Per tant, assistim a un historial certament
luctuós i trist per aquesta comunitat, que anima a intervenir
des del poder públic per acabar d'una vegada amb aquesta
situació. El que passa és que a hores d'ara, reiniciades les
obres, es plantegen dubtes respecta a si aquest esforç
inversor de tres mil i busques milions de pessetes, mínim,
que suposaria la proposta aquí plantejada i sotmesa a debat,
seria un esforç inversor prou justificat en aquest moments
que ens trobam ara, i si no seria possible intentar altres
fórmules com seria un escurçament dels terminis de la
concessió negociada amb els actuals propietaris de la
concessionària.

En tot cas, malgrat que arribéssim a un acord sobre el
tema del rescat d'aquesta concessió, crec que aquí es barreja
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un altre tema, i es barreja d'una manera íntima amb la manera
com està redactada la proposició no de llei del Grup Parlamentari
Socialista, quan es parla de titularitat i gestió pública i ús gratuït
de totes les carreteres de la nostra comunitat. És evident que a
l'ànim del proposant, i a l'ànim del grup que firma aquesta
proposició, no hi ha cap tipus de plantejament crític respecte al
que la mateixa figura del túnel de Sóller significa des d'un altre
punt de vista totalment distint al plantejat fins ara, és a dir, des
del punt de vista de l'ordenació territorial de la nostra comunitat.
No és cap secret que la Vall de Sóller està sotmesa a una pressió
urbanística i demogràfica importantíssima. El mateix projecte de
construcció del túnel de Sóller va lligat a un projecte urbanístic
com és un port esportiu en el port de Sóller, i la redacció duita a
terme per l'anterior consistori del Pla general d'ordenació urbana
de Sóller va esser una bona materialització pràctica d'aquestes
pressions urbanístiques que amenacen amb desfigurar el que per
a nosaltres és una vall ecològicament equilibrada en aquests
moments i que, efectivament, corre el risc de convertir-se en una
ciutat dormitori de la capital de l'illa de Mallorca. Preservar
aquests interessos, evitar aquesta pressió urbanística sobre la
Vall de Sóller, per nosaltres també és un objectiu prioritari.
Efectivament, la gratuïtat de la utilització del túnel pels veïnats
de la Vall de Sóller per a nosaltres és un criteri absolutament
assumible, és a dir, anar més enllà, fins i tot, de les bonificacions
actualment contemplades. Però també és un fet que el peatge que
s'ha de pagar per utilitzar el túnel de Sóller per part de la resta
d'usuaris té un efecte dissuasiu sobre aquesta pressió urbanística
a la qual abans feia referència. Efectivament, si qualque dia
volem que el ferrocarril que uneix la capital i la Vall de Sóller no
sigui només un ferrocarril de caràcter eminentment turístic, seria
bo que anàs acompanyat d'una visió manco crítica del que el
túnel de Sóller significa en totes aquestes qüestions.

Per tant, donada la complexitat del tema, és a dir, que toca
dos assumptes molt diferents, i ho toca d'una manera
indiscriminada, i dins el mateix paràgraf, del tal manera que és
impossible pronunciar-se a favor d'uns termes i en contra d'uns
altres, és la raó per la qual el Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida s'abstendrà a aquesta votació de la proposició no de llei
plantejada pel Grup Parlamentari Socialista, donats els termes
estrictes i indiferenciats i barrejats en que aquesta proposició ha
estat plantejada. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, té la paraula el Sr. Mateu Morro.

EL SR. MORRO I MARCÉ:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats.

Avui matí, el Sr. Portella parlava de moral referint-se a
unes iniciatives presentades pel nostre company de Grup
Nacionalista-PSM, Ramon Orfila. I tenia raó, feia falta
molta moral per defensar el que ha defensat Ramon Orfila.
Davant aquesta iniciativa del Grup Socialista, també en fa
falta molta, ens hem de treure el capell. Es tenir moral,
molta moral, carretades de moral, portadores de moral,
serris, poals de moral, però així i tot, a un parlament com el
nostre, on hi ha una majoria absoluta del Partit Popular, i
per tant, hi ha una lògica política determinada per aquesta
situació, qualsevol iniciativa política que permeti, que
proposi corregir, reparar, rectificar, possibles errades o
manifestes errades del Govern sempre necessitarà molta
moral.

I no parlem si es refereix a un tema com el del túnel de
Sóller, que constitueix una errada econòmica i política que
de la manera que s'ha executat avui ja molt poca gent, jo
diria que ningú, pot qüestionar el seu caràcter d'errada. La
veritat és que sigui fruit de la més heroica i abnegada moral,
o sigui fruit de la lògica política de deixar les coses clares,
i per això, entre altres coses, hi ha aquest parlament, aquesta
proposició del Grup Socialista descansa sobre dos extrems.
I un d'elles ens pareix particularment significatiu, la defensa
de  la igualtat de condicions de tots els ciutadans. Ens pareix
important aquest extrem perquè parlar de peatges a la
Mallorca del segle XXI és un fet, com a mínim, injust. A la
comunitat autònoma més maltractada fiscalment i
financerament, és un fet injust. I és un anacronisme, és a dir,
el peatge és un element propi de les societats feudals, quan
passar pels terrenys del senyor implicava pagar uns certs
drets, o de les societats colonials, aquelles societats que són
espoliades dels seus propis recursos per (...) fiscal de l'Estat
que no reverteix en la deguda dotació d'infraestructures. I
ens pareix que en aquest cas el peatge és la plasmació d'una
situació colonial, a Madrid no n'hi ha, de peatges. La
situació, sense dubte, produïda per una visió centralista de
l'Estat espanyol, evident, però consentida, acceptada i
acatada pel Govern balear. El govern del Partit Popular, del
pacto autonómico, del conservadorisme provincià típic d'una
certa dreta a qui va molt bé administrar un petit poder per
reforçar controls electorals, però a qui qualsevol cosa que
sigui autogovern ja no va bé, a qui qualsevol cosa que siguin
competències, qualsevol cosa que sigui reivindicar els drets
econòmics del nostre país, ja no va tan bé. A ells els va bé
quan convé donar la culpa a Madrid, i després callar, quan
no defensar tot allò que se'ns imposa i ens hem de beure.
També en el contingut de la proposició es fa referència a
incompliments evidents i irregularitats de part de la
companyia concessionària del túnel de Sóller fruit de la
pròpia incapacitat de l'empresa i dels errors de plantejament
del Govern. 

Errors que expressen, ho volem deixar avui de manifest, una
determinada manera d'actuar sobre el territori. Una
determinada manera d'actuar agressiva, sense planificació,
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sense previsió, la que ha definit en matèria d'obres públiques, en
matèria d'ordenació territorial, el govern del Partit Popular, i que
ja va dur en el seu moment al PSM-Nacionalistes de Mallorca a
oposar-se al projecte del túnel de Sóller. Oposició que, entre
altres coses, ens va dur a esser l'únic grup municipal de
l'Ajuntament de Sóller que no es va manifestar a favor de l'oferta
del Sr. Cuart, en el seu moment, i que va demanar, i avui es veu
que amb molt bon sentit, que es declaràs desert el concurs.
Quants de milions públics no s'haguessin tudat? Quants de
maldecaps no s'haguessin evitat si s'hagués volgut fer cas a la
proposta d'aquells regidors del PSM a Sóller que, d'acord amb el
criteri del nostre partit, defensaven que es declaràs desert aquell
concurs? És evident que en aquells moments algú, i era un (...)
molt primerenc tot aquest procés, va tenir seny, algú va plantejar
els temes com avui els plantejam. 

Nosaltres veim, sense dubte, a la proposta socialista d'avui,
rescatar la concessió del túnel de Sóller, molts d'interrogants,
interrogants econòmics, evidentment, però aquests interrogants
no ens fan enterbolir gens la visió clara de la justesa de la
proposta. Tots els nostres dubtes queden sobrepassats per la
necessitat de no permetre la consolidació durant un llarg període
de més de vint anys d'una concessió administrativa que provoca
una situació absurda i injusta, provocada, amb plenes
responsabilitats polítiques, pel govern del Partit Popular. Sí, ja
sabem que no tenim doblers per a carreteres, ni per a hospitals,
ni per a escoles. Però això no determina que hi hagi hagut un
procés amb unes responsabilitats, un projecte que algú va
concebre, un disseny d'un finançament que es veu que no just era
el finançament de l'obra del túnel de Sóller, sinó que era el
finançament de més coses i més gent, i que algú va dissenyar una
jugada de billar que ho pretenia resoldre tot, projectes
urbanístics, importants a la Vall de Sóller, transvasament
d'aigües, avui d'actualitat, des de la Vall de Sóller que han de
passar per aquest túnel, de comunicació, de ports esportius i de
finançament, de finançaments més precisament. La història del
túnel de Sóller, aquesta història negra, d'intriga, novel•lesca,
encara està plena de sorpreses, plena de matisos i curiositats. I
encara no ha acabat, i val més veure, si es surt d'aquesta roda
d'actuacions, almanco hem de tenir la moral de proposar-ho, i per
tant nosaltres donam suport a aquesta proposta, si es surt
d'aquesta roda d'actuacions gens beneficioses per a la nostra
comunitat, gens beneficioses per al nostre poble, seran
beneficioses per a altra gent, i aquest rescat de la concessió és
una mesura inicial important, sense dubte costosa a curt termini,
no ens passa per alt, però rendible socialment i políticament
justa. I per això li donarem suport. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

Per part del Grup Parlamentari Popular, té la paraula el seu
portaveu el Sr. Josep Maria González i Ortea.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados.

Efectivamente, no es la primera vez que este tema, la
eventual concesión o no del túnel de Sóller, el eventual pago
de peaje, o no, para la construcción de una mejora sensible
y singular en la carretera de Palma al Puerto de Sóller, viene
a esta cámara.

El Valle de Sóller tiene tres accesos por carretera, dos
por la carretera costera, la C-710, y uno, la carretera de
comunicación directa con Palma, la C-711. De estos tres
accesos, además de un acceso ferroviario, de todos
conocido, de estos tres accesos por carretera, descartando el
que curiosamente está en mejor estado que es el más
moderno de todos, el acceso por la C-710 desde Lluc, los
otros dos, tanto el de Sóller-Deià como el de Sóller-Palma,
son carreteras muy antiguas, mejoradas parcialmente a lo
largo de los años, concretamente la del Coll de Sóller es de
los tiempos de Isabel II, (...) 30 años, la de Deià es algo más
moderna, pero poco, y por consiguiente la relación
fundamental viaria de Sóller, del comercio de Sóller y de los
habitantes de Sóller, de los turistas y de los visitantes de
Sóller con el resto de la isla, se venia haciendo por unas
carreteras en estado difícil por su trazado muy anticuado,
muy poco apropiado para los vehículos actuales rodados con
situación, incluso en algunos casos, peligrosa, como es en
el caso de Sóller-Deià, fundamentalmente por la escasa
consistencia de los muros de sostenimiento de esas
carreteras, preparados, no para los tráficos actuales, si no
para los tráficos y pesos de carros. Por consiguiente, ello
hacía que desde hace mucho tiempo, primero el Ministerio
de Obras Públicas, después el Gobierno de la Comunidad
Autónoma, se planteara la mejoras de esos accesos. La
mejora de esos accesos se concretaba en cifras realmente
posibles para la Comunidad Autónoma, en cuanto a la
mejora de Sóller-Deià, y posibles también en cuanto a la
mejora de Sóller-Palma en lo que se refiere al trazado,
igualmente deficiente, estrecho y difícil, de Sóller hasta la
base del Coll, y desde la vertiente sur del Coll hasta la altura
de las inmediaciones de Palma. Era posible abordar esas
obras por sus presupuestos dentro de un sistema de
prioridades racional. En cambio, era prácticamente
imposible, en los años pasados, y a mi juicio sigue siéndolo
ahora, asumir la carga de dar prioridad a ese acceso a Sóller
a través de un túnel de elevadísimo coste, además,
naturalmente, de sumar al coste del túnel el coste de todas
esas obras adicionales con las que la Comunidad Autónoma
tiene que cargar, la mejora de Sóller-Deià, como decía, la
mejora del acceso a Sóller desde la vertiente norte del Coll,
y la mejora del tramo desde Palma hasta Alfàbia.

Por consiguiente, en el año 88, y después de varios
intentos que se habían hecho anteriormente, se decidió sacar
este tramo por concesión administrativa con el pago de
peaje por una serie de años. Cosa, por otro lado, sumamente
habitual, no sólo en toda España, desde luego en Madrid, en
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Barcelona, en Bilbao y en Sevilla, y cosa también sumamente
habitual en el resto de Europa occidental, especialmente en
aquellos países que tenían menos recursos para proceder a la
mejora urgente de sus redes viarias. ¿Por qué el túnel de Sóller
debía tener peaje y en cambio la autopista de Inca no, o
eventualmente una mejora de las comunicaciones de Manacor,
de toda la zona de levante de Mallorca, de la zona de poniente,
Andratx, etc., no? Bueno, la situación es clara. El tráfico a Sóller
es un tráfico que está muy ligeramente por encima, en cuanto a
la carretera directa de Palma a Sóller, de los 2.000 vehículos
diarios. El tráfico de esos otros grandes ejes excede en
muchísimo a este. En este momento, la autopista del aeropuerto
de Palma soporta más de 100.000 vehículos diarios. La vía de
cintura soporta más de 90.000 vehículos diarios. Carreteras como
la C-719, entre Palmanova y Peguera, la carretera de Palma-
Manacor, la Palma-Valldemossa, la carretera entre Inca y sa
Pobla, la carretera Arenal-Llucmajor, o por citar también algunas
de otras islas, la Ibiza-Santa Eulàlia, la Ibiza-Sant Antoni, la
Ibiza-aeropuerto, Maó-Es Castell, o Maó-Sant Lluís, son todas
ellas carreteras, y no son todas, que sobrepasan los 15.000
vehículos diarios, y en algunos casos los 20.000. Es decir, están
en cifras que superan 8, y en algunos casos 10 veces, el tráfico de
la carretera de Sóller, excluidas las autopistas que he citado, nada
más que por dar una idea, un orden de magnitud. Exceptuando
estas de 100.000 y 90.000, que son autopistas, aunque autopistas
de cuatro carriles que requieren ya una ampliación porque están
en tráficos muy superiores. Pero después he leído algunas de las
carreteras, que se me han ocurrido ahora en el escaño, que
superan los 15 y los 20 mil vehículos/día. Y son carreteras de dos
carriles, en las que, a veces sin ni siquiera estar dotadas de
arcenes, pasan diariamente esta cantidad de vehículos. Es
evidente que a la hora de hacer una prioridad en cuanto a la
ampliación o al acondicionamiento de determinadas carreteras,
cuando se dispone de recursos extraordinariamente escasos, y no
voy a insistir una vez más en la falta de financiación de
charreteras, creo que todos los portavoces que me han precedido
en el uso de la palabra han hecho alusión a eso, cuando hay que
elegir, lógicamente, parece que las prioridades deben
establecerse en función de la demanda, y que hasta que no se
satisfacen, con una oferta razonable, unas demandas tales como
las que brevemente he leído no puede abordarse de ninguna
manera la satisfacción de una demanda tan comparativamente
pequeña como la que tiene la carretera entre Palma y Sóller, la
C-711. Si a eso añadimos que tampoco hay ninguna otra causa
especial que justificase darle una prioridad a las otras carreteras,
puesto que ni índices de accidentalidad, ni ninguna otra cuestión
especial, daban razón para incluir esa prioridad se acudió al
sistema de peaje.

En este momento, yo creo que no hay todavía ninguna
modificación sustancial en cuanto a la financiación de carreteras,
ni en cuanto a la satisfacción previa de todas esas carreteras que
lógicamente deben ser prioritarias, no hay, como digo, ninguna
razón que se haya alterado en relación a las que había en el año

88. Estamos en la misma situación o prácticamente en la
misma. Del año 88 acá, es verdad que se han hecho algunas
inversiones y que se han acabado algunas necesidades
extraordinariamente prioritarias, como por ejemplo la
autopista de Inca, que, debo recordar aquí, su realización
costó casi 20 años, igual que, por ejemplo, la vía de cintura
de Palma, por citar casos en los que las prioridades de
tráfico eran manifiestas y sin embargo ha sido necesario que
pasara una gran cantidad de años para que la Comunidad
pudiera abordar su finalización. Es verdad que alguna de
esas prioridades se han satisfecho del año 88 acá, pero creo
que basta la selección, el ramillete, de carreteras que he
citado para que a nadie le quepa la menor duda de que
todavía hace falta invertir muchísimo dinero en otras
carreteras antes que poder dedicarlo a dar satisfacción a la
carretera de Sóller y, en definitiva, al tráfico de Sóller.

Lamentamos, por consiguiente, que a pesar de ser un
deseo que desde luego compartimos como grupo, y tengo
que decir que personalmente comparto muy especialmente
con Sóller el deseo de que pudiera haber una comunicación
por túnel, muy buena y absolutamente libre de pago de todo
peaje, creemos que todavía en este momento eso no es
posible. Nada más. Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

En torn de rèplica, té la paraula el portaveu del Grup
Parlamentari Socialista, Sr. Triay.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Tractaré de donar resposta a les qüestions que han estat
discrepants amb la meva exposició i defensa de la resolució
del contracte, i per tant de la desprivatització del túnel de
Sóller.

En primer lloc, insistir en una qüestió que pensava que
ja era assumida per tothom dins aquesta cambra, i és quin és
el cost d'aquesta resolució, quin és el cost de la recuperació
de la titularitat de l'obra d'acord amb les clàusules del
concurs i del contracte. No ho ha posat en qüestió el Partit
Popular, sí ho han posat en qüestió altres grups, el Grup
d'Uníó Mallorquina, el Partit Popular no ho ha posat en
qüestió perquè sap perfectament que ha estat el seu
argument reiteratiu en aquesta cambra en diversos debats,
el cost que suposava la resolució del contracte que és
exactament el de l'oferta presentada a la plica guanyadora,
i per tant són 3.119 milions de pessetes. Amb prohibició, a
les clàusules i a les lleis que regulen la concessió de
carreteres en règim de peatge, de qualsevol altre concepte,
de qualsevol lucre (...), de qualsevol altre tipus
d'indemnització. Per tant, qualsevol consideració sobre
7.000 milions de pessetes, als quals si haguessin de sumar
encara possibles beneficis que s'haguessin de produir en els
anys de la concessió, no té lloc dins el marc jurídic, legal i
contractual en el que es mou aquesta concessió d'aquesta
obra i la seva explotació.

És cert que a Espanya hi ha moltes obres de peatge, a
Madrid també, a Madrid també hi ha obres de peatge, per
tant, no confonguem les coses. Molt a prop de Madrid hi ha
autopistes de peatge que van començar, en el seu dia, en
túnels de peatge que després han estat incorporats dins
l'autopista. El que jo mantenc aquí, i coincidesc amb el que
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ha defensat el portaveu del PSM, és que a les Illes Balears no hi
ha condicions objectives per introduir un règim de peatge a les
carreteres. No hi ha ni tamany, ni en el cas del túnel de Sóller hi
ha alternativa viable, que justifiqui aquest sistema de peatge.
Així ho vàrem defensar a l'any 1988 en aquesta cambra, altres
grups defensaren el no al túnel, i altres grups defensaren el sí al
túnel amb peatge. Nosaltres ho diguérem clarament: "el túnel és
una obra necessària, però el túnel ha d'esser públic i gratuït per
a tothom". I també férem referència, en aquell moment, encara
que no estigui dins la proposició d'avui, que és una proposició
estricta, limitada al camp de la recuperació de la titularitat
pública i del rescat de la concessió, sí que férem la defensa i
proposàrem la resolució que no es posàs en marxa el túnel fins
que les directrius d'ordenació territorial, o la revisió del Pla
general de Sóller, no asseguessin un control urbanístic com a
conseqüència d'aquesta infraestructura. I ho mantenim avui com
a principi, si bé l'obra a l'any 1995 no està en les condicions que
estava a l'any 1988, com és evident després de tants d'anys. A
més, també vull recalcar que a l'any 1995 tenim una Llei d'espais
naturals que a l'any 1988 no existia, encara que no sigui suficient
per assegurar aquest resultat.

Crec que l'argument que el túnel el pagaran els turistes no és
un argument sòlid, perquè no veig ni perquè s'ha de fer
discriminació entre els usuaris espanyols, o balears, o
mallorquins, ni veig perquè s'ha de fer distinció entre els usuaris
turístics. Si els turistes no paguen per anar a Portocristo o per
anar a Formentor, no veig quin argument hi ha que justifiqui que
paguin per anar a Sóller. Per tant, jo crec que és un problema
d'igualtat el que aquí ens té reunit, un problema d'igualtat
d'oportunitats, un problema de possibilitat d'assumir el cost
d'aquesta obra, tenguem en compte que tenim fins a l'any 2.019
de peatge i per tant en un termini molt més curt podríem
amortitzar perfectament qualsevol endeutament que tengui un fi
tan general, com és que aquesta carretera pugui esser utilitzada
d'una manera absolutament lliure.

Per tant, senyores i senyors diputats, nosaltres reiteram que
el cost d'aquest possible rescat no pot superar en la llei el
contracte en la mà de 3.119 milions de pessetes, com s'han cansat
de repetir aquí moltes vegades el Conseller d'Obres Públiques i
el portaveu del Grup Popular en aquesta qüestió, i insistir que és
una qüestió d'igualtat, de justícia, que és una qüestió de no haver
una política de carreteres a les Illes Balears mai plantejada en

caràcter global que estableixi vies de peatge i vies lliures,
sinó que simplement és una conjuntura que es va veure a
l'any 88, a partir d'una iniciativa d'un particular, ni tan sols
com a resultat de la planificació, i que a més, d'una manera
clara, canviava el que havia estat fins aquell moment el
criteri de la política de carreteres a les Illes Balears, que era
un criteri de necessitat, de fer un túnel per salvar el Coll de
Sóller, però a la vegada un criteri que aquest túnel no podia
esser en règim de peatge. Jo crec que avui tenim, insisteix,
encara que les manifestacions dels grups ja en aquest
moment, donin la qüestió per jutjada, la possibilitat de refer
un error històric (...) a l'any 1988. Un error quan es decidí
donar una obra en règim de peatge a les Illes Balears. Els
incompliments sobre els quals cap paraula he sentit dels qui
han replicat, especialment els qui han replicat per no donar
suport a la meva proposició, cap paraula hem sentit que
avali que efectivament no estam davant incompliments
greus per part del concessionari, incompliments greus que
posen absolutament en les mans del Govern de la Comunitat
Autònoma la possibilitat de resolució d'aquest contracte, i
per tant d'anar a la clàusula restrictiva, a la clàusula de
defensa, precisament, dels interessos públics i que tantes
vegades ha servit per argumentar el Govern i el Partit
Popular aquesta clàusula que garanteix que mai es pagarà
res que sobrepassi la plica d'adjudicació del túnel a l'oferta
guanyadora del Sr. Antoni Cuart i Ripoll. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

En torn de rèplica, té la paraula el Sr. Josep Maria
González i Ortea.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Sí, gracias, Sr. Presidente.

Yo no se si el Sr. Triay se ha referido a mi cuando
insistentemente, a pesar de reconocer que yo no he
cuestionado en absoluto el precio a que él considera que se
puede hacer la resolución, que por cierto, yo aquí tengo que
hacerle un apunte, en su proposición no de ley, creo que con
una falta de rigor que empieza a ser preocupante en sus
proposiciones, se refieren ustedes al rescate de la concesión.
No es el rescate de la concesión, el rescate de la concesión
muy probablemente diera lugar a otros derechos por parte
del concesionario, se querían referir, supongo, a la
resolución, y efectivamente la cláusula de resolución..., sí,
sí, usted lo ha dicho ahí, pero los hechos son tozudos, aquí
dice "el rescate de la concesión". El rescate de la concesión
sí que daría lugar a que el concesionario pudiera pedir el
lucro cesante. De manera que habríamos, en todo caso, de
modificar el texto de lo que dice. Pero se ha referido todo el
tiempo a justificar eso. Yo no le discuto en absoluto que la
resolución, de acuerdo con la cláusula, por cierto
exorbitante, que tantas veces hemos citado aquí, como usted

dice, y que efectivamente demostraba en su momento el
talante con el que se hizo la concesión, yo a lo que me
refería es a la prioridad, y de eso no le he oído decir nada.
La prioridad de una carretera, de un acceso a Sóller, que
tiene como digo tres, además de un ferrocarril, en el cual la
Comunidad Autónoma está gastando dinero en mejorar
sensiblemente uno de ellos, el Sóller-Deià, y se va a gastar
dinero, creo que del orden de 700 millones, en los dos
complementos del tramo del túnel de Sóller, tanto del
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complemento de acceso a Sóller, como el de acceso a Palma.
Para una demanda tan escasa, comparativamente con otras
demandas, que hay en todas las islas y que yo le he leído
someramente, sigue siendo una prioridad muy inferior a todas
esas otras, por consiguiente, el problema es que ahí hay que
gastar, en el mejor de los casos, mil y pico millones de pesetas
por kilómetro, y esta comunidad no puede permitirse el lujo, con
la actual financiación de carreteras, de gastar mil y pico pesetas
el kilómetro en una carretera que soporta poco más de 2.000
vehículos diarios, cuando tiene carreteras con 20 y 25 mil cuya
ampliación seria sensiblemente más barata, y todavía no ha
podido abordarla. Ese es el planteamiento que hace el gobierno
y que, sinceramente, me parece razonable. Nada más. Muchas
gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

Passam a la votació.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de la proposició
no de llei presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa
al rescat de la concessió del túnel de Sóller, es volen posar drets,
per favor? Poden asseure's. Moltes gràcies.

Vots en contra? Poden asseure's.

Abstencions? Poden asseure's. Gràcies.

Vots a favor, 20, en contra, 31, abstencions, 6. Per tant, queda
rebutjada aquesta proposició no de llei.

III.2) Proposició no de llei RGE 2444/95, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a Institut balear
d'estadística.

I passam a la següent proposició no de llei, presentada també
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a l'Institut Balear
d'Estadística. Per fer la seva presentació, té la paraula la senyora
diputada Teresa Riera.

LA SRA. RIERA I MADURELL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats.

Com molts de vostès coneixen durant quasi bé deu anys va
funcionar a la nostra comunitat autònoma l'institut balear
d'estadística, l'IBAE. Aquest institut que fou creat per decret el
13 de setembre de 1984, va esser substituït a finals de 1993 per
un simple servei depenent d'una direcció general de la
Conselleria de Funció Pública. La supressió de l'Institut es va
veure plasmada a l'articulat de la llei de pressupostos d'aquell
any, llei que fou aprovada per aquest parlament, naturalment,
amb el vot en contra del Grup Socialista i de tots els altres grups

de l'oposició, presents en aquell moment en aquesta cambra,
els quals havien vist rebutjades prèviament totes les
esmenes que havien presentat a la Llei de pressupostos,
intentant evitar que l'Institut desaparegués. L'Institut Balear
d'Estadística, mentre va existir, malgrat els mitjans
clarament escassos que va disposar, va fer una bona feina.
El nostre grup havia considerat sempre la seva creació com
l'inici del que havia d'esser el desenvolupament organitzatiu
de la competència estatutària que en matèria d'estadística té
la nostra comunitat autònoma. I per això, intentant avançar
en el desenvolupament d'aquesta competència estatutària,
any rera any, pressupost darrera pressupost, havíem anat
demanant una major dotació econòmica per a l'Institut, i
també una llei que establís el marc jurídic al qual s'havia
d'ajustar l'activitat estadística, regules els principis bàsics
d'aquesta activitat, coordinés les diferents institucions
públiques per integrar i harmonitzar l'elaboració
d'estadístiques, i regules les normes tècniques i jurídiques a
tenir en compte en la seva elaboració. Lluny d'avançar anam
veient com cada any, via pressupost, es reduïa
substancialment la capacitat de l'Institut, fins arribar, ara fa
dos anys, a la seva supressió, al mateix temps que eren
rebutjades totes les nostres iniciatives legislatives en
aquesta matèria.

Senyores i senyors diputats, la Constitució Espanyola és
clara, l'article 149.1.31 atribueix a l'Estat la competència
exclusiva en matèria d'estadística per a fins estatals. Però el
nostre estatut d'autonomia també ho és, a l'article 10.15
confereix a la Comunitat Autònoma la competència
exclusiva en matèries estadístiques relatives a les Illes,
sempre en coordinació amb l'Estat. Conseqüència, doncs,
d'aquesta disposició estatutària és la necessitat de
desenvolupar progressivament i adequadament
l'organització que faci efectiva aquesta competència.
L'existència d'aquesta necessita es fa més evident si tenim
en compte que avui en dia l'objectiu de l'estadística ja no és
només donar informació i estudiar la realitat, sinó que cada
vegada més, la distribució de fons i l'assignació de recursos
procedents de les administracions públiques, especialment
les derivades de la integració de l'Estat espanyol a la Unió
Europea, es fan dependre legalment de variables
estadístiques que reflecteixen el nivell de qualitat de vida i
de benestar. Nosaltres no hem estat mai d'acord amb la
reducció de la capacitat estadística dels serveis de la nostra
comunitat autònoma. Per a nosaltres, per al nostre grup, és
absolutament prioritari que tots estiguem ben informats, i
l'estadística és informació. A més a més, totes les
comunitats autònomes que han legislat sobre estadística ho
han fet creant un institut, tots excepte Cantàbria que també
té un servei, però senyores i senyores del Govern, no hi ha
ningú, perquè en lloc de copiar a les comunitats
estadísticament més endarrerides no copien a les més
avançades? El President Soler diu que vol donar un nou
tarannà  a la gestió diària d'aqeusta comunitat, tornin, doncs,
a crear l'Institut balear d'estadística, creïn un institut que
sigui un organisme autònom amb personalitat jurídica
pròpia i despleguin tota la competència estatutària, de
manera que tots puguem disposar d'una informació
completa i objectiva que sigui un reflex fidel de la realitat
i serveixi de base per programa una activitat pública dirigida
a donar millor servei a tots els ciutadans i ciutadanes.

Senyores i senyors diputats, es fa molt difícil donar més
arguments a favor d'allò que és evident. Per això, per
acabar, els voldria llegir un tros d'una carta que John
Graunt, justament (...) Halley, aquell que posa nom al
planeta aquest que es veu cada 76 anys, es considera un dels
pares de l'estadística, aquest senyor era un comerciant,
venedor de merceria, anglès, del segle XVII, que va acabar
com a membre de la Royal Society, però es va dedicar a
estudiar les taules de mortalitat. Els llegiré un tros de la
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carta que, com a membre del Consell comú de la ciutat de
Londres, va escriure als governants de l'època, concretament al
lord del Consell Privat, un senyor que manava molt, membre de
l'Hble. Consell privat de sa majestat, on, tot i enviar-li els seus
estudis sobre les taules de mortalitat, li volia fer entendre que
allò que li enviava era realment un regal d'un gran valor, sobretot
per a una persona que convenia que prengués decisions
polítiques encertades, i com que va tenir èxit, crec que és molt
interessant veure com ho plantejava, a veure si també nosaltres
tenim èxit. Em sap greu que no hi sigui el president, perquè
aqeust senyor també tenia el tractament de Molt Honorable: "Al
Molt Hble John (...), baró de (...), i membre del Molt Honorable
Consell Privat de Sa Majestat, monsenyor: Els favors que he
rebut de Sa Senyoria m'obliguen a prestar-vos alguna mostra de
la meva gratitud, l'especial respecte que sento cap a Sa Senyoria
m'han fet sol•lícit en l'elecció del present, doncs si hagués donat
a Sa Senyoria algun extracte escollit de les lletres gregues o
llatines, no hagués sinó -com diu el nostre refrany anglès- portat
carbons a Newcastle, o donat aigua (...) a Sa Senyoria, que pel
seu propi eminent saber d'aquestes llengües pot beure
directament de les fonts. D'altra banda, regalar a Sa Senyoria
tedioses narracions, no és més que dir la meva pròpia ignorància
del valor que Sa Majestat i el comú atribueix al temps de Sa
Senyoria. I, en poques paraules, oferir qualsevol cosa que ja
estigués en aquests llibres seria indigne del saber de Sa Senyoria,
que el món sap que és universal, i que desconeix molt poques
coses útils contingudes en qualsevol d'aquells.

Havent ara, no sé si per accident, ocupat els meus pensaments
a les taules de mortalitat, i tenim tant d'èxit que he reduït
diversos (...) confusos en unes poques i clares taules, m'he atrevit
dedicar aquest meus petits però primers treballs a Sa Senyoria,
esperant, si és que ho puc dir sense vanitat, que puguin ser
d'utilitat a persones de la categoria de Sa Senyoria, com ho són
els bellíssims diamants al joier que els talla.

Per tant, amb tota la meva humilitat i submissió a Sa
Senyoria, crec que no pot ser mai mal rebut per un membre
del Consell de Sa Majestat, al conèixer que són pocs els
pobres que es moren de fam pels molts que hi ha, que les
irreligioses proposicions d'alguns de multiplicar el poble
mitjançant la poligàmia són irracionals i sense fruit, que les
penoses quarantenes durant les epidèmies de pestes no són
un remei que resulti car, que les pèrdues d'homes a les
guerres i les colònies no perjudica la proporció deguda entre
homes i dones, que l'opinió que les pestes acompanyen la
coronació del rei és falsa i seriosa, que Londres, la
metròpolis d'Anglaterra, és un cap massa gran pel seu cos,
que aquest cap creix tres vegades més ràpidament que el
cos, és a dir que doble la seva població en la tercera part del
temps; que les nostres parròquies creixen
desproporcionadament; que els nostres temples no
corresponen a les nostres religions; que el comerç es
desplaça cap a (...); que els carrers vells són inadequats per
la freqüència dels actuals carruatges"-ja tenien problemes de
carretera-, i un llarg etcètera.

I acaba dient: "Encara que els excel•lentíssims discursos
de Sa Senyoria m'han informat bé que Sa Senyoria no és
aliena a aquestes situacions, però perquè sabia que Sa
Senyoria no les havia deduït mai a les taules de mortalitat,
jo esper que no sigui desagradable a Sa Senyoria veure el
profit que un talent com el seu pot guanyar, per la qual cosa
m'he atrevit a molestar Sa Senyoria, i deixo que Sa Senyoria
i el món vegin la saviesa de la nostra ciutat en fer i guardar
aquests registres, i (...) el més fidel i obedient servidor de Sa
Senyoria".

Esper, senyores i senyors diputats, que o bé la meva
primera argumentació, o bé aquestes darrers paraules de
John (...) els convencin, i votin a favor d'aquesta proposició
no de llei. Gràcies, Sr. President.

(El Sr. Vice-president primer substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Altres grups que vulguin intervenir
per fixar la seva posició? Per part del Grup Mixt té la
paraula el Sr. Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. L'Institut Balear d'Estadística abans era un òrgan
autònom, dependent del Govern balear, com tots sabem,
però que posteriorment s'ha integrat dins la Conselleria de
la Funció Pública. Caldria preguntar-se quines són les raons
profundes que han inspirat que passi de ser un institut, amb
la seva autonomia, a ser un simple departament dins de
l'esmentada conselleria. L'Institut Balear d'Estadística ha de
ser un instrument útil per a la societat civil, una eina de
treball que ofereixi de manera imparcial les dades
estadístiques sobre la nostra comunitat, i no un instrument
al servei d'un determinat govern o partit.
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És per això que el Grup Mixt donarà suport a la proposició no
de llei presentada pel Grup Socialista. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Balanzat. Pel Grup Parlamentari Esquerra Unida
de les Illes Balears té la paraula la Sra. Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
També Esquerra Unida donarà suport a aquesta proposició no de
llei presentada pel Grup Socialista, fent-nos nostres tots els
arguments que ha donat la proposant, la Sra. Riera; i pensant,
igualment com ella, que l'Institut Balear d'Estadística és una eina
de feina, és una eina de recollida de dades que ha d'estar al servei
de tota la societat. Per tant, pensam que no només la proposició
no de llei hauria d'anar endavant, la creació una altra vegada de
l'Institut, sinó a més a més que aquest parlament hauria d'instar
el Govern balear per fer tot un pla estadístic de dades, on es
poguessin estudiar aspectes de la realitat de les nostres illes,
aspectes interessants, aspectes importants per a estudis
posteriors, com poden ser els demogràfics, els econòmics o els
lingüístics.

Per tant, donarem suport a aquesta proposició no de llei, i a
la vegada pensam que ha de ser una de les prioritats tornar a
crear l'Institut Balear d'Estadística, i a més a més amb urgència,
com diu la proposició no de llei, en un termini fix de tres mesos,
atès el fet que l'any que ve, l'any 1996, s'ha de renovar el padró
d'habitants, i fins ara, tant als anys 80 com a l'any 91 aquesta
renovació la duia endavant l'Institut Balear d'Estadística amb la
recollida de dades interessant que significava aquesta tasca.
L'any 96 pensam que també hauria de tornar a ser a través de
l'Institut Balear d'Estadística, i una altra vegada poder disposar
de dades interessants per a tota la societat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs. Pel Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM té la paraula la Sra. Bover.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
El nostre grup parlamentari, Nacionalista-PSM, donarem suport
a la proposició no de llei relativa a tornar a crear l'Institut Balear
d'Estadística, que vostè, Sra. Riera, ha defensat en nom del seu
grup, el Grup Parlamentari Socialista. Li donarem suport perquè
entenem que la funció, els fins i els objectius pels quals es va
crear l'Ibae, com són establir una coordinació amb l'Institut
Nacional d'Estadística per aprofitar les dades que generin, la
implantació de les investigacions als fins de la nostra comunitat,
la implementació al desenvolupament i l'explotació dels bancs de
dades estadístics; aquests objectius, com he dit abans, són un
puntal rellevant per dur endavant unes actuacions sobre la realitat
econòmica, social o demogràfica de les nostres illes. L'estadística
serà, per tant, un instrument per conèixer aquesta realitat, i la
podem emprar per concretar programes, actuacions,
contextualitzades a les necessitats i la realitat del nostre país, i
així poder ser un instrument real per activar la vida de les nostres
illes.

Ara bé, Sra. Riera, també sabem que aquestes dades, les
dades que generen les estadístiques, de vegades no són del
tot agradables als responsables de la gestió política; i poden
fer més evident encara la realització d'una política de
mínims, una política d'improvisació, a què tant ens té
acostumats el nostre govern. A la disposició addicional
novena, el BOE número 59, del 10 de març del 94, l'Institut
Balear d'Estadística, l'Ibae, passa a denominar-se Servei
Balear d'Estadística i Demografia, com vostè ja havia
comentat. Però és curiós que a les publicacions que realitza
aquest servei, encara empri la nomenclatura Institut Balear
d'Estadística. Per què, em deman, tal volta perquè es
necessiti tenir un òrgan autònom per poder mantenir una
bona coordinació amb l'Institut Nacional d'Estadística? No
ho sabem.

Si comparam el decret de creació de l'Ibae amb la
disposició addicional abans esmentada, podem observar que
es mantenen vigents l'article 1, on es defineixen els fins i els
objectius de l'Ibae, i l'article 3, on s'especifiquen les
funcions de l'estructura i la plantilla; però es deroguen els
articles 2, 4 i 5, on justament, a l'article 2, es definia
l'estructrura i la plantilla de l'Ibae; o sigui, ens quedam amb
les funcions, amb les feines, però ens liquidam la plantilla
que hauria de realitzar aquestes funcions. També s'anul•la
l'article 5, on es regulava el règim econòmic i el pressupost
de l'Ibae. Nosaltres ens demanam com pot funcionar un
servei, si en teoria no se li retallen objectius, finalitats,
funcions, però sí es retalla la plantilla, es desmunta la seva
estructura organitzativa i es retalla el seu pressupost. Estam
convençuts i convençudes que amb la desaparició de l'Ibae
hem perdut tant en qualitat com en quantitat, i el fet de tenir
a l'abast una informació i un bon recull de dades
estadístiques.

Per tant, Sra. Riera, al nostre grup trobam que és
necessari que es torni a crear l'Institut Balear d'Estadística,
i com ja li he anunciat de tot d'una li donam suport a la
proposició no de llei defensada per vostè. Gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat).
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari
té la paraula el seu portaveu Sr. Maurici Rovira.

EL SR. ROVIRA I DE ALÓS:

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados. Todos
conocemos el valor y la importancia que tiene la estadística.
Sabemos que efectivamente es un instrumento fundamental para
conocer la realidad económica, la realidad social y la realidad
demográfica, y que facilita la toma de decisiones a todos los
niveles. Esta labor la lleva a cabo desde el año 1984 el Instituto
Balear de Estadística. El Decreto 100/84 crea e integra al Ibae en
los servicios dependientes de Presidencia de la CAIB. Una orden
de Presidencia de julio del 87 lo enmarca dentro de las funciones
de la Conselleria de la Función Pública. La disposición adicional
novena de la Ley de presupuestos de la CAIB para el año 94
deroga algunos artículos de ese decreto de creación, sobre todo
los que hacen referencia a que la plantilla dependa de
Presidencia, y los que hacen referencia al cambio de
nomenclatura, de Instituto a Servicio. Pero también hace
referencia a una cosa muy importante, a que el citado servicio
conserva las finalidades y funciones del decreto de origen. Por lo
tanto en aquel momento no sufrió una disminución en sus
funciones.

El Instituto Balear de Estadística, o el Servicio Balear de
Estadística, siempre, siempre ha dependido orgánicamente del
Gobierno de la CAIB. En estos momentos la importante labor
estadística la lleva a cabo, por lo tanto, un servicio de la
Conselleria de Función Pública, un servicio que dispone de toda
la infraestructura humana, técnica y económica de la Conselleria
de Función Pública. El criterio de contención del gasto público
mediante el mantenimiento del Instituto Balear de Estadística
como un servicio orgánicamente dependiente de la Conselleria,
no quiere decir que no mantenga una independencia en el trabajo
estadístico, y que la información que ofrece no sea totalmente
objetiva y no esté calculada sobre datos reales. No hay diferencia
entre servicio u organismo autónomo en cuanto a la eficacia,
neutralidad, operatividad; es decir, la objetividad tanto en la
aplicación de la metodología estadística como en la publicación
y difusión de los resultados, y en la preservación del secreto
estadístico.

Nosotros, el Partido Popular, creemos que la labor que lleva
a cabo el personal funcionario de este servicio estadístico de la
Conselleria de Función Pública es modélica, y que cubre las
necesidades existentes en este momento en la materia estadística.
El interés público, la objetividad, la corrección técnica está
garantizada, sea el Instituto un organismo autónomo o no lo sea.
Hasta ahora siempre ha sido dependiente de consellerías del
Govern balear. Por lo tanto, nuestro grupo no va a dar su apoyo
a esta proposición no de ley presentada por ustedes. Muchas
gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. En torn de rèplica té la paraula la
portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Sra. Teresa
Riera.

LA SRA, RIERA I MADURELL:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Gràcies als portaveus que han donat suport. Sr.
Portaveu del Grup Popular, vostè s'ho ha llegit bé, això?,
perquè té raó la Sra. Bover: Tal com està redactat el decret,
no existeix ni institut ni servei. Si vostè s'ho llegeix bé,
s'han suprimit articles que fan referència a altres articles que
no diuen absolutament res; i si fa una deducció lògica com
ha quedat escrit, la veritat és que no existeix res.

El que passa és que jo no volia entrar en això avui;
simplement volia tractar l'aspecte polític del tema, i, Sr.
Portaveu, digui el que digui, no és de rebut que una
comunitat autònoma com la nostra, que vol posar en marxa,
per exemple, un parc tecnològic, que vol que empreses
estrangeres s'hi vinguin  instal•lar, no és de rebut que no
tingui un organisme autònom que dugui tot el pes de
l'activitat estadística, tot el pes de la informació estadístic
així com toca.

Nosaltres, Sr. Balanzat, estem absolutament convençuts
que només un organisme autònom -i aquesta és la gran
diferència amb el que deia el portaveu del Grup Popular- té
la capacitat necessària per garantir la neutralitat operativa,
tant en l'aplicació de la metodologia estadística com en la
publicació i difusió dels resultats, i també en la preservació
del que vostè ha dit el secret estadístic, que d'aquesta
manera no està encarregat a ningú, tal com tenen redactat en
aquests moments els decrets. A més a més, estem
absolutament convençuts que un organisme autònom és
l'únic instrument jurídic que permet una autèntica
autonomia funcional, fet que, tenint en compte la distribució
insular del nostre territori, realment permetria un major
flexibilitat i una major eficàcia. I a més és evident que ara
no es donen els mateixos serveis que es donaven quan
existia l'Institut. 

Només cal que ens fem una pregunta, senyores i senyors
diputats: Quanta informació han rebut del Servei
d'Estadística durant el darrer temps? On són aquelles
publicacions que rebíem periòdicament? Per als diputats
nous a aquesta cambra, diré que mentre va existir l'Institut
d'Estadística els diputats rebíem periòdicament publicacions
que anaven molt bé per preparar la nostra feina, i que ara no
rebem. D'altra banda no és d'estranyar, perquè -això no ho
ha dit el Sr. Portaveu del Grup Popular, però- realment el
pressupost del que era l'Institut i del que és el servei s'ha
reduït a menys de la meitat.
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No és un problema de doblers, això no s'ho creu ningú. No
entraré avui a recordar les despeses milionàries que s'han fet
absolutament injustificades des del Govern, però en qualsevol
cas no ens digui que això és un problema de doblers, digui si de
cas que és un problema de voluntat política o de prioritats. Per a
nosaltres, senyores i senyors del PP, és una qüestió prioritària la
bona informació, i també que tots els ciutadans i ciutadanes
estiguin ben informats; i per a nosaltres clarament l'eliminació de
l'Ibae va ser un clar signe d'involució democràtica amb el qual
nosaltres no podem estar de cap manera d'acord.

Sra. Thomàs, nosaltres de fet ja volíem anar més lluny.
Nosaltres creiem, i així ho hem manifestat en repetides ocasions
en aquest parlament, que és necessari establir tot un marc legal
que fes efectives totes les competències de la nostra comunitat
autònoma en matèria d'estadística, i que fos dins aquest marc
legal on es definissin les funcions de l'Instiut, i també es fes
aquest pla estadístic que vostè suggeria. En aquest sentit en el
darrer període de sessions vàrem presentar una proposició de llei,
que òbviament rebutjada. En vista de l'èxit és perquè aquesta
vegada hem estat més modestos, i proposem només que es torni
a crear una cosa que ja existia, i que a més a més s'havia
demostrat que funcionava bé, i que els propis diputats d'aquesta
cambra en la seva activitat diària troben a faltar.

Sr. Portaveu, és evident que en aquesta comunitat autònoma
hi falta un organisme que dirigeixi, coordini i potenciï l'activitat
estadística, i que al mateix temps vetlli pel rigor metodològic i
per la validesa dels resultats. 

Senyores i senyors diputats, en George (...), l'escriptor anglès
que també va fer algun llibre de divulgació científica, va dir una
vegada que el pensament estadístic serà un dia tan necessari per
al ciutadà eficient com la capacitat de llegir i escriure. Aquest dia
ja ha arribat, encara que de les paraules del Sr. Portaveu del Grup
Popular s'en sembla deduir que el Grup Parlamentari Popular no
se n'ha assabentat massa. Potser és que George (...), com que era
socialista, va fer aquesta afirmació sense pensar que dins altres
ideologies no és bona amb la mateixa coherència. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Torns de contrarèplica? Sr.
Portaveu del Grup Popular, té vostè la paraula.

EL SR. ROVIRA I DE ALÓS:

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Riera, me parece que la que no
se ha leído bien la disposición adicional es usted, porque en los
dos últimos párrafos hace referencia a que la estructura y
plantilla del Servicio Balear de Estadística y Demografía seran
las que figuren en la vigente relación de puestos de trabajo de la
administración de la CAIB, con lo cual no es que no exista
plantilla, existe perfectamente y está regulada; y luego pone que
la Conselleria de la Función Pública podrá realizar en el
desarrollo de lo que se expresa en la presente disposición
adicional las adaptaciones orgánicas y de todo tipo que sean
necesarias, que es precisamente a lo que hace referencia esa
disposición.

Yo creo que lo importante en este tema es la existencia
de un organismo que haga el trabajo, que haga la función,
que dé el servicio, se llame Servicio Balear de Estadística o
se llame Instituto Balear de Estadística. Está bien claro que
lo único que ha pasado es que ha cambiado la
denominación, siempre dependió orgánicamente del Govern
balear. Nosotros creemos que actualmente el
funcionamiento es correcto, que estadística de la CAIB da
un buen servicio, que la eficacia, neutralidad y operatividad
está a la orden del día. Por lo tanto creemos que lo que
ustedes proponen no mejorará la situación actual, y lo que
conseguirá será un incremento innecesario del gasto
público. Por lo tanto, mi grupo votará que no a su
proposición no de ley. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam a la votació.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de la
proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, i relativa a l'Institut Balear d'Estadística, es volen
posar drets, per favor? Poden seure, gràcies.

Vots en contra? Poden seure, gràcies.

Abstencions?

Resultat de la votació: 25 vots a favor; 31 vots en contra;
cap abstenció, Per tant, queda rebutjada aquesta proposició
no de llei.

IV.- Escrit RGE núm. 2349/95, presentat pel Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
mitjançant el qual sol•licita la creació d'una comissió no
permanent d'investigació sobre l'actuació del Govern en
relació amb la Societat balear de capital risc i les inversions
en el cementiri de Bon Sossec.

I passam al darrer punt de l'ordre del dia, que fa
referència a una proposta presentada per Esquerra Unida de
les Illes Balears, de creació d'una comissió no permanent
d'investigació, sobre l'actuació del Govern en relació a la
Societat Balear de Capital Risc i les inversions en el
cementeri de Bon Sossec. Per fer la defensa d'aquesta
proposta té la paraula el seu portaveu Sr. Grosske.

(Remor de veus)

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Si em permet un momentet, Sr. Portaveu. Demanaria...

Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. La proposta de creació d'una
comissió d'investigació que presenta Esquerra Unida a aquest
debat del Plenari del Parlament, respon al que a la Comissió
d'Economia i Hisenda vàrem qualificar, i aquí ratificam, com un
escàndol polític de primera magnitud, escàndol polític que es
defineix per una gestió dels interessos públics obscurantista i poc
transparent, per una gestió dels interessos públics en funció dels
interessos privats, i per una gestió dels interessos públics
fracassada, i que ha duit com a conseqüència la pèrdua d'una
quantitat multimilionària dels recursos públics d'aquesta
comunitat.

Es tracta d'una gestió il•legal? No necessàriament. Si
necessàriament fos així, aquesta iniciativa aniria acompanyada
d'altres iniciatives davant els tribunals. Ens trobam davant un
escàndol en principi polític, que té dues vessants clarament
interrelacionades: La política d'inversions en la Societat Balear
de Capital Risc, i concretament la inversió en el cementiri de
Bon Sossec en si mateixa considerada; relacionades, òbviament,
perquè aquesta inversió en Capital Risc amb més d'un 90% és
una inversió a Bon Sossec, però no idèntiques, perquè cadascuna
d'aquestes actuacions té els seus propis vicis incorporats.

Quines són aquestes actuacions que ens duen a presentar
aquesta proposta? Primera: Les inversions públiques a la Societat
Balear de Capital Risc no es corresponen a cap criteri raonable,
no es corresponen ni a inversions en empreses que signifiquin
innovació tecnològica, ni en empreses que donin suport a sectors
estratègics de la nostra comunitat, ni en empreses lligades al
desenvolupament de zones territorials concretes de la nostra
comunitat. El 90% de les inversions en Capital Risc d'aquest
govern autònom se n'han anat en un cementeri; i això és un
despropòsit descomunal, és un desequilibri fora de mida. Legal?
Òbviament legal, però un comportament, una gestió dels
interessos públics clarament viciada.

I si observam el tema des del punt de vista de la pròpia
Societat Balear de Capital Risc, veurem que dels 1.046 milions
invertits, 850 se'n van a Bon Sossec. És a dir que aquesta
Societat Balear de Capital Risc, de la qual el Govern participa
amb un 44% de l'accionariat, que té com a president a la persona
que representa els interessos del Govern autònom, que és el Sr.
Alexandre Forcades, també coixeja exactament de la mateixa
cama, dels cementeris. La veritat és que és per començar-se a
demanar què passa aquí amb els cementeris, no? i amb les
polítiques de Capital Risc. 

I a més resulta, des del punt de vista d'aquesta empresa,
que just abans de les eleccions autonòmiques i municipals
de l'any 1995, és a dir, d'enguany, fan un préstec, aquesta
empresa, de 360 milions de pessetes, teòricament, i perquè
sigui legal, camuflat com a avançament d'una ampliació de
capital, amb nocturnitat -perquè no se n'adona ningú- i,
evidentment, sabem d'aquesta empresa que mai no hi hauria
tal ampliació de capital. Aquest préstec de 360 milions de
pessetes, aquest teòric avançament, no té més idea ni
objectiu que retardar una suspensió de pagaments que si
s'hagués produït abans de les eleccions municipals i
autonòmiques hagués produït un efecte d'escàndol polític
indesitjable per al partit en el govern. No té altre objectiu,
no hi ha altra possibilitat que justifiqui una operació
financera d'aquestes característiques. 

Llavors, a qui serveix, a què serveix i a qui serveix la
Societat Balear de Capital Risc? A quins interessos serveix
aquesta societat? Bé, si això es demana al Sr. Matas -aquí
present- diu que és una empresa privada, que a ell no el
mirin, el govern participa però és una empresa privada, té la
seva lògica i ell no té per què donar explicacions de la seva
actuació; bé. Si hom li diu -ai! aquí em falta un quadern!
aquest diari de sessions vermell, el me pot donar? el diari de
sessions que està allà davant- si hom li demana al Sr. Matas
per què es fa la inversió a Bon Sossec diu que a ell no li
poden demanar, que quan es va fer -moltes gràcies- quan es
va fer l'any 1992 ell no hi era, no hi era i no li podem
demanar, no es fa responsable, per tant, de les accions del
govern de fa tres anys. 

Però de totes maneres deixa caure dins la comissió que,
així mateix, el Sr. Forcades va dir que -quan va donar
explicacions sobre aquest tema, que llavors era Conseller
d'Economia i Hisenda- que era perquè mai no s'havia deixat
d'atendre cap sol•licitud de Capital Risc, o sigui, que hi anàs
qui hi anàs de Capital Risc, "nyaca-nyaca", capital al canto,
és a dir, manco mal que aquest criteri no es va expandir
excessivament en mitjans econòmics de la nostra comunitat,
perquè la cua hagués estat immensa; és a dir, Capital Risc
mai no denegava cap petició que se li fes en concepte
d'ampliació de capital.

I efectivament si hom li demana al Sr. Matas per què es
va fer aquest préstec de 360 milions de pessetes diu que ell
tampoc no en sabia res, ell no sap res, això és una cosa del
consell d'administració de la Societat Balear de Capital
Risc, empresa privada; no té res a veure que el president
d'aquest consell d'administració sigui el representant del
govern; ell no sap res.

I per completar el quadre, en aquesta mateixa
compareixença del Sr. Matas a la Comissió d'Economia i
Hisenda el mes de setembre d'enguany, el Partit Popular
veta, o s'oposa, a la compareixença del Sr. Alexandre
Forcades en aquella comissió perquè no ens explicàs tot allò
que el Sr. Matas no podia explicar; el Partit Popular s'hi
oposa i no deixa que el Sr. Forcades compareixi en aquesta
comissió; bé. 
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Per tant, si una empresa on el 40%, el 44% de l'accionariat -
insistesc- és públic, on el govern té invertits 465 milions de
pessetes, on el president és el Sr. Forcades, funciona d'aquesta
manera, jo crec que si no es donen explicacions
parlamentàriament per part de l'actual conseller, és normal que
el Parlament arbitri una solució extraordinària com és una
comissió d'investigació per saber què ha passat amb aquesta
famosa Societat Balear de Capital Risc i amb la seva política. El
que passa és que, si no té cap ni peus aquesta inversió de 425
milions en cementeris, menys cap ni peus té la inversió en aquest
cementeri en particular; segona qüestió: per què en aquest
cementeri? 

La gestió de Bon Sossec culmina, de moment, amb una
suspensió de pagaments el mes d'agost d'enguany, tothom ho sap,
això. Ha estat denunciada l'empresa davant els tribunals per un
partit polític i per particulars. La seva gestió empresarial ha estat
molt qüestionada, es parla de possible delicte fiscal, s'ha parlat
fins i tot de participació de narcotraficants en el seu capital,
d'excés d'autocartera, de factures inflades, de la possibilitat del
pagament de comissions, d'empreses fantasmes que es creen al
seu voltant en forma de proveïdors i la sospita evident del fet que
molta gent s'ha forrada amb una empresa arruïnada. Jo estic
segur que molta de la gent que és responsable d'aquesta malifeta
empresarial en aquest moment ja està forrada per aquestes
històries de factures inflades i empreses fantasmes.

Però jo no vull recórrer a tot el que s'ha dit, tot el que ha sortit
a la premsa, que ja se sap com és; jo vull recórrer una altra
vegada al Sr. Matas i a aquest quadernet que m'és
d'extraordinària utilitat en aquesta intervenció. El Sr. Matas, així
mateix, diu de la gestió de Bon Sossec en aquesta
compareixença: "la inversió el 1991 -és a dir, abans d'entrar el
govern en el capital de Bon Sossec- la inversió el 1991 es va
disparar. Probablement s'ha de reconèixer -no sé per què ho ha
de reconèixer ell- hi degué haver errors de gestió, no es varen
respectar els nivells del que de la banda del mercat balear exigia
i, probablement, es va arriscar més del compte. Aleshores la
viabilitat del projecte en aquell moment, l'any 1992, 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",
i acaba la seva intervenció.

Bé, amb tots aquests antecedents, amb aquesta joia de gestió
empresarial, per què aquest cementeri? per què aquest
cementeri? per què? com es pot justificar aquesta participació en
aquesta empresa? per això que diu el Sr. Forcades que mai es
negava res, cap petició que arribàs de Capital Risc? Això és
prendre la gent per beneita, això és prendre la gent per beneita.
I, lògicament, en aquestes circumstàncies, l'única explicació
raonable que s'ha donat fins ara d'aquest desaguisado de política
d'inversions en Capital Risc és la presència de persones lligades
al Partit Popular en tot el tinglado empresarial muntat al voltat de
Bon Sossec. I, una vegada més, noms que aquí han estat repetits
i que a mi no m'agrada repetir, perquè les qüestions personals em
desagraden profundament, persones molt lligades al Partit
Popular i lligades a aquesta empresa de Bon Sossec són l'única
explicació objectiva i raonable per a aquesta inversió. 

Per tant, no només per una desquiciada política d'inversions
en Capital Risc a través de la Societat Balear de Capital
Risc, sinó també per aquesta inversió en concret, jo crec que
els ciutadans tenen dret a reclamar d'aquest Parlament una
acció decidida per saber què ha passat amb aquestes
qüestions, i també per què s'han perdut aquests 425 milions,
molt probablement, segons l'autoritzada opinió del Sr.
Matas; s'han perdut, aquests doblers; i què fa qualsevol
empresa, qualsevol institució, qualsevol família, qualsevol
comunitat de béns, quan hi ha una pèrdua important de
doblers? Investiga com ha estat, què ha passat, qui és el
responsable d'aquesta pèrdua patrimonial. I això és el que ha
de fer aquest Parlament que representa els interessos dels
ciutadans: saber què ha passat amb els doblers dels
ciutadans; això és el nostre deure com a parlament -i acab
de seguida, Sr. President.

Hi ha encara una quarta raó que aïlladament no podria
invocar, però sí vull invocar i especialment perquè és
hipòcritament invocada moltes vegades per tirar terra sobre
aquest assumpte. És, evidentment, el perjudici enorme,
moral i material, que s'ha causat als propietaris del
cementeri, als propietaris de tombes del cementeri i als
petits empresaris que han quedat, una vegada més, penjats
darrera operacions especulatives. Precisament en nom
d'aquests damnificats, en nom d'aquestes víctimes, una
vegada més, d'operacions empresarials especulatives que
troben el suport dels poders públics d'aquesta comunitat, és
també una quarta raó per la qual, des d'Esquerra Unida,
volem que aquest parlament actuï, que aquest parlament
investigui i que aquest parlament arribi fins al final en la
investigació de tot aquesta successió d'incongruències i de
malifetes econòmiques i polítiques. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Seguidament, i tal com està
establert pel Reglament, s'obri un torn d'intervencions pels
grups parlamentaris que es mostrin a favor de la creació
d'aquesta comissió d'investigació.

Per part del Grup Parlamentari Mixt té la paraula la seva
portaveu, Sra. Maria Antònia Munar.
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LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Fa una estona
parlàvem d'un tema fosc: el túnel de Sóller, un tema amb
profundes ombres que planegen sobre el Partit Popular i sobre el
govern. Ara tornam a parlar d'un altre tema també fosc: són les
inversions de la Societat Balear de Capital Risc en el Bon
Sossec. I és que, casualment, un i altre tenen un factor comú:
empreses relacionades íntimament amb el Partit Popular o amb
algun dels membres d'aquest partit, i això ja ve essent una
constant i, per tant, ja és indicatiu del fet que qualque cosa passa
en el Govern balear i qualque cosa passa en el Partit Popular de
les Illes Balears. 

Sempre s'ha dit aquí, des d'aquesta tribuna, per diferents
grups i per part d'Unió Mallorquina, que és que tants d'anys de
govern, en moltes ocasions produeixen una confusió, una
confusió entre el que són interessos públics, interessos privats i
interessos de partit. En aquests moments, Srs. i Sres. del Partit
Popular, es troben amb una dosi de moralitat en què es difícil per
a vostès poder defensar diferents plantejament, perquè, a més
que no poden donar aquest grau, aquesta dosi de moralitat, es
troben també, crec, baixos de moral per les circumstàncies que
els envoltes.

No poden donar aquest suport moral que és imprescindible a
una societat com la balear, en aquests moments, perquè aquesta
societat que també es diu balear i que és la de Capital Risc, és
una empresa participada per la comunitat, dirigida per un ex-
conseller, un conseller que en aquest mateix moment també
dirigeix una altra empresa pública com és Agama, amb tota la
seva problemàtica també debatuda en moltes ocasions aquí, i
perquè aquesta Societat de Capital Risc s'ha desviat; s'ha desviat
profundament dels que eren els seus objectius fundacionals i s'ha
dedicat a invertir d'una forma molt poc clara en empreses que
han tengut greus problemes de viabilitat; jo diria que aquesta
Societat de Capital Risc només s'ha dedicat a invertir en
empreses que tenien greus problemes i que, de qualque manera,
eren empreses que ja havien nascut amb molt poca viabilitat des
del seu primer moment i, com vaig dir en el debat en què es va
tractar el tema en concret de la Societat de Capital Risc, no és
que siguin empreses que, pel seu grau de tecnologia, per la seva
-de qualque manera- innovació, siguin realment societats que
hagin de merèixer aquest suport. 

Perquè realment en un cementeri, amb la construcció de
tombes, no hi ha res de futur, no hi ha res d'innovació
tecnològica, és un negoci com un altre que no podia anar mai bé,
perquè des del primer moment ja estava molt clar, per part de
tots els que el varen iniciar, que a allò que anaven era a fer molts
de doblers i d'una manera molt ràpida, perquè estaven
convençuts i segurs que des de determinades entitats bancàries,
des de determinat poder establert, en aquest cas des del propi
govern, se'ls donaria el suport necessari perquè per això hi eren
els que hi havien de ser.

Per tant, aquest societat estava ja condemnada al fracàs des
del seu primer moment, i res no hagués passat si des del govern,
a través d'aquesta Societat de Capital Risc, no s'hagués intentat,
amb doblers públics, donar solucions a problemes que eren els
problemes d'uns determinats socis, d'unes determinades
empreses, mai de la societat en general. I desgraciadament hem
estat els mallorquins, hem estat els menorquins i els eivissencs
qui hem hagut de donar resposta a allò que era un problema d'uns
pocs.

Per altra banda, una d'aquestes inversions -i jo diria que
rara del tot, perquè totes són rares, però aquesta encara més-
ha estat aquesta inversió que la Societat de Capital Risc ha
fet a Bon Sossec. La inversió és d'una quantia suficientment
important, 465 milions de pessetes, que suposa el 85% del
capital social; per una altra part, vostès sabien, des del
primer moment, que tenia aquesta empresa uns greus
problemes de supervivència; vostès sabien que arrossegava
un passiu que, avui, quan ja s'ha sabut i després de la
suspensió de pagaments, es calcula en uns 8.000 milions de
pessetes, i vostès eren ben conscients, quan varen fer
aquesta inversió, que hi havia problemes greus de venda i,
per tant, de viabilitat.

A pesar de tot, vostès, incomprensiblement, varen voler
no tan sols donar i recolzar aquesta quantia econòmica sinó
que, a més, no conformes amb la inversió de quasi 500
milions de pessetes que havien fet indegudament, han
volgut, a través d'un crèdit, donar una injecció més abans de
les eleccions de 360 milions de pessetes perquè de qualque
manera no esclatàs el problema del Bon Sossec abans de les
eleccions. El mateix que varen fer amb altres perquè no
passàs el mateix, i és que vostès són ben conscients que si
el tema del Bon Sossec, de túnel de Sóller, etc., etc., en lloc
d'esclatar després de les eleccions hagués esclatat amb
anterioritat, avui hi hauria en aquest parlament unes noves
majories que farien innecessari defensar aquests temes que
avui per avui defensam.

Però del que es tracta aquí és que el que ha vengut
passant al llarg d'aquest temps amb aquesta Societat de
Capital Risc, no es reprodueixi, no torni a passar, que el
govern sigui més prudent a l'hora d'invertir en determinades
societats que res tenen de punteres ni d'innovadores i que
tan sols és una manera de tornar favors a determinats
empresaris, a determinats amics que s'ha vist molt bé que
després són generosos en un moment determinat amb
aquells que els tenen un tracte de favor.

Crec que davant la societat en general mallorquina, està
molt poc clar el tema de per què la Societat de Capital Risc
ha invertit en determinades empreses i molt concretament
en la que ens afecta avui, en la del Bon Sossec. Si vostès
tenen aquestes preguntes, aquestes incògnites, de la societat
de qualque manera rebudes, i sobretot si tenen una resposta
clara, crec que no hi ha perquè dir que no a una comissió
d'investigació que pugui aclarir per què es va invertir en
aquesta societat i què és el que es pretenia en un moment
determinat i si realment aquest doblers són recuperables o
si es varen fer ben fetes. 
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Si no tenen res a amagar crec que han de ser coherents amb
la política que predicam, sobretot a nivell de l'Estat espanyol, de
transparència, de fer comissions d'investigació, sense necessitat
de majories absolutes, i crec que han de ser conseqüents amb el
que, dia a dia, ens diuen a través de les televisions estatals, en
cada una de les intervencions que tenen a Madrid. Si volen ser
coherents amb el que prediquen amb aquest intent d'arribar a la
Moncloa a través del Sr. Aznar, crec que el mínim que poden fer
per contribuir a aquest projecte de l'estat i de poder governar el
dia de demà el Partit Popular a Espanya, és esser coherents amb
les seves propostes i, per tant, votar sí a aquesta comissió
d'investigació que els proposa Esquerra Unida. Pensin que a
nivell de Madrid Esquerra Unida i el PP sempre estan d'acord
amb tot el que sigui investigar, comissions, transparència i donar
seguretat. Jo els demanaria que també en aquest parlament
Esquerra Unida i el Partit Popular avui estiguessin d'acord en una
cosa que seria bona per al Parlament i bona per als ciutadans en
general i, sobretot, bona per a vostès si realment ho tenen tot
molt clar. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. I per part... Per part del Grup
Parlamentari PSM, té la paraula el seu portaveu Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President; i realment ha estat ocurrent, la Sra.
Munar; ho podrien provar, de pinçar-se vostès mateixos, a veure
que tal els va.

Bé, per què la creació d'una comissió d'investigació? És
necessària una comissió d'investigació per aclarir què ha passat
amb els 425 milions de pessetes inicials que la Societat Balear de
Capital Risc va invertit a Bon Sossec? Sincerament creim que
està ben clar. Què ha passat amb aquests 425 milions? s'han
perdut, han volat; fent un mal acudit, s'han enterrat a Bon Sossec.
Per aquesta part no és necessària la creació d'una comissió
d'investigació. És necessària una comissió d'investigació per
determinar les responsabilitats? tampoc. Qui és el responsable?
el govern, el Govern balear és l'únic responsable.

Per tant, aquesta proposta que avui es duu aquí de creació
d'una comissió d'investigació s'hauria pogut evitar. S'hauria
pogut evitar si el Sr. Matas, en les ja incomptables ocasions que
hem tractat de Bon Sossec i de la Societat Balear de Capital Risc,
hagués informat al Parlament, no hagués practicat un
obscurantisme sistemàtic, no s'hagués excusat davant un fals
secret per salvar la privacitat de l'empresa Societat Balear de
Capital Risc, una empresa participada majoritàriament per
capital públic.

Que era necessari salvar aquesta privacitat? és discutible,
però estam disposat a admetre-ho i ja ho vàrem dir la setmana
passada: el govern tenia instruments parlamentaris per salvar
aquest possible secret que s'hagi de preservar i, a la vegada,
informar al parlament; a petició pròpia hagués sol•licitat una
comissió secreta i, sota secret, sota la responsabilitat de guardar
el secret de tot el que s'informava allà a dins, hagués informat als
portaveus parlamentaris.

Però res d'això ha fet. Sistemàticament s'han negat a informar
amb arguments moltes vegades peregrins. Per això que ens
demanem què s'amaga darrera la Societat Balear de Capital
Risc, i aleshores és quan deim que és necessària la creació
d'una comissió d'investigació. Per què? què hem d'investigar
en aquesta comissió d'investigació, si ja sabem a on han
anat els 425 milions de pessetes i que, amb tota probabilitat
no els recuperarem, i segon, que hi ha una responsabilitat
molt directa del govern? Doncs bé, hauríem de saber, per
exemple, amb quins criteris s'ha produït cada una de les
inversions de la Societat Balear de Capital Risc; únicament
els criteris han estat invertir en empreses d'alt risc? que la
seva inversió procurava un alt risc? com s'han seleccionat
aquestes empreses? quines peticions s'han rebutjat? quin
nivell de risc s'ha assumit en cada cas? era un risc
controlable, lògic, assumible, raonable? o era un risc
temerari, com en el cas de Bon Sossec? tan temerari que ha
acabat amb unes inversions irrecuperables.

Per altra banda, quantes inversions i per quin valor s'han
perdut? per quin motiu s'han perdut aquestes inversions? a
qui s'ha d'imputar la fallida d'aquestes empreses que han
provocat la pèrdua de les inversions? i el Govern i la
Societat Balear de Capital Risc, quines accions han emprès
en cada cas per intentar recuperar les inversions fallides o
determinar o exigir responsabilitats si hi hagués una
utilització fraudulenta dels fons públics invertits a través de
la Societat Balear de Capital Risc? Totes aquestes qüestions
es podrien determinar en una comissió d'investigació si el
Partit Popular acceptàs la seva creació i el govern volgués
informar amb transparència als diputats.

Però encara hi ha una qüestió més important que planeja
per damunt tot el tema de Bon Sossec, encara més important
que tot això, i és establir la relació econòmica entre les
empreses que han estat subjecte de les inversions de la
Societat Balear de Capital Risc i el govern o membres del
govern o persones relaciones amb el Partit Popular. 

I encara podríem anar més enfora: a què ve aquesta
connivència d'importants entitats bancàries amb el Govern
balear a través de la Societat Balear de Capital Risc? una
connivència que -ja ho vàrem dir en una anterior
intervenció- ha provocat la exigència de responsabilitats
dins una entitat bancària privada, exigència de
responsabilitats que no s'ha fet extensiva dins el Govern
balear, dins el Partit Popular. I aquí és allà on hi ha el mal;
aquí és allà on hi ha el mal, a la vinculació econòmica dels
beneficiaris de les inversions de la Societat Balear de
Capital Risc amb persones, amb alts càrrecs del Partit
Popular i del Govern balear. I això és tot. I això és tot el
problema que s'hagués pogut evitar ja el temps del Sr.
Forcades si s'hagués informat correctament posteriorment,
el temps del Sr. Matas. Però la política sempre ha estat la
mateixa: negar qualsevol informació amb l'excusa que la
Societat Balear de Capital Risc era una empresa privada, i
a pesar que la majoria del capital era públic, i per tant
negativa a informar al Parlament.
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I ara diran que no. Naturalment tornaran a dir que no a la
creació d'una comissió d'investigació; i quantes en van? Jo no
duc massa anys en aquest parlament, en fa ara poc més de quatre.
He vist ja la proposta de creació de cinc, sis creacions de
comissions d'investigació; sistemàticament rebutjades, un dia
amb una excusa, un dia amb una altra. Avui de matí encara el Sr.
Orfila intentava d'una manera infructuosa la modificació del
Reglament del Parlament per permetre que les minories puguin
acordar i aprovar la creació de comissions d'investigació en
aquest parlament, simplement copiant les promeses electorals del
Sr. Aznar, del Sr. Ruiz Gallardón. El Sr. Jaén, en aquesta ocasió
avui de matí portaveu del Partit Popular les ha rebutjat una
vegada més, amb l'excusa que era una modificació del
Reglament la que proposava.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Portaveu, li record que estam a un altre debat, i no al
Plenari d'avui matí.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Perdoni, Sr. President. Em pensava que parlàvem de
comissions d'investigació.

EL SR. PRESIDENT:

Parlam de comissions d'investigació, però no de reformes de
reglament.

EL SR. SAMPOL I MAS:

De totes maneres, és una llàstima que no s'hagi acceptat
aquesta proposta, perquè per les intencions i pels dits que ja han
aixecat la mà per expressar la intervenció a favor de la creació
d'investigació, veuríem que avui ja hauria prosperat aquesta
proposta. Però no hi ha excusa, avui horabaixa no volen
investigar, tal com proposa el Partit Popular a Madrid, aquí no és
de rebut, no és el mateix, no és igual quan s'està a l'oposició que
quan es governa, com diu refrany mallorquí, no és el mateix
prendre que receptar, o receptar que prendre.

De bell nou podrem assistir al doble llenguatge: Mentre que
a Madrid s'escandalitzen, es rompen les vestidures acusant de
corrupció, aquí quan es demana investigar un tema obscur, fosc
-jo més que fosc, diria macabre-, el Partit Popular no està per la
labor. Moltes de gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula el seu portaveu, Sr.
Francesc Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Consumim un torn a favor d'aquesta proposició, la qual cosa
indica clarament que el nostre grup parlamentari votarà a
favor de la constitució d'aquesta comissió d'investigació, si
més no per pura coherència. No és la primera vegada que en
aquest parlament es demana una comissió d'investigació per
l'escàndol de Bon Sossec. Ja el 1992 el Grup Parlamentari
Socialista va sol•licitar la constitució d'una comissió
d'investigació pel tema de Bon Sossec.

Hi ha preguntes, hi ha moltes preguntes per contestar, hi
ha moltes qüestions per investigar, i per tant és escaient i
oportuna la constitució d'una comissió d'investigació. Ens
demanam una vegada més, el Sr. Grosske ha fet una
excel•lent síntesi de les meves intervencions anteriors, a la
compareixença del Sr. Matas i a la sol•licitud de la setmana
passada, i m'evita la reiteració d'arguments ja exposats, però
hem d'insisitir en ells, perquè no en tenim d'altres.
Preguntes: Quin és el sentit estratègic, el sentit d'innovació
tecnològica, el sentit de política social o de política
territorial que representen les inversions de la Societat
Balear de Capital Risc? El Govern ha de respondre, i crec
que és oportú que ho faci davant una comissió
d'investigació, perquè no té cap explicació la política
d'inversions de la Societat Balear de Capital Risc, que tan
fortament ha emparat el Govern.

Per què mil i busques de milions de pessetes invertits,
més 360 amb un préstec a empreses de plàstic, a una
empresa de cosmètica, a dues empreses inoperants, a un
centre mèdic, a una envasadora d'aigua, i finalment i
fonamentalment a un cementeri privat? Quina política
d'inversions públiques és això? A quin criteri estratègic
respon aquesta política? Quina és la graduació de les
prioritats que aquesta política expressa? És una bona qüestió
per investigar.

Per què el 90% del risc de la Societat Balear de Capital
Risc es concentra a Bon Sossec? Per què la Societat Balear
de Capital Risc és a la fi res més que un instrument financer
al servei d'una empresa anomenada Bon Sossec? Per què el
Govern acudí a una ampliació de capital amb 425 milions
de pessetes, amb una modificació de crèdit no suficientment
justificada, és més, dubtosament justificada?, està encara en
els tribunals aquest assumpte. És possible que sense haver
pres les determinacions legals preceptives i necessàries
perquè aquesta modificació de crèdit fos legal. Per què
aquesta pressa en acudir a aquesta ampliació de crèdit? Per
què es varen deixar 360 milions de pessetes amb un préstec
immediatament abans de la campanya electoral, violentant
allò que tenen com a objecte exclusiu les societats de capital
risc? Vull recordar una vegada més, les societats de capital
risc únicament i exclusiva poden participar en el capital
d'altres empreses; tenen explícitament i legal prohibit
l'exercici de crèdits financers. A pesar d'això, en plena
campanya electoral, sense altre objectiu que impedir una
declaració de suspensió de pagaments, que al final va ser
inevitable, la Societat Balear de Capital Risc comandada,
presidida pel representant de l'administració dins aquesta
empresa, va concedir aquest crèdit. També ho hem d'aclarir,
per què va succeir això.
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Tenia alguna relació tota aquesta activitat de la Societat
Balear de Capital Risc amb la nòmina de persones que varen
sortir a la llum que hi havia darrere Bon Sossec? Tenia relació
això amb les implicacions personals d'amics, socis, de l'ex-
president de la Comunitat Autònoma, amb la presència com a
creditor principal del batle de Palma? Tenia alguna raó de ser
l'existència d'una forta implicació de persones vinculades al
Govern i al Partit Popular en el fet que el Govern de la
Comunitat Autònoma arribàs a actuar en contra del preceptes de
la Llei, tant quant a la subscripció de l'ampliació de capital, com
quant als préstecs? Tenia alguna cosa a veure el fet que el Sr.
Fageda, batle de Palma, fos creditor principal? Sr. Fageda, la
dimissió del qual hem demanat no només les forces de l'oposició,
sinó també les entitats financeres. I jo m'atrevesc a aventurar una
hipòtesi: Estic absolutament convençut que si no fos perquè el
Sr. Cañellas ja va ser destituït amb anterioritat, en aquests
moments el Sr. Fageda no seria batle de Palma, hauria estat
forçat a dimitir. El que passa és que jo comprenc que és un glop
molt difícil d'empassar pel Partit Popular, que després de la
destitució del número 1 de la candidatura de la Comunitat
Autònoma entregar el número 1 del cap de la província, del
districte per on es presentava el Partit Popular a les darreres
eleccions, és molt difícil de servir. Jo ho entenc, és un glop molt
difícil d'empassar. Però jo estic absolutament convençut
que al final serà inevitable.

Votarem, idò, a favor de la constitució d'aquesta comissió
d'investigació, per veure si podríem trobar resposta a aquestes i
moltes altres nombroses preguntes que estan enlaire. Votarem a
favor, encara que som conscients de les tremendes limitacions,
com ja s'ha exposat al debat d'avui matí, que tenen les
comissions d'investigació d'aquest parlament, fonamentades
sobretot per la manca de força legislativa per poder fer
comparèixer davant la comissió ciutadans aliens al Govern o a
l'administració de la Comunitat Autònoma. Malgrat això, creim
que l'esforç val la pena. Val la pena dur endavant aquesta
investigació, per depurar responsabilitats polítiques; investigació
que, tots sabem, no ha d'interferir amb les investigacions
judicials i policials que de resultes dels plets que hi ha en marxa
per l'escàndol de Bon Sossec hi ha. La depuració de les
responsabilitats polítiques és tasca d'aquest parlament, i estic
convençut que amb una bona feina d'una comissió d'investigació,
algunes d'aquestes preguntes, possiblement no totes, trobarien
resposta. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. S'obre el torn d'intervencions
per part dels grups parlamentaris que s'oposen a la creació
d'aquesta comissió d'investigació; i té la paraula el portaveu
del Grup Parlamentari Popular, Sr. Joan Verger.

EL SR. VERGER I POCOVÍ:

Sr. President, senyores i senyors diputats. Tornam a ser
aquí per repetir pràcticament les intervencions que vàrem
tenir la setmana passada sobre aquest tema; i avui, però,
se'ns du a la discussió la possible creació d'una comissió no
permanent d'investigació sobre l'actuació del Govern en
relació a la Societat Balear de Capital Risc, a les inversions
en el cementeri de Bon Sossec. I podríem repetir tots els
mateixos arguments, perquè pràcticament han estat els
mateixos, les mateixes preguntes, el mateix raonament i les
mateixes conclusions.

Jo no volia entrar, i ho diré, a haver de defensar una
persona que avui aquí ha estat citada. Hi ha hagut persones
aquí, diputats, que han parlat d'una manera genèrica
d'empreses, fora a entrar a especificar si aquell senyor o
aquell altre senyor; el batle de Palma, doncs el tornaré a
defensar també, perquè no és just que una persona que
abans de ser batle es juga el seu patrimoni i tot el que
l'envolta, i encara a damunt sigui objecte de crítiques per
part de persones, i sobretot amb una situació en què aquell
senyor no es pot defensar. Vaig repetir i torn a dir que no
m'agradaria que cap de nosaltres estigués a dins la pell del
Sr. Fageda en aquest tema. Crec que se li va encarregar una
feina quan no era batle, pensant com a empresari que tendria
uns beneficis, i en lloc d'això el que ha tengut és una pèrdua
que no la desig per a ningú. Per consegüent, no entrem en
aquest tema, que això són coses desagradables i que no
vénen al cas; i ens centrarem en el que és avui aquesta
discussió, i tornarem a repetir els arguments que va dir aquí
ja, en aquest parlament, el conseller d'Economia i Hisenda
a la seva compareixença per saber on som i per saber de què
discutim.

Les societats de capital risc són societats que existeixen
a tota Espanya i a moltíssimes administracions de top l'Estat
espanyol; això en primer lloc. Segon: Quan l'administració
pública participa en societats de capital risc ho fa amb una
intenció, amb la intenció de realitzar un efecte multiplicador
de la inversió d'un sector privat que no podria fer aquestes
inversions empresarials sense aquesta ajuda, que no seria
possible crear aquestes empreses, que no es crearien
aquestes empreses que el que fan és crear llocs de feina, i
que no farien viable aquests projectes empresarials. Tercer:
L'administració pública sovint dóna ajudes a fons perdut -
aquí mateix, el nostre govern, Conselleria d'Indústria i
Comerç- per fer possible renovació d'empreses, noves
empreses; però aquesta forma d'ajudes no és la que es dóna
a través d'aquestes empreses de capital risc, perquè aquestes
el que fan és una capitalització d'un idea empresarial per
tenir la possibilitat de recuperar la inversió si aquesta
iniciativa es du a terme i surt rendible.  Quart: La Societat
Balear de Capital Risc no és una empresa pública, és una
empresa privada, a la qual l'administració pública, el
Govern d'aquesta comunitat, dins l'administració d'aquesta
empresa és minoritari, i per consegüent se li ha d'aplicar la
legalitat vigent en aquesta matèria, que és la de societats
anònimes.
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I certament que es pot qüestionar que una administració
pública determinada tengui dins les seves prioritats la
participació dins una societat de capital risc; però una volta que
es participi dins una societat d'aquest tipus, és necessari respectar
les lleis vigents i els drets dels altres accionistes, lògicament amb
tot tipus de transparència i estricte compliment de la legalitat. I
també es pot gestionar i es pot qüestionar l'oportunitat de les
opcions triades per finançar dins aquesta societat un tipus o altre
d'inversions. Però aquest és el risc que s'assumeix quan es
pertany i es forma part d'una societat privada. La decisió no és
dels minoritaris, la decisió és de l'empresa; i vull recordar aquí
també, segons tenc referències, que a la compareixença del Sr.
Forcades es va dir que totes les peticions presentades a la
Societat Balear de Capital Risc havien estat ateses.

I també voldria recordar que la inversió pública d'uns 425
milions de pessetes dins aquesta societat ha provocat una
inversió privada de prop de 8.000 milions de pessetes, ha fet
realitat un projecte d'envergadura i creat molts de llocs de feina.
Però encara hi ha una cosa més important, encara hi ha una cosa
més fonamental: Pels motius que siguin, l'objectiu o el resultat
final serà que els ciutadans de Palma disposaran d'un servei
funerari d'una extraordinària categoria, molt superior a la que
tenen ara, al mateix cost que els preus públics de l'Ajuntament de
Palma; i això sí que crec que és una funció social important; i
això sí que crec que és important que els ciutadans ho coneguin;
i això crec que ha estat pels motius que siguin, i ha fet realitat, ha
acabat una inversió que vostès han qualificat d'escàndol,
d'oscurantisme, no sé quantes coses més.

Lògicament és cert que la principal inversió que ha realitzat
la Societat Balear de Capital Risc es troba en via de resolució
judicial, en suspensió de pagaments, i lògicament això ens toca
preocupar a tots, pel sector empresarial afectat, pels treballadors
que toquen veure perillar el seu lloc de feina, i també -per què no
dir-ho?- els usuaris d'aquest cementeri, uns 400 en aquests
moments.

Per tant, benvinguda sigui aquesta possible solució entre
Bon Sossec i l'Ajuntament de Palma, que pareix ser, segons
tenim coneixement, que farà possible allò que he dit abans,
i que tornaré repetir, que és que ciutadans de Palma, en
aquest futur que ha parlat qualcú de tots d'aquí, i que resulta
que per a tothom és el mateix, el futur de tots nosaltres és
una tomba. Doncs bé, en aquest futur, torn a repetir, els
ciutadans de Palma disposaran d'un servei funerari de gran
categoria, d'extraordinària envergadura al mateix cost que
avui dia els costa el preu públic de l'Ajuntament, i això per
a nosaltres és tremendament important, haver fet possible
que aquesta inversió s'hagi pogut dur a terme.

Certament la participació pública dins una societat
privada ha de vetlar -com no dir-ho?- pel compliment de la
legalitat vigent, dels objectius de les inversions, però per llei
no pot tenir cap dret superior al dels altres accionistes, i en
aquest cas de la Societat Balear de Capital Risc el Govern
és minoritari. I voldria recordar que en aquest parlament,
quan va fer la compareixença el conseller d'Economia i
Hisenda a la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del
Parlament de les Illes Balears, va dur tots els comptes, totes
les auditories disponibles passades pel Registre Mercantil,
que fan possible conèixer la vida i les actuacions d'aquesta
Societat Balear de Capital Risc. Jo no sé quantes persones
d'aquí han consultat aquests documents, però aquí és allà on
es troben les explicacions de les inversions fetes per la
Societat Balear de Capital Risc, i que crec que justifiquen i
que manifesten i que donen totes les explicacions
necessàries per no fer possible aquesta comissió
d'investigació sobre l'actuació del Govern en relació a la
Societat Balear de Capital Risc i les inversions a Bon
Sossec.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de contrarèplica té
la paraula el Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Bé, jo crec, Sr. Verger, que vostè s'ha repetit, perquè
vostè no s'ha pres la molèstia de refer les seves notes
després del debat de la setmana passada. Jo crec que vostè
no m'ha escoltat excessivament, ha contestat el portaveu del
Grup Socialista en el tema del batle de Palma; i jo crec que
vostè no ha desfet cap dels interrogants que s'han plantejat
en la meva intervenció, i en la mesura que hi ha absoluta
incapacitat de contestar els interrogants, jo crec que s'avala
la necessitat de la comissió d'investigació.

Sobre el tema del batle de Palma, de tota manera, vull
dir una cosa. Nosaltres com a grup no li tiram en cara,
lògicament, que hagi fet una feina o n'hagi feta una altra; li
tiram en cara que hagi intentat des de l'Ajuntament fer el
mateix que es fa moltes vegades des d'aquesta comunitat
autònoma, és a dir privatitzar una funerària en funció
d'interessos particulars. Quan el patrimoni públic es posa al
servei dels interessos privats -i això és el que s'ha intentat
fer a l'Ajuntament de Palma, malgrat que ara s'apuntin altres
solucions- jo crec que s'entra en la dinàmica que aquí
contínuament des d'Esquerra Unida intentam denunciar.
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I la veritat és que vostè m'explica què és una societat de
capital risc, per què serveix, etcètera, tota una sèrie de
consideracions. No és poden qüestionar les inversions que es fan
des d'aquesta societat, perquè és una empresa privada; és a dir,
no ens ha de preocupar si la política d'inversions d'aquesta
societat no té cap ni peus, si fan un finançament a una empresa
que està a punt de suspendre pagaments, sense cap ni peus
tampoc, únicament per retardar aquesta suspensió de pagaments,
i sabent que es perdran aquests doblers; això no ens ha de
preocupar. I nosaltres hem de consentir això, és a dir, que si un
dia la Societat Balear de Capital Risc es dedica a invertir en una
sèrie de parades de pipes d'aquí a Alcúdia, no ens ha de
preocupar, és una empresa privada, què passa?, no ha de ser
objecte d'atenció d'aquest parlament, hem de passar. Home, no,
no pot ser això. Si hi ha doblers públics a una empresa, hem de
saber respondre de la utilització d'aquests doblers i de la política
d'aquesta empresa. Hem de trobar el mecanisme, si no, és que no
feim res dins aquesta empresa, però no pot ser que es digui "Ah,
no tenim res que veure amb aquesta qüestió".

I sobre el tema per què aquest cementiri, vostè tampoc no ha
contestat absolutament res. Em diu coses que no tenen excessiu
sentit, que s'han creat llocs de feina, que s'han fet unes
instal•lacions molt guapes, i que a més ara els ciutadans de
Palma tendran no sé quin excel•lent benefici. Miri, el propòsit de
Bon Sossec era aprofitar el dèficit de tombes a l'Ajuntament de
Palma i a d'altres municipis perquè els sectors econòmicament
més benestants de la nostra societat derivassin cap al cementiri
privat, i fer el que deia el Sr. Forcades, és a dir que vagin als
cementiris públics la gent que no té doblers. Això era el disseny
de Bon Sossec; el que passa és que Bon Sossec se'n va en orris,
i ara s'han de cercar solucions de la manera com sigui possible
per intentar salvar els quatre trastos, i al final tal vegada trobam
una bona solució, i tal vegada no trobam una bona solució a
partir de l'acord amb l'Ajuntament. Però evidentment aquesta
cosa altruista de cercar el benefici dels ciutadans de Palma,
evidentment ni en broma estava en el disseny d'aquesta empresa
a la qual es va donar suport amb doblers públics d'aquesta
comunitat.

I vostè, òbviament, no em contesta per què es fa aquesta
operació d'inversió de doblers públics en aquesta empresa que,
segons diu el Sr. Matas, l'any 91 havia dispara les inversions, no
tenia unes correctes previsions, hi havia manca de rigor en la
gestió empresarial. No m'explica per què en aquesta joia
empresarial es varen invertir 400 milions. I no em diu,
naturalment, que l'explicació donada pel Sr. Forcades, que vostè
cita també aquí, no només és un doi, és que és una mentida. No
només és un doi, perquè seria un doi explicar que el Govern té
una partida, diguéssim, per a capital risc, i atén totes les peticions
que rep indiscriminadament, una mica per a tu, una mica per a
l'altre, que ja seria un doi per ell mateix; és que a més és
mentida, perquè quan es planteja l'ampliació del capital risc, el
Govern multiplica per 10 la seva participació, per donar resposta
a aquesta ampliació de capital.

Això no és la política doiuda d'"una mica per a tu i una
mica per a l'altre", això és tirar les restes amb una cosa que
no té sentit des del punt de vista dels interessos públics ni
des del punt de vista del rigor empresarial, i vostè,
lògicament, no em respon tampoc a aquesta qüestió, ni em
respon a la qüestió de qui és que ha de respondre de 425
milions de pessetes públics que s'han perdut en aquesta
comunitat. Què és, que en aquesta comunitat es poden
perdre 400 milions i no passa res? Serà la divina
providència una altra vegada, com en el cas de Can Salas?
Home, jo som agnòstic, però no li tenc tanta inquina a la
divina providència, punyeta. No, no, qualcú amb carn i
ossos ha de respondre d'aquesta qüestió. Això en política i
en democràcia funciona així; deixem la divina providència
una mica en pau, i s'ha de saber qui és que té aquesta
responsabilitat, i els ciutadans han de percebre que aquest
parlament es preocupa d'averiguar per què es perden 400
milions que són doblers seus, del conjunt dels ciutadans. I
vostè lògicament no em respon a res, com no va respondre
a res el Sr. Matas a la compareixença, i aquesta és la raó
bàsicament per la qual després de la seva intervenció ens
ratificam encara amb més força en la nostra petició d'una
comissió d'investigació. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Verger, té vostè la
paraula.

EL SR. VERGER I POCOVÍ:

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Eberhard, si poguéssim
fer una parada de llocs de pipes de Palma a Alcúdia,
podríem donar tants de llocs de feina que per ventura
justificaria una inversió de capital risc en aquesta possible
empresa. Seria molt interessant. Realment no estam sobrats
de llocs de feina; seria interessant realment.

Jo no he repetit la meva intervenció, perquè l'altra
vegada vaig contar que la Societat Balear de Capital Risc
era de 1.140 milions de pessetes, que el Govern participa
amb 465 milions de pessetes, un 44%. Això ja ho ha dit
molta de gent, i per consegüent no ho repetirem. I per una
altra part, encara no estan perduts els 425 milions de
pessetes, no sabem com acabarà aquest tema, i aquí ja ho
donam tot per perdut. Doncs possiblement, casualitat o no
casualitat, les intervencions de l'Ajuntament per ventura
faran possible la recuperació de tot o part d'aquests 425
milions de pessetes, i sobretot, i el que és més important,
una inversió que tendrà una utilitat social per als nostres
ciutadans. I això per a nosaltres sí que val la pena.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.
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Passam a la votació, i deman a les senyores i senyors diputats
que votin a favor de la creació d'una comissió no permanent
d'investigació sobre l'actuació del Govern en relació amb la
Societat Balear de Capital Risc, es volen posar drets, per favor?
Poden seure, moltes gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra? Poden seure,
moltes gràcies

Abstencions?

Vots a favor, 26; en contra, 31; abstencions, no n'hi ha. Queda
rebutjada aquesta proposta.

I esgotat l'ordre del dia, s'aixeca la sessió.
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