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EL SR. PRESIDENT:

Molt bon dia, senyores i senyors diputats, senyors membres
del Govern.

I.- Jurament o promesa del Molt Honorable Sr. President del
Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Començarem aquesta sessió plenària extraordinària amb el
primer punt de l'ordre del dia que correspon al jurament o
promesa del Molt Honorable Sr. President de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears. Sr. President...

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Jaume Matas i Palou):

Promet, per la meva consciència i el meu honor, de complir
fidelment les obligacions del càrrec de president de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, amb lleialtat al Rei, i de guardar
i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat,
així com l'Estat d'Autonomia de les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. 

II.1)- Proposició no de Llei RGE núm. 3184/96, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervenció
temporal de la Fundació Illes Balears.

III.- Escrit RGE núm. 3185/96, presentat pel Grup
Parlamentari Socialista, mitjançant el qual se sol•licita la creació
d'una comissió no permanent d'investigació que determini els
incompliments de la legislació vigent que pugui haver comès la
Fundació Illes Balears, així com les responsabilitats del
protectorat en el compliment de les seves funcions tutelars.

Seguidament, vull comunicar que la Mesa del Parlament,
d'acord amb la Junta de Portaveus, va decidir realitzar
conjuntament el debat de la Proposició no de Llei núm. 3184/96,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervenció temporal de la Fundació de les Illes Balears, i el
debat de la proposta de creació d'una comissió no permanent
d'investigació, amb l'escrit núm. 3185/96, que determini els
incompliments de la legislació vigent que pugui haver comès la
Fundació de les Illes Balears. 

Aquests dos debats seran acumulats en un únic debat on,
en primer lloc, intervindrà el portaveu del Grup
Parlamentari Socialista. Després hi haurà una intervenció
dels portaveus dels grups parlamentaris que es mostrin a
favor d'aquestes propostes i intervenció dels grups
parlamentaris que es mostrin en contra, per acabar el debat
amb un torn de rèplica i contrarèplica. Per tant, deman al
Grup Parlamentari Socialista que el seu portaveu, Sr.
Andreu Crespí, surti per defensar aquestes dues propostes.

Vull dir a les senyores i senyors diputats que, ja que
s'han acumulat aquests dos debats, malgrat el temps sigui de
deu minuts aquesta Presidència interpretarà aquests deu
minuts un poquet més llargs del compte, però sense excedir-
se massa.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President, així tractarem de fer-ho.

Senyores i senyors diputats, aquesta és la tercera vegada,
en aquesta legislatura, que es parla de la Fundació Illes
Balears i, en aquest temps, més de cent notícies i escrits han
aparegut a la premsa nacional i local i no precisament per
fer-ne una lloança dels èxits obtinguts en el compliment dels
seus fins fundacionals; ans més bé tot el contrari. En fi,
nosaltres creim que això és tot un èxit que no aconseguí, ni
tan sols, la Fundació d'Asimov.

Ja vaig dir al conseller de Cultura, Educació i Esports, a
la compareixença que es va veure obligat a fer per explicar
el no compliment de l'acord d'aquesta cambra d'efectuar una
auditoria a la Fundació, que en tornaríem a parlar, d'aquest
assumpte, una vegada el document presentat l'haguessim
estudiat. I clar, que en tornam a parlar; corregesc: en torn a
parlar jo, ell no. 

El document, tot i que no era una auditoria reclamada
sinó un estudi i verificació de comptes, que és una cosa molt
més senzilla, molt més simple, que no entra d'una manera
exhaustiva a l'anàlisi de l'empresa i de la seva comptabilitat
-jo em deman: no és estrany, que no fessin una auditoria
com tocava?; jo, realment, encara no trob una explicació a
un fet tan insòlit-. Bé, idò, com deia, d'aquest documentet
que varen presentar a aquesta cambra, així i tot se
n'extreuen una sèrie de conclusions prou interessants. 
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En primer lloc, el que queda clar és que la Fundació
incompleix, d'una manera important, els estatuts que el mateix
fundador va proposar; és a dir, en lloc de dedicar els seus
recursos a l'adquisició i conservació del patrimoni i de realitzar
activitats relacionades amb ell, dedica la major part dels seus
recursos a operacions financeres amb un frenètic canvi dels seus
diferents actius d'un lloc a l'altre; però això tampoc no sembla
que representi, per a la Fundació, rendiments superiors als
normals i, fins i tot, per xifres molt més modestes de depòsits.

Doncs bé, l'incompliment dels objectius fundacionals, tal com
prescriuen les lleis, és, per ell mateix, l'argument més sòlid per
justificar una acció contundent per part del protectorat. Però el
protectorat, malgrat se suposa que es va molestar a llegir el
document que presentà a aquesta cambra, fins avui no ha
considerat necessari, pel que sembla, fer res; és a dir, que el fet
que es defraudi tots aquells que donen subvencions o donatius -
mirin que fins i tot la nostra pobra Universitat, tan mal dotada, va
regalar un ordinador i llibres per a la biblioteca, de pena que li
feia una fundació que passava per tan mals tràngols- això no
preocupava el protectorat; tal volta pensava que la gent que
aportava doblers a aquesta fundació tampoc no tenien interès en
els fins fundacionals, sinó que devien complir un altre tipus de
ritu de caràcter econòmic.

Però hi ha més coses, a l'informe. Tímidament diu, aquest
paperet, com qui no vol molestar gaire, diu: "Con respecto a la
contabilidad, los criterios que sigue la entidad no se ajustan a las
normas vigentes en esta materia". Què no és guapo, això? L'entitat
que agrupa entre els seus patrons els més importants empresaris
de les illes, du una comptabilitat d'estar per casa. Qui ens ho
havia de dir? No tenien prou recursos per llogar un al•lotet que
conegués el Pla General Comptable i, naturalment, d'aquesta
manera la comptabilitat era com la que du qualsevol a ca seva i,
mentre, el protectorat continua dormint sense adonar-se
d'aquestes particularitats que ens diu el paperet.

No apareix, en el paperet en qüestió, aquell que havia de ser
una auditoria, cap referència al compliment de les obligacions
fiscals. Clar, el paperet no és una auditoria, i la comptabilitat no
és una comptabilitat; per tant, no és estrany que no es faci
especial menció al compliment de les obligacions fiscals, que no
volem dir que no hi siguin, però no figuren als llibres comptables
d'aquesta institució. 

Evidentment, una vegada llegit aquest paperet, que té moltes
pàgines, a un ja li va començar a entrar un cert desencís i una
sensació que no arribaria a treure més conclusions. Però vet aquí
que la Providència ajuda a aquells que tenen fam i set de justícia,
i va permetre que es conegués un informe -que jo no sé si és una
auditoria, però realment grata fort- fet per dos inspectors
d'Hisenda, encarregat pel Tribunal Superior de Justícia per
analitzar la documentació que, a petició seva, havia aportat la
Fundació. I ara sí que comencen a sortir algunes cosetes més
estranyes. En principi, les mateixes que ja es poden extraure de
la lectura del document de l'empresa Gaso i Companyia. 

Però també ens diu que el Sr. José Antonio Berastain disposa
de signatura a un compte de la Fundació, concretament al
compte 1.423.144/77 de la Caixa d'Estalvis de Balears, des
del dia 24 de febrer del 89 fins al dia 21 de desembre del 89,
sense que es trobi cap referència documental que dit senyor
ocupi cap càrrec a la Fundació ni el seu apoderament.
També ens diu, l'informe d'aquests inspectors fiscals, que a
les aportacions de capital a aquesta fundació, apareixen
10.100.000 pessetes de les quals s'ignora la procedència.
També ens diu que els valors patrimonials comptabilitzats
no semblen ser els adequats, ja que s'hi inclouen determinats
conceptes, la naturalesa dels quals és de despeses en sentit
estricte. Esmenta, no sé per què, aquest informe -no sé per
què, realment- que una entitat que a vostès els sonarà, una
entitat que es diu Torcal, facturà a la Fundació, entre el
període 90-92, 61.176.462 pessetes; no sé per què els crida
l'atenció, als inspectors d'Hisenda, aquesta quantitat.

Els llibres Diari i Major de la Fundació Illes Balears no
apareixen segellats per l'autoritat administrativa competent.
Tampoc no es detecta, fins a l'any 92, la comptabilització
del rendiment reportat i no vençut, cosa incompatible amb
els criteris comptables en vigor. S'han comptabilitzat,
també, despeses pròpies de l'exercici en comptes d'actius,
quan els criteris de comptabilització establerts a les normes
valoració del Pla General Comptable exigeixen que es faci
als comptes de balanç. Apareix, també, un pagament per un
import de 2.377.086 pessetes, efectuat per tercers,
desconeguts, i es comptabilitza com a un donatiu, cosa,
naturalment, irregular.

Per tant, ens trobam aquí amb una sèrie d'incompliments
prou greus que justifiquen la proposta que nosaltres hem fet
a aquesta cambra. 

No obstant, jo he sentit, entre la gent amb la qual un
conversa, alguns comentaris reticents a aquesta proposta del
Grup Parlamentari Socialista; entre d'altres, que creuen just,
i fins i tot imprescindible, du a terme allò que proposava.
Voldria, breument, comentar aquestes postures, per si algun
diputat d'aquesta cambra també coincidís amb aquests
ciutadans que no estan d'acord o que, en principi, tenen
reticències a una intervenció de la Fundació i a una
investigació de la Fundació i del protectorat per negligència
en el compliment de les seves funcions.
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N'hi ha que diuen que la Fundació Illes Balears és una
institució privada i que, com a tal, convé deixar-la fer. En efecte,
la Fundació Illes Balears és una institució privada i, és més, és
una institució privada singular, reconegut el dret de fundació a la
nostra Constitució espanyola com un dret fonamental, però això
sí, amb subjecció a les lleis; és un dret que pot exercir-se, que
tothom té dret a exercir amb subjecció a les lleis. I la llei que
dóna emparament a les fundacions, la Llei 30/1984, ara, i abans
el Decret 2930/1972, que desenvolupava l'article 137 de la Llei
de 4 d'agost del 1970 per a fundacions culturals i docents,
exigeix alguns mecanismes de control com a contrapartida als
beneficis que s'atorguen a les fundacions. En aquest sentit, i per
aclarir més aquestes reticències a la intervenció de
l'Administració a una entitat privada i davant recursos al
Tribunal Constitucional, aquest, amb una sentència, la sentència
49 de 1988, deixa ben clar que: "Tanto la manifestación de
voluntad como la organización, han de cumplir los requisitos que
marcan las leyes, los cuales prevén, además, un tipo de acción
administrativa, el protectorado, para asegurar el cumplimiento de
los fines de la fundación y la recta administración de los bienes de
la misma", i afegeix, a la sentència 164 de 1990 a un assumpte
semblant al que ens ocupa avui aquí, diu: "La necesidad de
proveer a la Administración de los instrumentos para asegurar que
las fundaciones no se desvíen de los fines de interés público que le
son propios".

Queda, idò, molt clar quina és la doctrina aplicable respecte
d'això. L'objectiu de la llei i, per tant, l'objectiu de la nostra
proposició no de llei, que sol•licita la intervenció de la Fundació
per part del protectorat en base a allò que diuen els articles 15,
16 i 32 de la Llei 30/1994, ve fonamentat en la salvaguarda dels
propis objectius fundacionals en relació a l'interès general.

El segon argument, que afectaria a la creació d'una comissió
d'investigació, és que l'assumpte està sotmès a un procés judicial.
Aquest també és un mal argument, l'assumpte no està sotmès a
cap intervenció judicial. Allò que sí està sotmès a intervenció
judicial és la presumpta prevaricació i suborn a l'adjudicació de
les obres d'una obra pública, i el que està estudiat, però d'una
manera colateral, és la possibilitat que aquesta fundació hagués
estat utilitzada per desviar alguns fons de l'empresa
concessionària, però la resta d'arguments que jo he tractat
d'exposar en aquesta cambra i que estan documentats a l'informe
del qual disposa aquesta cambra i del qual disposa el protectorat
i que està fet per un auditor públic, i l'informe elaborat per
inspectors d'Hisenda a petició del Tribunal Superior de Justícia,
no són objecte d'investigació, almanco en aquest moment.

Per tant, nosaltres creim que no existeixen arguments
suficients per anul•lar, impedir, obstaculitzar que es faci la llum
damunt aquest assumptes. Nosaltres creim que una fundació que
durant els anys de la seva existència ha dedicat el 36,18% dels
seus recursos, el 29,62% dels seus recursos, el 29,92% dels seus
recursos, el 33,24% dels seus recursos, durant els anys 1989,
1990, 1991 i 1992, i, per no cansar-los més, avui, aquest darrer
any del qual tenim notícies comptables, té 584.295.222 pessetes
en dipòsits bancaris i només en dedica, o n'ha dedicat, i que, com
hem vist a l'informe que els he llegit, estan inflats 417.850.866
pessetes, a adquisició d'aquest patrimoni, i dedica encara, només,
una quantitat pròxima als 26 milions de pessetes, a les despeses
de funcionament, explotació, salaris tècnics, plans experimentals,
161.000 pessetes a programes divulgatius, mentre té -diu la
mateixa fundació- 29.338.359 pessetes d'interessos bancaris i
18.674.500 pessetes de subvencions i donatius, em sembla que
aquesta fundació, en cap cas, compleix els seus objectius, pels
quals va ser creada i pels quals, la legislació de l'Estat espanyol,
li dóna uns determinats privilegis.

Senyores i senyors diputats, en les nostres mans està
l'aclariment de les coses i la depuració de responsabilitats,
si és que n'hi ha, però per això, per una cosa i per l'altra,
necessitam l'aprovació, per part d'aquesta cambra, de les
proposicions que presenta el Grup Parlamentari Socialista.
Nosaltres voldríem que fossin tots els diputats, que donassin
suport a la nostra proposició d'intervenció temporal de la
Fundació i la creació d'una comissió d'investigació, perquè,
senyores i senyors diputats, nosaltres no voldríem els vots
de la rancúnia, del càstig o de la dissidència, no els
voldríem, però tampoc podríem comprendre l'abandó de la
consciència per raons de conveniència. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Intervencions dels grups
parlamentaris que es mostren a favor d'aquestes propostes?

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

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats; avui,
dia 24 de setembre, el Parlament de les Illes Balears ha
tornat reunir-se en Ple urgent i extraordinari, cosa poc
habitual en la recent història institucional d'aquesta
comunitat. És un ple en el qual es discutirà, de forma
conjunta, una proposició no de llei relativa a la Fundació
Illes Balears i, a la vegada, una proposta de creació d'una
comissió no permanent d'investigació. El criteri d'Unió
Mallorquina és que aquestes dues iniciatives, que han estat
presentades pel Partit Socialista, són suficientment
importants com per què, de qualque manera, encara que
estiguin molt relacionades, es poguessin analitzar, estudiar
i debatre per separat; no obstant, s'ha pres la decisió que fos
de forma conjunta, cosa que pot deixar que el debat sigui
prou clar, però intentarem fer-ho el millor possible.

En primer lloc vull dir que, pel que fa a la intervenció
temporal de la Fundació Illes Balears, Unió Mallorquina
considera que és una funció totalment legítima del
protectorat, tal com s'estableix en l'article 34 de la Llei de
Fundacions i d'incentius fiscals a la participació privada en
actuacions d'interès generals. Així, a l'article 32.3 diu: "En
todo caso, el protectorado está legitimado para ejercitar la
correspondiente acción de responsabilidad por los actos
relacionados en el artículo 15.2, así como para instar el cese
de los patronos"; per tant, Unió Mallorquina té molt clar i
considera que hi ha motius més que suficients per a la
intervenció de la Fundació i per demanar el cessament del
seu president. 
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No podem permetre, al nostre entendre, que actuacions d'un
diputat, del Sr. Cañellas, en qualitat de president que va ser del
Govern de la comunitat i al mateix temps president de la
Fundació, que en aquests moments s'investiguen judicialment,
puguin perjudicar la imatge de la Fundació i de tots aquells que
han participat desinteressadament amb aquesta fundació
col•laborant sens dubte convinçuts de complir amb els seus
objectius fundacionals, perquè nosaltres, Unió Mallorquina,
estam totalment convinçuts que, realment, tant la Fundació com
tots els membres que hi han participat, ho han fet amb l'objectiu
claríssim de complir la finalitat d'aquesta fundació. Ens preocupa
moltíssim que problemes d'imatge com els que s'han produït
puguin fer que el dia de demà les institucions privades siguin
més reticents a la participació en fundacions d'aquest caràcter.

Pel que fa a la proposta de creació d'una comissió no
permanent d'investigació, que podria ser la conseqüència d'allò
primer, UM ha dit, una vegada i una altra, des d'aquesta tribuna,
que creim que la salut i el prestigi de les institucions
democràtiques ve determinat per la capacitat que tenguem
aquestes institucions de complir aquelles funcions que s'ens
tenen encomanades, i és cert que els parlaments, com a
institucions que representen tots els ciutadans, tenen, entre
d'altres, la capacitat legislativa però, sobretot, la de control de
l'acció de govern. En el nostre cas puc afirmar que el Parlament
de les Illes Balears -i així és com ho veu el Grup Mixt- no té,
aquest parlament, cap tradició a l'hora de tenir aquest control
sobre el Govern, i no és perquè els diputats d'aquesta cambra
hagin fet abandonament de les seves funcions o per manca
d'oportunitats, perquè la veritat és que el Govern del Partit
Popular ens ha donat moltíssims motius per tal de poder exercir
aquest control. No vull recordar, per innecessari, les propostes
que s'han presentat aquí d'investigacions al llarg del temps, com
és el cas del túnel de Sóller, com és el cas de l'Ibasan, com és el
cas de Sefobasa, de Brokerval, de Capital Risc, de Bon Sossec...,
entre molts i molts d'altres.

El problema que ha motivat el desprestigi d'aquest parlament
és la utilització de la majoria absoluta per part del Partit Popular,
unes vegades legítimament, altres vegades d'una forma més aviat
creada -els trànsfugues famosos- i s'han posat al servei dels
interessos particulars tots aquells temes que han interessat en un
moment determinat i que han acabat sempre involucrats en
processos judicials.

Ja he dit, fa un moment, que crec que la Fundació Illes
Balears ha complit estrictament tots els seus objectius
fundacionals. Crec que és una institució neta i crec també que
només el fet i les actuacions del Sr. Cañellas, com a president del
Govern de la Comunitat i com a president de la Fundació, han fet
que hi hagués ombres, ha enfosquit la seva trajectòria i la seva
labor.

Sé que avui, per suposat, tornarà a funcionar el famós
rodillo. Sé que s'intentarà legitimar la postura del Partit
Popular afirmant que la Fundació ha estat investigada de
dalt a baix, que hi ha un procediment judicial que, d'alguna
manera, afecta la Fundació, que ja s'ha elaborat una
auditoria -que no era tal auditoria però supòs que es dirà que
sí- i que això és una persecució política o que... 

Qualsevol excusa serà vàlida, però crec que hi ha dues
raons, dues raons de pes, que justifiquen l'aprovació
d'aquesta comissió, i no vull esgrimir altre tipus d'arguments
més que dir que la primera raó es fonamenta, sobretot, en el
fet que el Sr. Cañellas és diputat d'aquesta cambra, que el
Sr. Cañellas té un procés judicial, però el té a un tribunal
superior, donada la seva condició de diputat; per tant no és
tractat el tema en un tribunal ordinari com passaria amb la
resta de mallorquins; per tant, el Sr. Cañellas, president de
la Fundació, té un tractament especial per ser diputat i crec
que, per tant, perfectament es pot tenir una comissió
d'investigació que aclareixi el tema i que no és, en absolut,
incompatible amb aquest procediment judicial, perquè tots
som conscients que és un tribunal especial que, de qualque
manera, no té per què veure's afectat perquè hi hagi en
aquest parlament una comissió d'investigació.

La segona raó per la qual nosaltres demanam aquesta
comissió d'investigació és perquè nosaltres presumim que
hi ha una honestedat dins aquestes actuacions de la
Fundació; jo, sincerament, així ho crec i, per tant, crec que,
precisament, l'aprovació d'aquesta comissió d'investigació
serviria per aclarir els dubtes que puguin plantejar-se i que
puguin, en aquest moment, planejar sobre la Fundació. Al
cap i a la fi jo crec que s'enfortiria el prestigi de la Fundació,
del Parlament i del mateix Sr. Cañellas si realment quedàs
clar que no té res a amagar en aquesta fundació. 

Sé que és molt difícil que avui s'aprovi aquesta comissió,
encara que jo personalment, igual que el nostre grup,
desitjaria que, pel bé d'aquesta comunitat, almanco tornàs
una mica allò que la tramuntana s'endugué. En tot cas, els
diputats del Grup Parlamentari Mixt sí que tenim
consciència i pensam que els poders i les funcions de les
institucions públiques en tot moment han d'estar en funció
i al servei dels ciutadans i no dels partits i, per tant, votarem
afirmativament a aquestes dues iniciatives. Moltes gràcies,
Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel part del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida té la paraula el seu portaveu
Sr. Grosske.
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EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sr. President, senyores i senyors diputats, efectivament aquest
tema ha estat tractat ja d'una manera reiterada en el Parlament de
les Illes Balears. La primera vegada, l'octubre del 95, quan es va
presentar una iniciativa en el sentit de demanar una auditoria
externa per a la Fundació i, en aquella ocasió, Esquerra Unida es
va manifestar en aquest parlament expressant dues tesis
principals sobre la Fundació Illes Balears.

La primera era que la Fundació estava viciada des dels seus
inicis, viciada per dos factors: un menor i aliè a la mateixa
fundació, un factor de temps -la Fundació es constitueix just en
el període que envolta l'adjudicació del túnel de Sóller i el
cobrament de les comissions del túnel de Sóller- i un altre
bastant més greu que és la imbricació d'allò públic i d'allò privat.
La Fundació Illes Balears neix i s'impulsa des del Consolat de
Mar per qui després serà el president vitalici d'aquesta fundació,
el Sr. Gabriel Cañellas; s'aprova la pròpia acta fundacional de la
Fundació Illes Balears on, efectivament, queda perfectament
palès que no ens trobam davant una iniciativa de la societat civil
que escull el President de la Comunitat Autònoma com a
president, sinó que ens trobam amb una iniciativa del president
que compta amb el suport de determinats empresaris i d'una certa
representació d'aquesta societat civil. 

I aquesta imbricació d'allò públic i d'allò privat, de la
Fundació i del poder executiu de la Comunitat Autònoma,
planteja, d'entrada, ja tota una sèrie de dubtes; per exemple, la
possible objectivitat de l'Administració autonòmica a l'hora de
concedir subvencions a aquesta fundació en base d'igualtat amb
altres fundacions de les illes. Planteja dubtes, també, sobre la
capacitat d'exercir, d'una manera imparcial, la funció de
protectorat, de vigilància del compliment dels objectius d'aquesta
fundació per part de l'Administració autonòmica, des del moment
que, lògicament, l'Administració autonòmica és, en aquest cas,
a la vegada jutge i part de la Fundació Illes Balears.

I la segona tesi que vàrem manifestar en aquesta intervenció,
i llegesc textualment, és que Esquerra Unida no considera massa
agosarat sospitar si la Fundació no ha arribat a ser un canal de
recaptació de donatius que, d'una o altra manera, anaven a parar
a les arques del Partit Popular. Una caixa b on el finançament a
la Fundació s'intercanviava amb favors de caire polític.

En aquell debat d'octubre del 95, finalment s'aprovà aquella
iniciativa, i el mes de març, l'antic conseller de Cultura
presentava els resultats, no d'una auditoria, com ha
expressat el Sr. Crespí, sinó d'un informe de revisió i
verificació d'altres estats o documents comptables, un
document on no s'apreciava cap tipus d'irregularitat i que
conduïa al conseller, que ja no és conseller i que
evidentment mai no ha estat profeta, a dir que l'assumpte
estava ja arxivat. No obstant això, tres mesos després surt
efectivament, arrel d'investigacions que es duien en el
Tribunal Superior de Justícia sobre el tema del túnel, un
informe d'Hisenda que permet a l'opinió pública descobrir
tot un seguit d'elements bastant més preocupants que aquell
informe presentat pel Sr. Conseller de Cultura d'aleshores.
Un informe pel qual sabem, entre d'altres coses, que hi ha
hagut diverses irregularitats comptables en el funcionament
de la Fundació, ja explicades pel grup proposant de la
iniciativa, on es crida l'atenció sobre, per exemple, els 40
milions en funció de redempció de càrregues per la compra
de Son Pax, que duen a la mateixa inspecció a demanar que
siguin objeto de particular indagación a efectos de contrastar
la veracidad de la operación; es posa en dubte el compliment
de les obligacions tributàries, de totes les obligacions
tributàries per part de la Fundació, i els propis investigadors
de finances de l'Estat s'¡astoren de l'excés d'inversió en
capital mobiliari en relació amb la inversió en allò que
serien les finalitats pròpies de la fundació, en una proporció
que aniria d'un 30% amb finalitats específiques de la
Fundació.

Des del punt de vista d'Esquerra Unida, tots aquests
elements i d'altres esmentats a l'informe justificarien per si
mateixos, evidentment, la tornada al Parlament d'aquesta
qüestió, l'exigència de responsabilitats per la tasca duta a
terme pel protectorat de la Fundació, i en aquest sentit
anuncii ja el vot favorable d'Esquerra Unida a la proposició
no de llei on se sol•licita la intervenció de la Fundació, des
del moment que, des del nostre punt de vista, és el millor
favor que li podem fer a la Fundació Illes Balears, una
fundació que per les seves finalitats jo crec que mereix
deixar de ser notícia continuada als mitjans de comunicació
per coses que no tenen res a veure amb les seves finalitats
fundacionals. I també, naturalment, aquestes irregularitats
justificarien la creació d'una comissió d'investigació des del
moment que aquest parlament està clar que ja no pot aspirar
a assabentar-se del que passa a la Fundació, tornant a
demanar al Govern que faci o que encomani una auditoria
o un altre tipus d'estudi, perquè és evident que per aquesta
via no sabem res, llavors l'única manera, l'únic instrument
d'aquest parlament, l'únic que li queda reglamentàriament,
és una comissió d'investigació.

Però, tot i amb això, encara no he fet esment de l'element
que des del punt de vista d'Esquerra Unida, més
imprescindible fa la creació d'aquesta comissió
d'investigació: i això és que, efectivament, l'informe dels
inspectors de finances de l'Estat ha avalat la idea,
expressada per Esquerra Unida ara fa un any en aquest
parlament, en el sentit que la Fundació Illes Balears ha
actuat com un immens receptacle de pagament de favors
polítics rebuts des de l'Administració autonòmica.
Efectivament, l'informe assenyala aportacions anònimes per
import de 10 milions com a aportacions de capital d'una
manera que textualment es qualifica de difícilmente
comprensible; però també assenyala l'informe que la
Fundació ha rebut una cosa tan rara com donacions
anònimes, donacions anònimes de particulars, persones
físiques i jurídiques, se suposa, entre el 1989 i el 1992, és a
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dir en el termini de quatre anys, per un import de 70 milions de
pessetes, al voltant de vuitanta donacions que importen 70
milions de pessetes, donacions anònimes, anònimes, és a dir, no
donacions de 5.000 o de 25.000 pessetes que es deixen caure a
la bacina quan se surt del local de la Fundació, no, donacions de
500.000, de 800.000, d'un milió, un milió i mig, dos milions,
anònimes, anònimes, un cert pudor perquè no se sàpiga la
preocupació del donant pel medi ambient i el paisatge de les
Illes, seria tal volta una justificació d'aquest anonimat?

El president de la Fundació dóna aquesta peculiar explicació,
para que el vecino no se entere de lo que ha aportado cada uno,
para que el vecino no se entere de lo que ha aportado cada uno. És
una mica el contrari del que feien, per exemple, els Hermanos de
la Salle quan es feia la recaptació del Domund, que ens posaven
a tots els alumnes a la pissarra amb les aportacions que anaven
donant al Domund, i una mica això excitava la competència i la
generositat entre els donants. Bé, entre la Fundació, que això ja
no és una fundació, és una congregació mística on els donants no
s'atreveixen a dir que donen i on el receptor no s'atreveix a
estimular la competència entre ells, sinó para que uno no se
entere de lo que ha hecho el otro, etc., ho manté tot dins
l'anonimat.

Bé, és evident que aquestes explicacions no són serioses,
l'anonimat no té altre sentit, no té altra explicació plausible que
fer opac, que llevar transparència al fet que aquestes donacions
són cotitzacions, pagaments per favors que aquestes persones
físiques o jurídiques han rebut de l'Administració autonòmica:
contractes, subvencions, el que sigui, paguen aquests favors, i es
manté l'anonimat per fer més transparent aquesta aportació. Un
exemple, l'única donació que no he arribat a esbrinar de qui era
és la donació que provenia del túnel de Sóller, naturalment, que
la inspecció de finances de l'Estat, quan investiga la Fundació
Illes Balears, entre d'altres coses ens indica que aquella aportació
d'1.600.000 i busques de pessetes, en realitat no era 1.600.000
pessetes, sinó que era de 5.000.000, de tal manera que el Sr.
Berastain, irregularment cotitular d'un compte corrent de la
Fundació Illes Balears, segons va contar la mateixa inspecció de
finances, irregularment cotitular d'un compte d'aquesta fundació,
el primer que fa és una sèrie d'aportacions de 40.000, 500.000,
675.000, una donació estranyíssima, que en realitat no és
donació, que és pagament a un proveïdor de 2.377.086,
pagaments a proveïdors, no sé si a qualcú li sona aquesta
història, és a dir, hi ha comissions del túnel de Sóller que es
vehiculen no a les arques directament del Partit Popular, sinó a
pagar proveïdors, és un procediment que li sonarà a la portaveu
del Grup Parlamentari Popular, perquè era gerent d'una de les
empreses que va rebre una d'aquestes comissions. I efectivament,
la resta de totes aquestes quantitats, les quatre primeres, és
1.607.914, que és una xifra ben estranya, que és la que
computant totes les xifres ens surten els 5 milions clavadets que
vénen del túnel de Sóller.

En resum, la Fundació Illes Balears és concebuda,
efectivament, com la creació d'un petit, petit, casolà, imperi
financer, una fundació que ha arribat a tenir més de 1.000
milions de patrimoni, és una fundació molt important a les
Illes Balears, que amb els mínims riscs jurídics permet,
efectivament, vehicular cap al partit, cap als impulsors de la
Fundació Illes Balears o als acostats dels impulsors de la
Fundació, doblers que responen a contrapartides per
actuacions dutes a terme per l'Administració autonòmica.
L'avantatge d'un instrument com la Fundació és que els
ingressos, naturalment són absolutament legals, mentre que
ingressos que van a parar directament a les arques del Partit
Popular poden resultar, d'entrada, sospitosos, en principi
que un empresari demostri preocupació mediambiental és
una figura que no genera cap tipus de preocupació. I el
canal de sortida és també relativament fàcil, perquè aquí no
trobarem que ningú se n'ha dut 1.000 milions a Suïssa ni
altres coses que es fan a altres bandes, aquí tot és més
casolà, és una cosa més petita, a escala més petita, i llavors
permet que els canals de sortida no siguin que dins la
comptabilitat ens apareixi un xec cap a tal persona o tal
altra, o cap a un compte del Partit Popular, la sortida pot ser
perfectament que contractes de subministraments,
contractes d'obres que faci la mateixa fundació, una petita
part es distregui, comissions a intermediaris financers, una
petita part es distregui, aquí, com que actuam a escala
petita, es pot funcionar com funcionen els meus hamsters,
a casa meva, que jo en tenc dos a una gàbia de tres plantes,
i es passen tot el dia, no tenen altra cosa a fer que, ara
agafen una pipa i la duen al niu que tenen a dalt, després
agafen una llavor, per amunt, i tal i qual, no?, tot molt
petitet i tal, però el que passa és que l'acumulació produeix
una certa pudor i una certa brutor dins la casa que obliga als
meus fills, naturalment, a fer neteja. Aquí passa exactament
igual; els procediments poden ser petits, poder ser camuflats
amb relativa facilitat, però l'acumulació els ha perdut. I
llavors, el cas Brokerval empalma amb el cas túnel de Sóller
i el cas túnel de Sóller i la seva investigació empalma amb
la Fundació Illes Balears. L'acumulació els ha perdut,
perquè les mecàniques eren intel•ligents, les mecàniques
eren a una escala prou petita com per fer-les discretes i
difícils de seguir.

Això és la nostra explicació de com ha funcionat,
parcialment, naturalment, la Fundació Illes Balears que,
naturalment, també, ha complert, en part, la seva finalitat
teòrica i que, naturalment, també ha fet totes les coses que
havia de fer.
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I tot això -i acab ja- mereix, efectivament, exigeix, una
investigació a fons per part d'aquest parlament, investigació a la
qual convida el propi informe elaborat per Hisenda i davant el
qual només vull, per posar fi a la meva intervenció, rebutjar de
pla un possible argument que és la coincidència amb una
investigació de caràcter judicial, i això per dues raons: una
perquè, efectivament, i com ha expressat el Sr. Crespí, la
Fundació Illes Balears no és objecte, en aquests moments, d'una
causa específica judicial; la Fundació Illes Balears ha estat
colateralment investigada en la mesura que era receptacle de
comissions provinents del túnel de Sóller i a la causa 2/95, em
sembla, que investiga aquesta qüestió, s'ha -diguéssim- ficat mà
a la Fundació i ens hem assabentat de moltes coses molt
interessants que aquí han intentat ser explicades, però no és
objecte, en aquest moment, la Fundació, d'una investigació
judicial específica. I, segona, perquè és un invent absurd dir que
hi ha incompatibilitat entre investigació judicial i investigació
parlamentària; qui s'ha tret de la màniga aquesta qüestió? No
s'investiga parlamentàriament quan un tema és al jutjat i
tanmateix no pots aportar res a l'aclariment de les qüestions;
llavors no té sentit, fer una comissió d'investigació. Té sentit ara
fer una comissió d'investigació sobre el Calviagate, en aquest
parlament?, no; per què no?, perquè des d'aquest parlament no
podem aclarir res que doni llum a aquesta qüestió. Podem fer
qualque cosa, en aquest parlament, que doni llum a una qüestió?,
aleshores tenim l'obligació de fer-la, independentment que hi
hagi un jutge que l'investigui específicament o colateralment.
Això és l'únic argument decent: podem aportar llum o no podem
aportar llum?; si podem aportar llum, tenim l'obligació de fer-ho
i, si no, òbviament és inútil fer-ho. Com que aquí jo crec que
aquest parlament té la possibilitat d'aportar molta llum sobre
l'activitat de la Fundació Illes Balears, entre altres coses perquè
és l'organisme que controla el protectorat de la Fundació, per tant
nosaltres podem dur endavant una investigació profitosa sobre
aquesta qüestió; jo crec que tots tenim l'obligació moral de donar
suport a aquesta iniciativa i crear aquesta comissió d'investigació
i qui no ho faci, lògicament, té la responsabilitat moral de
continuar contribuint al fet que coses opaques continuïn sent
opaques i coses mal fetes es puguin perpetuar en el temps.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, se'ns
plantegen avui dues qüestions. La primera és la proposta de
promoure acció de responsabilitat contra el patró de la Fundació
Illes Balears i proposta d'intervenció, per part del Govern, de fer
una intervenció temporal; i la segona, la proposta de creació
d'una comissió d'nvestigació parlamentària.

Jo voldria començar, però, amb una pregunta prèvia o, si
volen, amb una reflexió en veu alta: com pot acabar tan
malament una iniciativa que perseguia un fi tan noble i tan
lloable com l'adquisició i restauració de patrimoni a les Illes
Balears?, com pot acabar tan malament, fins arribar al punt d'un
i un altre debat parlamentari i avui, ja, arribar a una mesura
extrema com és la proposta de creació d'una comissió
d'investigació? Avui ja s'han donat distintes respostes; intentaré
no reiterar massa els arguments, però, al nostre entendre, s'han
donat un seguit de fets curiosos, alguns errors polítics i alguns
errors administratius.

En primer lloc, hem de destacar com a un error polític la
identificació de la Fundació Illes Balears amb el Govern
balear i amb el Partit Popular; el president de la Fundació és
el president del Govern, és el president del Partit Popular. El
primer titular d'un compte corrent, d'una manera anòmala,
segons les investigacions, és el secretari general del Partit
Popular, és un conseller del Govern balear.

Segon fet: el llistat d'aportacions de capital de fundadors
de la Fundació Illes Balears; hi és tothom del món econòmic
de les Illes Balears, tots els bancs, totes les grans
constructores, empreses de publicitat, cadenes hoteleres,
grans superfícies comercials i desconeguts, gent
desconeguda, i això no hauria de ser negatiu, al contrari, és
molt positiu, escurar la butxaca a totes aquestes empreses.
Però és curiós que algunes d'aquestes empreses facin
aportacions econòmiques; crida molt l'atenció que empreses
que han fet sonades suspensions de pagament, que han
deixat els seus creditors penjats, que molts encara no han
cobrat, facin aportacions de 10, 20, 30 milions de pessetes
a la Fundació Illes Balears, i els seus proveïdors sense
cobrar. És molt curiós que empreses que sobreviuen gràcies
a centenars de milions d'aportacions del Govern balear, que
si no avui ja haurien tancat, facin aportacions econòmiques
importants a la Fundació de les Illes Balears. És curiós que
hotelers o que cadenes hoteleres que no han pogut pagar un
projecte per legalitzar una planta hotelera facin donatius de
10, 15 i 20 milions de pessetes a la Fundació Illes Balears.
No poden legalitzar una ampliació que els costaria uns petits
milions, i poden fer abundoses donacions a la Fundació Illes
Balears.

Crida l'atenció, també -ja s'dit- la quantitat de donatius
anònims, comptabilitzats en alguns casos com a
subvencions quan, bé, ja a partir de la nova llei de
fundacions, anteriorment no, aquests donatius fins i tot
podrien desgravar a Hisenda; és aquest interrogant que
queda enlaire: per què tants de donatius altruistes, anònims,
en tanta discreció? Això mereix una resposta.

Un quart fet curiós és que la Fundació Illes Balears, tot
i ser presidida pel President del Govern, ha rebut més de 38
milions de subvencions del Govern balear, tot i tenir un
patrimoni i una liquidesa considerable, actualment encara
més de 600 milions d'actius financers; la Conselleria
d'Agricultura, l'empresa pública Semilla, Presidència del
Govern, Cultura, el mateix Consell Insular de Mallorca amb
una petita aportació de mig milió de pessetes i crec que
mereix saber, el Parlament, com s'han canalitzat aquestes
subvencions importants del Govern balear cap a la Fundació
Illes Balears.

El cinquè fet curiós és que l'objecte de la Fundació,
l'adquisició de patrimoni, és l'activitat secundària; l'activitat
principal ha estat la mobilitat dels actius líquids: només de
dia 1 de gener de l'any 1990 a 31 de desembre del 92 es
produeixen 117 moviments que generen uns ingressos de
més de 117 milions de pessetes; és una vertadera..., anava
a dir enginyeria financera, tal vegada no arribi a tant, però
sí que necessita un cert control del moviment constant
d'aquests recursos econòmics.
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Un altre fet és la identificació o la confusió entre el que és
públic i el que és privat; una fundació presidida pel President del
Govern que rep subvencions del Govern, algunes destinades a
obres de restauració de patrimoni, creim que ha d'actuar d'una
manera un poquet més elegant en l'adjudicació de les obres, i el
fet d'adjudicar 61 milions de pessetes a Torcal, com a mínim, no
és elegant, com a mínim. 

I, finalment, un altre error polític és la utilització electoral de
la Fundació per part del Sr. Gabriel Cañellas, aleshores o abans
del 95, candidat a la Presidència del Govern de les Illes Balears
pel Partit Popular. El president de la Fundació Illes Balears, dins
la precampanya electoral va patrocinar videos publicitaris que es
passaren per les televisions locals allà on es difonien les obres,
les adquisicions de la Fundació Illes Balears, però, naturalment,
això es confonia amb una propaganda electoral subliminal o no
tan subliminal. Per no faltar-hi res, ja la guinda, avui s'investiga
si la Fundació Illes Balears es constituí, en part, amb fons
provinents de la concessionària del túnel de Sóller. 

Tot aquest cúmul de curiositats, errors polítics, errors
administratius, no mereixen que sigui investigat i que sigui
aclarit? El Sr. Cañellas, l'altre dia deia: "Tenen la mania
d'investigar-me". Jo crec que devia voler dir "tenen la mania de
provar d'investigar-me", perquè, investigar-lo, no ho he
aconseguit, la majoria absoluta fins ara ho ha aturat.

I jo li respondria amb unes paraules del Sr. Trillo, d'abans de
ser membre del Govern, quan era de l'oposició; en una
intervenció parlamentària brillant, allà on entre altres coses va
dir: "Negar el control del parlamento al Gobierno, señorías, es
negar la esencia misma de la democracia; investigar las
responsabilidades políticas, cuando aparezcan indicios de cualquier
irregularidad grave, no es un derecho de los parlamentarios, no es
un derecho de los que aquí nos sentamos, sino que es una
obligación irrenunciable", no és mania que tenim contra vostè, Sr.
Cañellas, és una obligació irrenunciable investigar quan hi ha
indicis de corrupció.

Un altre dels arguments que serviran d'excusa al Grup
Parlamentari Popular per votar en contra de la creació de la
comissió d'investigació és que el tema està subiudice, que el tema
està en el tribunal, i el Partit Popular ha decidit votar no a totes
les propostes de creació de comissions d'investigació que
estiguin als tribunals. Tornem a veure què deia el Sr. Trillo quan
estava a l'oposició i quan demanava comissions d'investigació a
aquest respecte. "Hasta ahora la única respuesta a las peticiones
de claridad y transparencia es que ya están investigando los jueces,
y esta disculpa no es más que eso, una disculpa, porque lo cierto, la
verdad, es que es falso, absolutamente y rotundamente falso que la
investigación y la responsabilidad penal sean lo mismo, sea
equivalente o sea sustitutiva de la responsabilidad política", i hi
afegia, el Sr. Trillo, "¿cómo se puede pretender que es cabal, que
es prudente, que todo un país espere a la decisión de un tribunal
para sabert si hay o no responsabilidades políticas en el Gobierno".
Hem d'esperar que els tribunals actuïn per saber si hi ha
responsabilitats polítiques en l'actuació del Sr. Gabriel Cañellas
quan era president del Govern de les Illes Balears?

Senyores i senyors diputats del Partit Popular, estan
obligats a votar a favor de la comissió d'investigació; hi
estan obligats per aquests antecedents que els serviren per
guanyar vots, i hi estan obligats per aquest contracte que
vostès tenen amb la ciutadania, pel programa electoral del
Partit Popular. En el capítol 3.1 d'aquest programa, titulat
pomposament El parlamento en el centro de la vida política,
hi proposen unes mesures: "El Partido Popular propone
reformas reglamentarias para un más eficaz control de la
acción del Gobierno", i entre aquestes, "se faciltará la
constitución de comisiones de investigación, de manera que su
creación no dependa de la voluntad exclusiva de la mayoría
gubernamental". Així ho ha entès el Sr. Ruíz Gallardón,
president de la Comunitat de Madrid.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Sampol, jo li pregaria que se cenyís a les propostes,
perquè està derivant en aquest moment en altres temes que
no fan referència al contingut de la proposició no de llei i de
la creació de la comissió d'investigació.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Em pensava que parlava de votar a favor de la creació
d'una comissió d'investigació...

EL SR. PRESIDENT:

Continuï, per favor.

EL SR. SAMPOL I MAS:

...i...

EL SR. PRESIDENT:

Continuï, per favor.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Va ser un element important per definir la postura del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM la doctrina que va
impartir el Sr. Ruíz Gallardón en el seu discurs d'investidura
a l'Assemblea de Madrid, ens va convèncer de votar a favor
de la creació de comissions d'investigació amb aquestes
paraules: "La creación de comisiones de investigación no sólo
nacerà de la voluntad mayoritaria de la cámara, sinó que
bastara la voluntad de dos de los grupos que la conforman
para que tales comisiones se constituyan", amb el vot de dos
grups el Sr. Ruíz Gallardón permet que es creïn comissions
d'investigació, "este compromiso de protagonismo
parlamentario tiene no poco que ver con un nuevo estilo de
hacer política, al que me comprometo firmemente, un
compromiso de transparencia, de honradez, de austeridad, de
participación y de dialogo constante".
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El Partit Popular avui és víctima de les promeses electorals
i és víctima d'uns anys a l'oposició que l'obliguen a votar a favor
de la creació de la comissió d'investigació, i la pregunta que es
fa tothom al carrer: I si no hi ha res a investigar a la Fundació,
per què no crear una comissió d'investigació?, de què tenen por?,
ha demanat moltes vegades el Sr. Orfila; tenen por que
s'investigui, què pot sortir darrera aquesta proposta de creació
d'una comissió d'investigació?, hi ha res amagat que sortirà si la
investigam? Vostè tenen la resposta a això. Si voten a favor de
la creació de la comissió d'investigació i es demostra que
l'actuació ha estat totalment transparent i neta, hauran aclarit el
tema, i no només això, sinó que els donarà un rendiment polític
important; si hi voten que no, com a mínim deixaran a l'aire tots
els dubtes que avui s'han plantejat des d'aquesta tribuna. Moltes
gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

Intervenció del grup parlamentari que es mostri en contra de
la creació d'aquesta comissió i de la proposició no de llei que es
debat conjuntament. Sr. Gabriel Cañellas i Fons, té la paraula.

EL SR. CAÑELLAS I FONS (Gabriel):

Sr. President, senyores i senyors diputats. Amb molt de gust
venc aquí per tractar d'aportar les peticions que han fet els
distints representants dels grups parlamentaris, les quals, de
qualque manera, es concentren en dues expressions que han
gastat dos dels membres portaveus d'aquests grups, com a resum
de la seva actuació, especialment el Sr. Crespí. Que s'hi faci la
llum, ha demanat. Idò tractem que s'hi faci la llum, sobre la
Fundació Illes Balears, perquè no en quedi cap dubte.

Sr. President, jo he estat prudent durant la intervenció dels
altres diputats, he pogut fer moltes intervencions gracioses i me
les he guardades.

EL SR. PRESIDENT:

Continuï, Sr. Diputat.

EL SR. CAÑELLAS I FONS (Gabriel):

Molts dels dubtes que aquí avui s'han plantejat, dubtes en
unes ocasions a la millor suficientment motivats i altes vegades
provocats per la voluntat política perquè hi hagi un dubte.

Totes dues, la proposició no de llei i la petició de
comissió, vénen basades en incompliments greus i reiterats
de la normativa vigent. Permetin-me una breu disquisició
processal, no pens en absolut basar-me en ella, però a
vegades també s'ha de treure a la llum. Treuen a llum
aqueixos incompliments greus i reiterats de la normativa
vigent basant-se en la Llei 30/94, de 24 de novembre del 94,
per jutjar els fets, les actuacions i les actituds del 88, del 89,
del 90, del 91, del 92, del 93 i del 94. La llei va sortir el 24
de novembre del 94. Han vist mai cap llei amb caràcter
retroactiu? Jo crec que no. Però és que aquesta llei, en sortir,
que sí comença a deixar la regulació de les fundacions
clares, té a la seva exposició de motius un paràgraf que
aprofita tot. En la mateixa exposició de motius diu: "La
situació actual...", ho diré tal com està escrit, "La situación
actual es de una maraña legislativa, constituida por reglas
dispersas y dispares, con una vigencia e incluso una validez
más que dudosa y del más variado tipo. Se hace
imprescindible, por consiguiente, simplificar el sistema
dotándolo de claridad y racionalidad y reforzando la
seguridad jurídica, al tiempo que se facilite la labor de los
destinatarios de las normas". Bastaria, idò, aquesta
intervenció per dir-li que tornin a plantejar tota la seva
situació, no sobre la llei 30/94, sinó sobre aqueixa sèrie de
regulacions disperses, desbaratades, diversificades, que són
d'escassa validesa i de vigència més que dubtosa. Però no
m'hi vull basar per una raó, perquè li vull donar un cert
suport a la seva manifestació que el reglament de l'any 72,
en el tema de la responsabilitat, si no diu exactament el
mateix, podríem arribar a sumar tots els articles i, per
ventura, arribaríem a les mateixes conclusions. Ja li he dit
que era una simple disquisició, i això no ens duria més que
a passat demà vostè tornàs a plantejar la mateixa situació de
forma diferent, i ja val més sortir-ne en un pic.

Una proposició no de llei, punts a) i b): Incompliments
greus i reiterats per demanar que el patró... president de la
Fundació sigui rellevat del seu càrrec, se li demani
responsabilitat i que, a més, es plantegi l'acció judicial per
llevar-lo del mig com a patró i com a president.
Efectivament, l'article 15 diu això, l'article 15 dóna
possibilitats al propi òrgan de govern de la Fundació i al
protectorat per fer-ho, però vostè s'ha oblidat de llegir el
propi article 15 en els punts u i dos, i l'article 15 en el punt
u diu "los patronos deberan desempeñar el cargo con la
diligencia de un representante leal, i el punt dos diu "los
patronos responderan frente a la fundación de los daños y
perjuicios que causen por actos contrarios a la ley, a los
estatutos o por los realizados negligentemente". I podrem
repassar fil per randa tots els informes on vostès veuen que
hi ha aquests actes contraris a la llei, perjudicis causats a la
Fundació per actes contraris a la llei, en els estatuts, i als
realitzats negligentment, i hi veuran com no són tals, perquè
quin dany s'ha fet a la Fundació?, quin perjudici s'ha causat
a la Fundació? Ni econòmic ni de cap tipus, no se li pot
reclamar exactament res i molt menys per l'actuació
d'aquells que l'han dirigida. Quins actes hi ha expressament
contra la llei? També ho veurem fil per randa a cada un dels
dos informes, d'aquí on vostè, Sr. Crespí, ha tret aqueixa
informació, i que com que jo els tenc relatats un per un, no
importarà que vagi seguint la seva relació, en podré seguir
la meva; ni molt manco és negligència, cap ni un.
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L'auditoria demostra un exquisit tacte en els temes
econòmics, una elecció de les inversions sense cap risc i, a més,
unes inversions rendibles, un compliment escrupolós de la llei;
a tota l'auditoria, no hi ha ni un sol lloc on digui que s'ha
incomplit la llei. Una presentació rigorosa dels comptes cada any
al protectorat, que ha acceptat, ha revisat i ha mirat i ha aprovat
els comptes de la Fundació, i no era un protectorat del qual es
pogués dir que estava basat en pràctiques polítiques. A més, els
fets proven un compliment total dels fins fundacionals, vostès
mateixos han reconegut que hi havia moltes actuacions que eren
fetes amb bona mida (Son Pax, s'Illot, Torralba, Can Ros, molí
de Formentera, es castell de Sant Elm i l'hort de Son Lledó) i, a
més de tot això, amb una economia sanejada. La pròpia auditoria
examina els ingressos, un per un, examina la seva legalitat, un
per un, provenguin d'on provenguin, i tots són absolutament
entrats per una via legal. Si això és així, per què aquesta
sol•licitud tan reiterada i tan evident cap a la responsabilitat del
patró-president?, si, a més, el patró-president no hi té cap
competència ni una, si el patró-president només pot presidir la
comissió executiva i el patronat, si mai no ha deixat d'haver-hi ni
un sol acord que no sigui unànime dels òrgans col•legiats, ni un;
tan és així que el propi patronat, format per allò més variat
d'aquesta societat nostra, fins i tot d'altres partits polítics, va dir
expressament a la darrera reunió que remarcava que l'exercici de
direcció i govern de la Fundació és propi d'un òrgan col•lectiu:
el patronat, el qual sempre ha actuat dins les normes de
prudència, eficàcia i diligència, amb observança del compliment
dels principis democràtics que conformen la norma de
comportament d'aquest òrgan col•legiat, qui sempre
democràticament ha pres totes i cada una de les decisions.

Què hi ha, idò? Això, cercar una vegada més com es poden
cercar les voltes a una fundació que fa coses ben fetes i a la
figura d'una persona que és sempre al mig, que sempre és en el
punt de mira... És més fàcil cercar-ho per aquí. Miri, si no, els
més vells que seuen en aquests escons, els més vells, quan n'hi
havia que encara seien a altres partits polítics, que recordin que
des del moment en què es va crear la Fundació, ja vàrem haver
de comparèixer a una comissió d'aquest parlament per explicar-
los, contràriament al que mantenia cert grup polític, que això era
una fundació feta expressament per construir hotels a les zones
protegides; el Sr. Triay se'n recordarà, i el Sr. Josep Alfonso, si
no, li podrà refrescar la memòria el Sr. Pons, com es va atacar
aquesta fundació perquè la seva finalitat era construir hotels a les
zones protegides, s'ha vist que no.

Sr. President, jo voldria que em tengués un respecte el Sr.
Pons, jo l'hi tenc, a ell.

Idò, per tant, si no hi ha cap incompliment d'aquests, si
no hi ha motius per demanar responsabilitat al president,
perquè no hi té competències, crec que el segon punt cau pel
seu propi pes, és simplement una qüestió de demagògia
política.

Però anem al punt important, perquè les persones no en
són, d'importants, i la Fundació com a entitat sí que n'és.

Demanen  l'aplicació de l'article 34 per a la intervenció
de la Fundació. I què diu l'article 34? Si el protectorat
"advirtiera una grave irregularidad en la gestión económica
que ponga en peligro la subsistencia de la Fundación o una
desviación grave entre los fines fundacionales y la actividad
realizada, requerirá del patronato, una vez oido éste, la
adopción de medidas que estime pertinentes para la corrección
de aquellos", però és que, i ho veurem fil per randa, ni
l'auditoria, ni l'informe dels perits de l'Agència Tributària,
ni la pròpia realitat econòmica de la Fundació, aquí mateix
ho han dit altres portaveus, demostren que hi hagi cap perill
per a la seva subsistència; està ben dotada, no té carregat de
la despesa general ni de la despesa d'explotació, compleix
sempre tots els requisits, per tant, no hi ha cap perill per a la
seva subsistència, molt manco perill per fets i per haver
actuat amb criteris que han garantit precisament la seva
continuïtat. Una de les funcions més importants que hem
tractat de fer és que en lloc de gastar-ho tot el primer, el
segon o el tercer any, primerament, durant una sèrie d'anys,
garantir la continuïtat de la Fundació, i entrarem en aquest
tema amb més detall. Tampoc no hi ha greu irregularitat en
la gestió econòmica, i les mirarem una per una, totes
aquestes que ha assenyalat el Sr. Crespí, ni molt manco
desviació dels fins fundacionals, per què, idò, s'ha de
requerir al protectorat perquè requereix al patronat i de què?
De res, som davant una situació purament, únicament i
exclusivament demagògica, i per demostrar-ho, anem fil per
randa als dos informes que han estat la base que ha dut al
Partit Socialista a la conclusió que hi havia motius per fer
aquesta actuació.
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L'informe de revisió i verificació. Crec que és inútil repetir
aquí si un informe de revisió i verificació és més o menys que
una auditoria, però, per refrescar un debat que hi va haver aquí,
una auditoria certifica l'exactitud dels balanços, res més, una
auditoria certifica l'exactitud dels balanços i els auditors actuen
per mostreig, i aquest informe de revisió i verificació que vàrem
demanar expressament perquè no hi quedàs cap dubte és un
informe que l'article 6 del reglament de desenvolupament de la
llei d'auditories de comptes el contempla expressament com un
element de revisió i verificació "de otros estados y documentos
contables que se realicen por un auditor y que tengan por objeto la
emisión de un informe dirigido a poner de manifiesto una opinión
técnica frente a terceros sobre si dichos estados o documentos
contables reflejan adecuadamente los hechos económicos acaecidos
en la expresa entidad, no los contabilizados, los acaecidos", i
aquest informe de revisió, no ho han d'oblidar, s'ha fet sobre tots
i cada un dels fets històrics que s'han produït durant aquests anys
de la Fundació, i aqueix informe deixa ben clar quina ha estat
l'aplicació dels ingressos i aportacions obtingudes per la
Fundació des de la seva constitució, analitza els ingressos un per
un i analitza les aportacions una per una i analitza la seva
aplicació amb detall una per una i no hi ha, no diu, no arriba a la
conclusió que hi hagi cap ni una, ni una sola, actuació ni il•legal
ni contrària als estatuts. Però diu més, perquè, si aquí un només
agafa les frases que vol i deixa les altres, pot dur a qui les escolta
a conclusions que no són les reals, diu "los registros contables
recogen en forma cronológica y sistemática los hechos y
transacciones económicas que afectan a la Fundación", és a dir,
que potser el mètode comptable no sigui el sistema més adequat,
que ja és tot traspassat a aquest sistema, sinó que és un mètode
comptable, correcte, que recull cronològicament i
sistemàticament el fet i les transaccions, i no ho hem de
confondre, no és el mètode comptable qui diu si hi ha una
irregularitat o no, és si allò que es realitza es comptabilitza, es
comptabilitza pel seu preu i es comptabilitzat en el concepte que
pertoca, és a dir que ho diu molt bé. La Fundació, a més, diu el
propi informe, no ha corregut cap tipus de risc econòmic, ni un,
perquè ha invertit un 84% dels seus doblers en deute de l'Estat,
en un 9% en altres col•locacions i en interessos de compte
corrent un 7%, i jo crec sincerament que no hi haurà ningú que
pensi aquí que invertir els seus doblers en deute de l'Estat, en
temps d'un govern socialista, sigui realment perillós..., que els
confonguin amb fulles del BOE i se'ls enduguin a ca seva; però
és que, a més, tots els desemborsaments, tots, no documentats,
de sis anys o que considera documentats insuficientment per
justificar si estaven ben aplicats, després de manejar, ho han dit
vostès mateixos, més de mil milions de pessetes, pugen a
583.000 pessetes de insuficientemente documentados, i ells
mateixos diuen -els auditors- "son de poca consideración, resultan
inmateriales con relación al total de los desembolsos y poco
significativos, considerados individualmente". Tot això i molt més
els duu a una conclusió quarta, que diu, en aquest informe, per a
mi especialment important i decisiva, "los desembolsos
contabilizados por la Fundación se han aplicado de acuerdo con la
documentación verificada a fines fundacionales, a gastos de
administración o promoción relacionados con la actividad", i arriba
a aquesta conclusió número quatre després de remarcar i de
tornar a remarcar que "habiéndose verificado la totalidad de las
operaciones contabilizadas desde la constitución". Per tant,
senyores i senyors, l'actuació dels auditors és prou clara.

Em pareix que tendré poc temps, Sr. President, per fer llum
a tants d'incrèduls.

Però anem a l'informe pericial, que és aquell que a vostès
dóna més gust. Aquest informe -aniré telegràficament- tenia
quatre finalitats: existència d'irregularitats comptables,
sortida de fons, procedència dels ingressos i comprovar,
efectivament, si n'hi havia algun que es lligàs amb les
sortides de capital del túnel. I el primer que fa és dir
"excepcions", hi ha coses sobre les quals no podrem arribar
a conclusions definitives perquè ens falta analitzar tots els
documents un per un, però l'informe dels auditors sí que els
ha analitzat un per un. De manera que alerta amb les
afirmacions.

Identificació dels ingressos correctes, els ingressos
financers correctes, diuen els interventors d'hisenda,
correctes en les quantitats i correctes en els tipus; de manera
que ningú no jugui que hi ha (...) tipus, els propis d'hisenda
diuen que són correctes els ingressos financers, correctes les
aportacions, correctes les subvencions oficials, les quals, per
cert, per llevar dubtes, sempre són acolliments a programes
concrets del Govern i els de patrimoni justament sempre han
anat a Torralba de Menorca, i crec que no és una discussió
sobre si és un tema o no propi de patrimoni. No se
n'identifiquen els anònims, el que seria estrany seria que
l'informe d'hisenda identificàs els anònims, si són anònims
(...), però ell mateix li lleva la importància total dient que
això era una actuació normal en aquell temps i que per molt
que investiguin, ni jo, ni ells, ni ningú podrà saber mai qui
són i que, en qualsevol cas, es podria arribar a meres
presumpcions, però deixa ben clar i queda ben clar que no
s'hi fa cap referència a il•legalitat, cap referència a anar
contra la llei, no s'hi fa cap referència a dany o perjudici
contra la Fundació ni per actes il•legals, ni per actes
antiestatutaris, ni per negligència.

Sortida de fons distints. Aquí vull fer un incís perquè
crec que és important donar la informació que vostès han
donat. És ver que els inspectors fan una referència a si és o
no oportú dedicar els primers anys més doblers a crear un
fons que no als fins. Això està fet amb tota la
intencionalitat, no és un fet negligent. Hem dedicat una part
a complir els fins, però creguin que la primera finalitat que
teníem era haver de tractar de crear un capital que permetés
garantir la continuïtat de la Fundació, i mirin per on, la
pròpia Llei 30, aqueixa que desfà tot l'embull que hi havia,
expressa especialment que a una fundació s'ha de mirar que
les aportacions siguin suficients per als fins per als quals
s'han creades i, si no, que no els deixi crear, i hi afegeix, per
aconseguir aquest fi, que tendran la consideració de dotació
els béns i drets que durant l'existència de la fundació se li
afectin. Miri per on, ens hi avançarem durant sis anys, a una
cosa que era intel•ligent, perquè si gastes el primer any tots
els ingressos, l'any que ve amb què es mantendran les
despeses creades, de gent que manté les finques, de gent que
fa net les finques, de gent que...?, amb què ho mantindré?
He d'esperar a veure si me'n tornen a ploure de l'àire del cel?
És més intel•ligent crear un fons, assegurar un pressupost
igual tots els anys i invertir-lo a poc a poc.
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Irregularitats comptables, que no accions contra la llei, que no
accions contra els estatuts ni negligència, que no posen en perill
la Fundació, ni li causen danys irreparables, ni la desvien dels
seus fins. Una per una. "Sellado y foliado de los libros", diu, "no
lo vemos con el texto que tenemos nosotros", perquè varen fer unes
fotocòpies en el jutjat, no es fiaren de les nostres i no va quedar
ben fotocopiat, però estan segellats tots els folis pel secretari de
la Fundació, un per un.

No saben si s'han presentat davant l'autoritat administrativa
presupuesto, memoria y balance. A vostès sí que els consta que
cada any s'ha presentat, i algú dels que seuen en aquesta tribuna
ha vist presentació, un per un, i algú fins i tot l'han signada.

Retenciones del IRPF. Estan totes comptabilitzades i la
inspecció d'hisenda, comprovant-la mà amb mà amb nosaltres,
ens ha donat la raó.

Impost de Societats. Com que és molt important, l'hi deixaré
per a la rèplica, no sigui que m'enviïn al chiquero abans d'hora.

EL SR. PRESIDENT:

Hauria d'acabar, Sr. Diputat.

EL SR. CAÑELLAS I FONS (Gabriel):

Amortitzacions. Hi té raó, no estaven fetes. El 95 es va
regularitzar. És una quantitat tan ridícula que no puja ni a les
dues-centes mil pessetes, perquè hi havia poca cosa a amortitzar.
Va ser un error, és cert, però no crec que això sigui motiu per
llevar ningú; recordin aquell hoteler que deia que per un any que
havia fet amortitzacions, havia perdut doblers i que no en
tornaria a fer pus.

Aportacions inicials. Estan totes comprovades pels inspectors
d'hisenda, totes; ara les comproven una per una, i estan
comprovades pels inspectors, una per una.

Deu milions sense nom. Campanya anònima del 91 amb
cartells aferrats per totes les botigues de Palma i dels pobles, per
recollir aquest fons.

Comptabilització de rendiments produïts o no vençuts.
Aquells que no ho estaven un any, ho estaven un altre. Hi va
haver dues fórmules de comptabilització. Hi va haver dos anys
que es varen comptabilitzar els vençuts i no produïts i dos anys
que (...). Allò que no ho està un any, ho està l'altre.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat.

EL SR. CAÑELLAS I FONS (Gabriel):

Perdoni, Sr. President. Acab només amb una expressió
que crec que és la que em falta, més important: Son Pax, 40
milions, està entregat el document i l'interès dels inspectors
no és per saber si la Fundació havia fet qualque cosa mal
feta, sinó perquè si el receptor dels 40 milions havia declarat
o no aquesta actuació.

I el compte fet pel Sr. Berastain és un compte obert amb
un nom comercial no registrat, perquè la Fundació no tenia
titularitat, que duia el seu om com a firma, perquè la
Fundació no tenia titularitat, que per error es va mantenir
durant un any i busques, però que no emprava la seva firma,
sinó la de la gerent i que, a més, els propis inspectors diuen
claríssimament que la Fundació ha comptabilitzat tots i cada
un dels pagaments, tots i cada un dels ingressos, d'aquest
compte i no ha modificat cap ni un dels saldos. Per tant, no
hi ha cap actuació que pugui ser objecte ni d'il•legalitat ni
de cap de les actuacions. Els testimonis demanats pels
inspectors d'hisenda són testimonis per investigar aquells
que han donat els doblers, no són testimonis per investigar
la Fundació, senyores i senyors; no ho confonguem. La
Fundació ha actuat dins la màxima legalitat sense produir
cap dany a la Fundació, sense anar mai contra els estatuts i
aconseguint els seus fins fundacionals, cosa que n'hi ha que
no ho poden ni pair. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. En torn de rèplica, Sr. Crespí, té la
paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc voldria donar les
gràcies al suport dels altres grups parlamentaris, i no només
al suport, sinó també a les intervencions que han tengut, que
jo crec que han acaba d'arrodonir allò que aquest diputat ha
tractat d'explicar al conjunt de la Cambra i a aquells que ens
vulguin escoltar.

Jo crec que avui estam d'enhorabona en aquesta cambra,
malgrat tot estam d'enhorabona, perquè el president del grup
parlamentari ha volgut intervenir aquí, i com a tal ens ha
vengut a dir més o manco que girar fulla no és el mateix que
passar pàgina; i aquí no passa res. Però potser no és això el
que ha passat. Realment qui ha intervengut és l'expresident
del Govern, que s'ha sentit obligat, perquè està preocupat
per la implicació de l'administració de la qual era
responsable, amb el protectorat de la Fundació Illes Balears.
Però tampoc és això tal vegada, tal vegada també
m'equivoc; realment qui ha parlat avui aquí és el president
de la Fundació Illes Balears, que no vol que de cap manera
s'investigui el que passa en aquesta fundació. Tant se val, si
ha estat un, un altre, un altre o tots tres plegats, tant se val,
perquè realment llegim diferent; fins i tot jo diria que el
portaveu del Grup Popular no ha contestat allò que jo he dit,
ha contestat, possiblement per una mica de mala
consciència, perquè es pensava que jo ho diria, i ja ho devia
haver escrit, a allò que diuen els informes dels inspectors de
finances de l'Estat. Jo no he dit que la Fundació no hagués
presentat els balanços, perquè jo els tenc. No ho puc dir
perquè els tenc. M'ha costat, però els tenc. Ara resulta que
haurem d'investigar els jutjats perquè no saben fer
fotocòpies. Resulta que són tan dolents els jutjats d'aquesta
comunitat que ni tan sols quan fan fotocòpies surt allò que
està al paper: un segell de l'administració tutelar. Mira per
on, cosa més rara.
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Aquí del que es tracta, crec jo, és que no hem d'investigar
aquesta fundació, no podem tocar aquesta fundació, no podem
molestar aquesta fundació, aquesta impol•luta donzella, no la
podem molestar; aquesta oposició que és detestable, que és
eliminable, només pretenem empipar? Vostè, Sr. Portaveu del
Grup Popular, creu que quatre grups parlamentaris d'aquesta
cambra tenim aquestes perverses intencions? Aquí, vostès el que
fan és "fins aquí podíem arribar; au, al•lots, Santiago y cierra
España, que vienen los moros", això és el que vostè ha vengut a
dir a aquesta cambra.

Vostè ha fet una lectura en positiu d'un informe d'uns
inspectors financers de l'Estat, que jo crec que és prou clar i que
està a disposició de qui el vulgui llegir. I està en castellà, a més,
és a dir que ningú no tendrà problemes lingüístics a l'hora de
llegir-lo. Ni tan sols allò que vostè li diu auditoria, i que no ho
és, i permeti'm, Sr. Cañellas, vostè és misser i jo no, i vostè sap
que hi ha una llei d'auditories i un reglament que tipifica quines
coses fa una i una altra, i fins a on penetra una i una altra, i per
això aquesta cambra va demanar una auditoria, no va demanar un
informe de verificació de comptes. Va demanar una auditoria, i
la llei del 84 parla d'una auditoria, no d'un estudi i verificació de
comptes. I fixi's -ja ho vaig dir a la intervenció davant
l'exconseller de Cultura, Educació i Esports- que el propi auditor
ho deixa ben clar. Si és el mateix, per què es molesta l'auditor en
dir "alerta, això no és una auditoria"? Qualque cosa li devia
sonar. I a més nosaltres en aquesta cambra, amb el seu permís,
vàrem aprovar que fos la Conselleria que fes l'audioria; i no
obstant això, aquesta auditoria la fer la pròpia fundació.

I parlant d'aquest informe dels inspectors financers; jo ho he
comentat amb gent que treballa amb fundacions, i realment és un
cas insòlit, és un rècord del Guinness. Miri: Any 1989, 22-1-89,
40.000 pessetes lliurament en efectiu a Sa Nostra. Dia 1-6-89,
2.300.000, es paguen per un tercer factures de despeses de la
Fundació. I diu "no existe ingreso en cuenta a la Fundación". Dia
5-6-89, 400.000 pessetes en efectiu. Dia 19-6-89, 575.000 en
efectiu. Dia 1 d'agost, 1.607.214, lliurament en efectiu. Dia 24,
500.000 en efectiu. Dia 27, en efectiu. Dia 1, 57.000 lliurament
en efectiu. Dia 7 de desembre, 443.000 lliurament en efectiu.
Seguim: Dia 13-3-90, 500.000; lliuraments en efectiu de
125.000, 175.000 i 200.000 pessetes a caixa de la Fundació. I és
anònima; bé, vostès no han aportat el nom al Tribunal Superior
de Justícia, els inspectors no ho saben, si és anònima. I vostè diu
que això és normal. Si l'entitat bancària podia no prendre el nom
i el que les posava no el volia donar, és normal. Però miri, tanta
caritat anònima hi ha pel món? Vostès creuen que és normal, dia
20-4-90 1 milió de pessetes, dia 25-4-90 2,5 milions de pessetes,
dia 27-4-90 2 milions de pessetes, etcètera?

Però, miri per on, dia 30-12-91 hi ha una aportació no
anònima, 5.600 pessetes, renúncia o donació de les dietes
que corresponien al Sr. Gibert, supòs que per assistir a les
reunions de la Fundació. o qualque cosa. Aquest sí que va
voler dir "aquestes són meves. Jo vull sortir als papers".
Home!, per l'amor de déu! Si les donacions a les fundacions
tenen un tractament fiscal especial és perquè siguin
nominals, i un demani un rebut, i llavors deducció a la
renda. Això és l'esperit de la legislació, i vostè ens ha
intentat embullar -vostè és molt hàbil, realment és molt
hàbil, li he de reconèixer- dient: "Miri què diu la introducció
a la llei del 84", i clar que ho diu, que hi havia una legislació
dispersa; les fundacions docents anaven per un cantó, les
assistencials per un altre, les docents derivaven de la Llei
general d'educació de l'any 70 i un decret, hi havia una
constitució que reconeixia uns drets; el decret del 72 que
vostè ha citat, miri si era anticonstitucional, que permetia
que un particular, si detectava que els fons no estaven
destinats als fins fundacionals, s'en duia una comissioneta
per denunciar-ho. Jo, quan varen derogar aquest decret, que
ja me l'havia llegit, deia "carall, amb el capital que tenen
aquí jo em faré un traje". Justament ho varen derogar, això,
justament. Permetia que jo, com a particular, sol•licitàs al
protectorat entrar dins els comptes de la fundació; i això va
produir que s'anul•làs aquest decret, es fes una nova llei més
progressista, més protectora, amb manco intervenció de
l'administració; fins i tot no es pot negar la inscripció d'una
fundació, és un dret constitucional. La nova llei és més
oberta cap a la liberalitat, i quan nosaltres demanam aquesta
tutela de l'administració, la pròpia llei exigeix -cas insòlit a
la legislació espanyola- que aquesta tutela l'ha d'autoritzar
el jutge. No s'intervé a altres societats mercantils amb
l'autorització del jutge, hi ha directament una intervenció
administrativa, aquí no, perquè com que és un dret
constitucional és el jutge que dirà al protectorat si
aprovassin les nostres proposicions "no. mirin, vostès estan
bojos, aquesta fundació no s'intervé perquè vostès no
aporten documents.

Per tant aquesta cambra només inicia un procés que
posteriorment haurà de refrendar un jutge. Per tant, tanta
cautela a mi realment em costa d'entendre. I miri, l'informe
de l'inspector de finances ens acaba amb una certa data,
però després d'això encara hi ha un altre aspecte que també
m'ha cridat l'atenció, perquè figura als balanços de la
Fundació, però no ho explica; és una col•laboració especial
l'any 94 per una xifra quasi insignificant, 38 milions de
pessetes, i entra com a passiu, les subvencions, els
interessos bancaris, i una col•laboració especial de 38
milions de pessetes, quasi res! No està, diu l'informe de
revisió de comptes que això pareix que són actuacions (...)
de la Fundació. 38 milions de pessetes, quasi res. Permeti'm
que li digui que no ho tenim gens clar.
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Han dit altres intervinents que realment si clarificàssim que
tot això només són els petits errors, coses sense importància, i
que aquesta fundació realment pot complir, pot adequar-se als
percentatges d'inversió que marca la norma del 94, li faríem un
bon favor. Fins i tot li diria que ens farien un magre favor a
l'oposició, que demostrarien que ens hem equivocat. I jo crec que
per a un grup parlamentari planxar l'oposició sempre és una cosa
que satisfà. Per tant, jo els recoman que facin aquest acte
intel•ligent, que permetin que ens equivoquem, que creem
aquesta comissió d'investigació i ens equivoquem, que
intervenguem a la Fundació i que ens equivoquem. Permetin-nos
que ens equivoquem. Jo crec que això és un acte intel•ligent per
part d'un grup parlamentari, perquè, com li dic, entre la
ciutadania, entre totes aquelles persones que han escrit i han
comentat sobre aquesta fundació, jo crec que es produeix
qualque cosa que, a poc passar el temps, veurem als mitjans de
comunicació, un canvi de nom de la Fundació. A partir de
qualsevol dia d'aquest es denominarà la "fundició", la fundició
d'uns fons que no hi ha manera d'averiguar de qui venen. Se
sotmet a estudi que possiblement unes quantitats provinents
d'una adjudicació d'una obra pública haguessin anat a parar allà,
i això encara no ho tenim clar. Però, i tots els altres? Vostès
obliguen que el ciutadà faci una regla de tres: Si aquesta obra
pública aquests milions, aquella altra obra pública tants de
milions, i aquella altra obra pública tants de milions. Jo crec que
això no és bo, ni tan sols per a aquelles persones que puguin
sortir damunt els papers si realment l'entitat bancària allà on va
fer l'aportació treu el seu nom. Tot d'una hi haurà un col•lectiu
que tractarà de veure quina obra pública se li va adjudicar a
aquest senyor, que tal vegada realment no té res a veure i va fer
una aportació.

Si vostès tenen els noms d'aquestes persones, facin-los
públics, donin-los al Tribunal Superior de Justícia, donin-los a
aquesta cambra, i clarifiquem que aquestes aportacions són
absolutament legítimes, que tots aquests patrons que actuen a la
Fundació hi actuen realment de bona fe. Nosaltres no tenim cap
interès que aquesta fundació vagi malament. Fins i tot als seus
propis estatuts vostès diuen que si aquesta fundació es dissol, els
seus béns passaran a ser patrimoni de la Comunitat, la qual cosa
em pareix molt bé. Per tant, queda salvaguardat aquest interès.
El que voldríem és llevar aquesta ombra que amb la seva actitud
ajuden a mantenir sobre l'actuació de la Fundació Illes Balears.
Perquè, miri, si vostès intenten aturar...

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sr. Diputat.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President, immediatament acab. Si vostès
s'obstinen en impedir aquestes comissions d'investigació,
passarà com els passa a la Fundació, que cada any intenten
que les filloas arrelin a les seves plantacions, i no hi ha
manera. Nosaltres som com les filloas, esbrinarem allò que
puguem, insistirem en indagar aquestes coses, perquè vostès
ens posen aquest repte a davant. Per tant, jo els deman
aquesta prova de generositat, però al mateix temps
d'intel•ligència, i donin tots vostès suport a aquestes
proposicions del Grup Parlamentari Socialista. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Crespí. Té la paraula el Sr. Cañellas.

EL SR. CAÑELLAS I FONS (Gabriel):

Gràcies, Sr. President. Crec que no ha sortit de la meva
boca a la primera intervenció ni una sola -a excepció d'una-
referència despectiva conjunta al global de l'oposició. Crec
simplement que m'he esforçat en anar desgranant un per un
tots els temes, alguns als quals vostè havia fet referència
dels informes, i alguns als quals no havia fet referència.

Per deixar-los planxats no necessitam fer gaire esforç. Fa
quinze anys que hi van, planxats, sense com aquí tocar
bolla. No es preocupi, no en farem cap més, d'esforç. Per
demostrar que estan equivocats, ja basten els seus esforços,
vostès mateixos sempre se les arreglen per demostrar-ho. I
que jo estigui preocupat per justificar les connotacions de la
Fundació amb el Govern i amb la CAIB, no es preocupi,
estan totes ben clares, les que hi ha hagut, fil per randa,
posades una per una dins la comptabilitat, examinades pels
auditors, examinades pels interventors, i conegudes de tots
vostès, per una raó molt senzilla, que és la que vostè acaba
de dir: Al final el beneficiari d'aquesta fundació per molt
que es vulgui no és ningú que hagi aprofitat vehicular cap
tipus de doblers a cap partit polític, que això es veu un per
un, que no n'hi ha cap de sortida. No ha estat un sistema
d'amagar ingressos rars, perquè estan examinats tots un per
un, i els ingressos anònims eren tan legítims com qualsevol,
i vostès són els primers que han de tenir almanco el respecte
necessari a la voluntat de les persones si volen sortir a llum
o no hi volen sortir, i jo com a mínim molt més; i en segon
lloc perquè crec que el que els passa és que tenint falta
d'iniciatives volen continuar mantenint un debat, una
discussió forçada sobre si aquí hi ha hagut malversació de
fons, maneig il•legal de fons, actuacions impròpies amb els
fons, quan tot això, tant un informe com l'altre els demostra
claríssimament que això no és així. 

L'auditoria que els hem presentat -he de tornar entrar en
això- és molt més profunda que el concepte auditoria, però
ja renuncii a tornar-li explicar, a pesar que, com vostè diu,
jo som misser i vostè no, però pel que es veu som molt mal
professor, i vostè ho deu ser millor, i som incapaç ja de fer-
li entendre, perquè qui no entén les lleis i qui no entén
l'articulat a vegades no és perquè no ho entengui, és perquè
no vol.
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Per tant, senyores i senyors, ha quedat avui clar que dels dos
informes que vostès utilitzen per treure tantes raons per
investigar la Fundació, un per un no hi ha cap motiu ni un que
avali les seves actuacions, i en canvi n'hi ha molts que avalen les
meves.

Per cert, no me n'aniria content -i me n'hi vaig, perquè que
vostè no hi hagi tret a llum deu ser que tenc la raó- si no fes una
petita referència al que per a mi, com a gestor, igual que tots els
membres del patronat de la Fundació, podria haver estat el tema
més preocupant: si havíem d'haver pagat imposts de societats o
si no havíem d'haver pagat impost de societats abans de la Llei
30, després de la Llei 30 està claríssim en quines quantitats; i
com vostè sap, a l'informe han demanat una relació els inspectors
d'hisenda per consultar aquest tema. I això sí que em preocupava,
perquè hauria estat una actitud que tal vegada ens hauríem pogut
errar, o errar molt, a pesar que l'informe de la Delegació del
Govern donant l'autorització deia claríssim que estàvem
exempts, però es podien equivocar a la Delegació del Govern.
Que l'informe dels pèrits deia claríssimament que estàvem
exempts, i ara els informes fets pels inspectors d'hisenda
plantegen un interrogant que no tenen clar, i que nosaltres sí
tenim clar, i que possiblement aquesta discrepància de criteri ens
dugui a un debat que durarà molt de temps, i veurem a qui, no
només a la nostra fundació, a la d'Illes Balears i a totes les altres
que han actuat amb el mateix criteri, a qui donen la raó els
tribunals. Però no devíem anar molt desencaminats quan vostès
tampoc no han tret, perquè això sí que hauria estat una
negligència, això sí que hauria estat una mala voluntat. Però m'en
vaig content perquè veig que des del Grup Socialista, des dels
altres grups d'aquest parlament, ningú ha tret aquest tema, senyal
que el més conflictiu que hi ha a l'informe dels inspectors
d'hisenda, base de totes aquestes reclamacions que vostès fan, ja
en s'han donat la raó. Devíem haver anat bé quan no férem la
declaració fins al 94. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Seguidament...

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

En nom del Grup Parlamentari Socialista demanaríem que la
votació fos pública i per crida, tal com preveu el Reglament
d'aquesta cambra.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, així es farà. Jo li demanaria al Sr. Diputat si
vol que les dues votacions siguin públiques i per crida, o si fem
la primera, que és la proposició no de llei, i la segona pública i
per crida, o totes dues. Són dues votacions per separat, com vostè
sap.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sí, sí, ambdues votacions.

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, per ordenar un poc la
votació, serà pública i per crida. Una volta es diu el nom del
diputat, els que votin a favor diran "sí", els que votin en
contra "no", o abstenció. Sra. Secretària. Número 2.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Alorda i Vilarrubias, Antoni.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Amer i Riera, Catalina Mercè.

LA SRA. AMER I RIERA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Antich i Oliver, Francesc.

EL SR. ANTICH I OLIVER:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Balanzat i Torres, Josep Ramon.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Blanquer i Sureda, Bartomeu.

EL SR. BLANQUER I SUREDA:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Bover i Nicolau, Catalina Maria.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Sí.
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LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Cañellas i Fons, Carles Felip.

EL SR. CAÑELLAS I FONS (Carles Felip):

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Cañellas i Fons, Gabriel

EL SR. CAÑELLAS I FONS (Gabriel)

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Casasnovas i Coll, Andreu Avel•lí.

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Charneco i Fidel, Andreu.

EL SR. CHARNECO I FIDEL:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Diéguez i Seguí, Antoni Josep.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Ferrando i Barceló, Margalida.

LA SRA. FERRANDO I BARCELÓ:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

García i Querol, Maria del Carme.

LA SRA. GARCÍA I QUEROL:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Gascon i Mir, Miquel.

EL SR. GASCON I MIR:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Gornés i Hachero, Josep Simó.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Grosske i Fiol, Eberhard.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Jaén i Palacios, Manuel.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Juaneda i Cabrisas, Antoni Lluís.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Leciñena i Esteban, Maria Àngels.

LA SRA. LECIÑENA I ESTEBAN:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Marí i Bonet, Joan.

EL SR. MARÍ I BONET:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Marí i Calbet, Antoni.

EL SR. MARÍ I CALBET:

No.
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LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Marí i Marí, Maria Neus.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Marí i Serra, Joan.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Marí i Tur, Joan.

EL SR. MARI I TUR:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Masdeu i Mayans, Joan Robert.

EL SR. MASDEU I MAYANS:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Mesquida i Ferrando, Joan.

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Munar i Riutort, Maria Antònia.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Muñoz i Laso de la Vega, Miriam.

LA SRA. MUÑOZ I LASO DE LA VEGA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Orfila i Pons, Ramon.

EL SR. ORFILA I PONS:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Palau i Costa, Catalina.

LA SRA. PALAU I COSTA:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Pascual i Ribot, Antoni.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Pax i Dolz del Castellar, Alexandre.

EL SR. PAX I DOLZ DEL CASTELLAR:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Pons i Pons, Damià (Grup Parlamentari Socialista).

EL SR. PONS I PONS:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Pons i Pons, Damià (Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM).

EL SR. PONS I PONS:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Portella i Coll, Josep Ignasi.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Quetglas i Rosanes, Francesc.
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EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Riera i Bennàssar, Andreu.

EL SR. RIERA I BENNÀSSAR:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Rovira de Alós, Maurici.

EL SR. ROVIRA I DE ALÓS:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Salom i Coll, Maria.

LA SRA. SALOM I COLL:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sampol i Mas, Pere.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sansó i Servera, Antoni.

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Soler i Cladera, Cristòfol.

EL SR. SOLER I CLADERA:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Tejero i Isla, Xavier.

EL SR. TEJERO I ISLA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Thomàs i Andreu, Maria Margalida.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Triay i Llopis, Joan Francesc.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Tur i Torres, Vicent.

EL SR. TUR I TORRES:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Vidal i Bibiloni, Guillem.

EL SR. VIDAL I BIBILONI:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Vidal i Burguera, Joana Aina.

LA SRA. VIDAL I BURGUERA:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Estaràs i Ferragut, Maria Rosa.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Flaquer i Riutort, Joan.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

González i Ortea, José Maria.
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EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Matas i Palou, Jaume.

EL SR. MATAS I PALOU:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Verger i Pocoví. Joan.

EL SR. VERGER I POCOVÍ:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Barceló i Martí, Joana Maria.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Crespí i Plaza, Andreu.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA.

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Ferrer i Bascuñana, Maria del Pilar.

LA SRA. FERRER I BASCUÑANA:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Palau i Torres, Pere.

EL SR. PALAU I TORRES:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Huguet i Rotger, Joan.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Alberola i Martínez, Maria Carlota.

LA SRA. ALBEROLA I MARTÍNEZ:

No.

EL SR. PRESIDENT:

Vots a favor  28, vots en contra 31, abstencions cap. Per
tant queda rebutjada la proposició no de llei.

I passam a votació, també pel mateix sistema, de la
proposta de creació de la comissió no permanent. El "sí"
correspon a favor de la creació; "no", en contra de la
creació, o abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Pascual i Ribot, Antoni.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Pax i Dolz del Castellar, Alexandre.

EL SR. PAX I DOLZ DEL CASTELLAR:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Pons i Pons, Damià (Grup Parlamentari Socialista).

EL SR. PONS I PONS:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Pons i Pons, Damià (Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM).

EL SR. PONS I PONS:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Portella i Coll, Josep Ignasi.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Sí.
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LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Quetglas i Rosanes, Francesc.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Riera i Bennàssar, Andreu.

EL SR. RIERA I BENNÀSSAR:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Rovira de Alós, Maurici.

EL SR. ROVIRA I DE ALÓS:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Salom i Coll, Maria.

LA SRA. SALOM I COLL:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sampol i Mas, Pere.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sansó i Servera, Antoni.

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Soler i Cladera, Cristòfol.

EL SR. SOLER I CLADERA:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Tejero i Isla, Xavier.

EL SR. TEJERO I ISLA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Thomàs i Andreu, Maria Margalida.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Triay i Llopis, Joan Francesc.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Tur i Torres, Vicent.

EL SR. TUR I TORRES:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Vidal i Bibiloni, Guillem.

EL SR. VIDAL I BIBILONI:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Vidal i Burguera, Joana Aina.

LA SRA. VIDAL I BURGUERA:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Alberola i Martínez, Maria Carlota.

LA SRA. ALBEROLA I MARTÍNEZ:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Alorda i Vilarrubias, Antoni.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sí.
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LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Amer i Riera, Catalina Mercè.

LA SRA. AMER I RIERA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Antich i Oliver, Francesc.

EL SR. ANTICH I OLIVER:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Balanzat i Torres, Josep Ramon.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Blanquer i Sureda, Bartomeu.

EL SR. BLANQUER I SUREDA:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Bover i Nicolau, Catalina Maria.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Cañellas i Fons, Carles Felip.

EL SR. CAÑELLAS I FONS (Carles Felip):

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Cañellas i Fons, Gabriel

EL SR. CAÑELLAS I FONS (Gabriel)

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Casasnovas i Coll, Andreu Avel•lí.

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Charneco i Fidel, Andreu.

EL SR. CHARNECO I FIDEL:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Diéguez i Seguí, Antoni Josep.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Ferrando i Barceló, Margalida.

LA SRA. FERRANDO I BARCELÓ:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

García i Querol, Maria del Carme.

LA SRA. GARCÍA I QUEROL:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Gascon i Mir, Miquel.

EL SR. GASCON I MIR:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Gornés i Hachero, Josep Simó.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Grosske i Fiol, Eberhard.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí.
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LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Jaén i Palacios, Manuel.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Juaneda i Cabrisas, Antoni Lluís.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Leciñena i Esteban, Maria Àngels.

LA SRA. LECIÑENA I ESTEBAN:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Marí i Bonet, Joan.

EL SR. MARÍ I BONET:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Marí i Calbet, Antoni.

EL SR. MARÍ I CALBET:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Marí i Marí, Maria Neus.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Marí i Serra, Joan.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Marí i Tur, Joan.

EL SR. MARI I TUR:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Masdeu i Mayans, Joan Robert.

EL SR. MASDEU I MAYANS:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Mesquida i Ferrando, Joan.

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Munar i Riutort, Maria Antònia.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Muñoz i Laso de la Vega, Miriam.

LA SRA. MUÑOZ I LASO DE LA VEGA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Orfila i Pons, Ramon.

EL SR. ORFILA I PONS:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Palau i Costa, Catalina.

LA SRA. PALAU I COSTA:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Estaràs i Ferragut, Maria Rosa.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

No.
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LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Flaquer i Riutort, Joan.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

González i Ortea, José Maria.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Matas i Palou, Jaume.

EL SR. MATAS I PALOU:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Verger i Pocoví. Joan.

EL SR. VERGER I POCOVÍ:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Barceló i Martí, Joana Maria.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Crespí i Plaza, Andreu.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA.

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Ferrer i Bascuñana, Maria del Pilar.

LA SRA. FERRER I BASCUÑANA:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Palau i Torres, Pere.

EL SR. PALAU I TORRES:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Huguet i Rotger, Joan.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

No.

EL SR. PRESIDENT:

Vots a favor,  28; vots en contra, 31; cap abstenció. Per
tant queda també rebutjada la proposta de creació de
comissió no permanent.

IV.- Informació a la Cambra de la designació per part
de la Mesa, a proposta del President i d'acord amb la Junta
de Portaveus, dels diputats encarregats de la defensa de la
Proposició de Llei per la qual passa a denominar-se
oficialment Illes Balears la "Provincia de Baleares" davant
el Congrés dels Diputats.

I passam al darrer punt de l'ordre del dia. Aquesta
presidència informa al Ple de la Cambra que segons el
previst a l'article 178 del Reglament del Parlament la Mesa,
d'acord amb la Junta de Portaveus va designar l'Hble. Sra.
Maria del Pilar Ferrer i Bascuñana, l'Hble. Sr. Damià Pons
i Pons, l'Hble. Sr. Antoni Pascual i Ribot per fer la defensa
en el Congrés dels Diputats de la presa en consideració de
la proposició de llei per la qual es passa a denominar-se
oficialment "Illes Balears" la "provincia de Baleares", la
qual tingué lloc a la sessió plenària de dia 10 de setembre.

Moltes gràcies, senyores i senyors diputats, s'aixeca la
sessió.
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