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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió plenària.

I.1) Pregunta RGE núm. 4699/96, de l'Hble. Sr. Diputat Joan
Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a eliminació dels "punts negres" de la xarxa de
carreteres.

El primer punt de l'ordre del dia fa referència a preguntes, i
la primera la formula el diputat Sr. Francesc Triay, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a eliminació dels "punts negres"
de la xarxa de carreteres. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller de Foment, Sr. Verger,
en els nou mesos que duim de l'any 1996, com vostè sap, s'han
produït més de 100 morts a les carreteres de les Illes Balears, la
qual cosa suposa un increment, en termes comparatius amb l'any
anterior, del 35% a les Illes Balears, quan a la resta d'Espanya es
produeix una disminució dels voltants del 7% en el nombre de
víctimes mortals. 

Per tant, estam davant una situació molt greu de sinistralitat
i per combatre-la, evidentment, fan falta diverses polítiques; unes
no tenen a veure amb el seu departament, però altres, com és
incrementar la seguretat de la xarxa viària, sí, i per això jo li
deman, en relació a l'eliminació de punts negres, l'eliminació
dels punts més difícils i perillosos de la xarxa de carreteres, com
actua el Govern, la seva conselleria.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies; Sr. Conseller té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER DE FOMENT (Joan Verger i Pocoví):

Sr. President, Sr. Triay, lògicament és cert, hi ha punts negres
a les nostres carreteres, i la prova és que el nombre d'accidents
és elevat en funció, també, de la intensitat mitja viària de trànsit
que tenen les nostres carreteres. S'estudien també en funció
d'aquesta intensitat de trànsit i dels accidents mortals que hi ha
a cada punt i es redacten posteriorment, en funció d'aquestes
dades, els projectes de seguretat vial que a les nostres carreteres
són molts, destinats a una sèrie d'actuacions: convertir
interseccions en rotondes -avui en dia la petició de rotondes crec
que és impressionant, ja en funció d'aquestes dades que li coment
i també de les dades municipals, que els batles mateixos estan
preocupats per la seguretat vial de les carreteres en el seu
municipi-, les il•luminacions de les interseccions i el tractament
i millora de corbes i característiques del paviment. 

Això és l'actuació que té el Govern sobre l'eliminació
dels punts negres a la xarxa de carreteres, amb un
pressupost de despesa d'uns 250 milions de pessetes per
exercici.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, crec que el
problema està agafant unes dimensions, enguany
especialment, creixents cada any, que crec que van més
enllà del tipus de resposta que vostè dóna i crec que aquesta
qüestió és més urgent i més prioritària que l'acció que vostè
aquí ens explica. 

La Direcció General de Trànsit, o la Direcció Provincial
de Balears de la Direcció General de Trànsit, té un informe
recent que marca 102 punts negres a les Illes Balears, i el
punt negre es defineix com aquell on, en un any, s'han
produït més de tres accidents, i això ja sembla una quantitat
molt grossa; però, és més, ens preocupa quan llegim en
aquest informe que hi ha punts negres que fa anys i anys i
anys que es mantenen entre els més perillosos, que
mantenen la seva qualificació de punt negre sense que hagin
estat modificats. 

És cert, segurament -vostè ho sap- que el trànsit creix,
però el que és ben segur és que el trànsit no ha crescut, d'un
any per altre, en un 35% i el nombre de morts sí. Jo crec, Sr.
Conseller, que sense voler ara aquí posar els morts sobre el
debat parlamentari, el que sí volem fer és cridar l'atenció
sobre la urgència i necessitat de donar prioritat a aquests
temes, que la seguretat sigui l'actuació més prioritària, en
termes relatius, de l'actuació en carreteres del Govern.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER DE FOMENT (Joan Verger i
Pocoví):

Gràcies, Sr. President. Efectivament, la preocupació de
la conselleria i del Govern en aquesta matèria ha de ser
garantir la màxima seguretat vial i tots els projectes van
dirigits en aquest sentit. En els punts negres, bé,
efectivament n'hi ha més dels que podrem arreglar en tot un
exercici. El cert i segur és que les actuacions van destinades,
precisament, a això. El que passa és que quan transformes
una intersecció normal que hi havia en una rotonda, idò tens
un pressupost de 25, 30 milions de pessetes i, quan feim els
números, resulta que no podem acabar-les totes en un any.
De tota manera, nosaltres coneixem aquest informe i farem
tot el possible per evitar, com és lògic, tots aquests punts, el
màxim de punts negres de la màxima perillositat, perquè
crec que és bo per a la seguretat dels nostres ciutadans.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.2) Pregunta RGE núm. 4702/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a modificació de l'ordre que regula l'ensenyament en
llengua catalana als centres educatius de Balears.

Passam a la següent pregunta que formula el diputat Sr.
Andreu Crespí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
modificació de l'ordre que regula l'ensenyament en llengua
catalana als centres educatius de Balears. Sr. Diputat, té vostè la
paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. La pregunta està redactada en els seus
propis termes i que així consti en el Diari de Sessions. Gràcies.

"Té previst el Govern de la Comunitat la modificació de
l'ordre que regula l'ensenyament en llengua catalana als centres
educatius de Balears? En quina data pensa fer-ho?"

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Joan Flaquer i Riutort):

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Crespí, efectivament està
projectada, no una modificació, una incidència de la regulació de
l'ensenyament en català dins les escoles i, en conseqüència, hi
haurà, previsiblement -no podem marcar encara dates- un decret
de mínims en aquesta matèria. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Evidentment jo li he fet aquesta
pregunta avui, a continuació del debat de la seva compareixença
davant la comissió, per una raó objectiva, naturalment, no per
ganes d'incidir més en un tema, i és que hem detectat que els
centres educatius, des de que s'assebentaren del fet que,
possiblement, hi hauria una modificació en aquest sentit, i d'això
ja fa temps, perquè aquesta cambra ja va escoltar al seu
antecessor parlar d'aquest nou decret, aquests centres han
paralitzat tot tipus de feina en l'elaboració del projecte lingüístic.

Evidentment, el projecte lingüístic és una feina delicada,
és una feina feixuga que han de fer els professors a més de
totes aquelles que, dia a dia, han de realitzar a tots i
cadascun dels centres educatius; per tant, jo li pregaria amb
una certa fermesa que això es fes ràpidament, perquè durant
tot el temps que ens queda de curs els centres docents
puguin, d'una vegada, elaborar un projecte lingüístic sobre
una base d'orientacions que emeti la conselleria i, per tant,
actuar ja en matèria de normalització a l'escola d'una
manera clara, transparent i sense conflictes. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Joan Flaquer i Riutort):

Gràcies, Sr. President. Molt breument, es farà tan ràpid
com sigui possible.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.3) Pregunta RGE núm. 4704/96, de l'Hble. Sra.
Diputada Carme Garcia i Querol, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a actuacions que ha realitzat el Govern
de la Comunitat sobre artesania a l'exercici de l'any 1995
i enguany.

Passam a la següent pregunta que formula la diputada Sr.
Carme Garcia, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
actuacions que ha realitzat el Govern de la Comunitat sobre
artesania a l'exercici de l'any 1995 i enguany. Sra. Diputada,
té vostè la paraula.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. Queda exposada talment. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, té vostè la paraula.
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EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ I
INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

Gràcies, Sr. President. Les activitats que ha duit a terme
aquesta conselleria en temes d'artesania són una mica extenses
i li relataré... S'ha assistit a dues fires: a les edicions de Frankfurt,
el febrer i el mes d'agost, a través d'un estant institucional; s'ha
assistit a les dues edicions de (...) de Madrid, el gener i el
setembre, a través, també, d'un estant institucional; s'ha assistit
a Baleart-95 on, a part de l'stand institucional de la conselleria i
repartiment de 2.000 fulletons informatius, es van cedir dos
estants al Consell Insular d'Eivissa i Formentera i al Consell
Insular de Menorca; es varen cedir, també, dos estants a les
comunitats autònomes de Múrcia i Aragó, que varen assistir a
aquesta fira, i es varen lliurar, durant aquesta fira, 47 plaques a
empreses artesanes expositores amb document de qualificació
artesanal. A més d'això, es varen lliurar 53 diplomes als nous
mestres artesans.

S'han resolt 110 expedients de sol•licitud de mestre artesà o
d'artesà, amb document de qualitat artesanal; 83 exàmens a
aspirants a mestre artesà; 14 concessions de document de qualitat
artesanal a empreses artesanes; s'han resolt 142 expedients de
sol•licitud de subvenció, 107 -d'aquests 142- a empreses, 6 a
associacions i 29 a ajuntaments.

A més d'això, s'ha assistit a tres reunions del ple de
representants de les comunitats autònomes en matèria d'artesania
i s'ha assistit  a sis reunions dels grups de treball del ple de
representants en matèria d'artesania de les comunitats
autònomes. La ponència s'ha reunit 22 vegades i 6 la comissió
tècnica. Això pel que fa a l'any 95.

Si ens referim a l'any 96, s'han fet tres comissions de la
comissió d'artesania, hi ha hagut 10 reunions de la ponència
tècnica, s'han resolt 70 expedients de sol•licitud de subvenció per
empreses, s'ha assistit a les dues edicions de (...) a través de
l'stand institucional, s'han examinat 32 aspirants a mestre artesà
amb document de qualitat artesanal, s'han concedit subvencions
a les fires del fang de Marratxí i a la plaça d'art d'Eivissa, hem
estat presents a la fira artesanal de Menorca, hi ha hagut dues
reunions del ple de representants en matèria d'artesania, s'ha
assistit a la fira de París al museu (...), hi ha hagut sis reunions de
treball amb els diferents grups del ple de representants en
matèria d'artesania, hi ha hagut tres reunions de treball a
l'Ajuntament de Palma per decidir sobre la sol•licitud de llocs de
feina al mercat de la Plaça Major, hi ha hagut dues reunions de
Fires i Congressos...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sr. President. Esper que sigui suficient per a la
diputada.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada, té vostè la paraula.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, moltes gràcies,
però tot això li havia demanat per escrit i no ens ho havia
contestat, per això he hagut de fer la pregunta oral. De totes
maneres vostè ha estat molt explícit. Jo li vull dir que les
descripcions d'activitats que són al pressupost, a vegades
són una encerrona, que diuen en castellà. De totes maneres,
tampoc no és que siguin massa explícits, vostès, quan fan el
pressupost, almanco el que han fet el 95 i el 96.

La modificació de l'actual legislació, que coincideix, tant
l'any 95 com l'any 96, com una activitat prioritària i
immediata, no se n'ha produït cap. La resta d'activitats són
promoció, divulgació, foment i col•laboració. Les que jo he
sentit són, pràcticament totes, de divulgació. No ens ha dit
res de les transferències de competències que el Sr. Guillem
Camps va dir que s'havien de transferir immediatament als
consells insulars dia 4/10/95 i ja s'havia dit amb anterioritat,
tampoc.

I vostè, a la compareixença, que encara no hem tengut
temps de contestar-li, perquè estava previst que estàs
contestada, és a dir, que la compareixença estava previst que
s'hagués acabat a dia d'avui, va dir que continuarien fent la
mateixa política. 

Jo li he de dir que el sector de l'artesania és un sector
minúscul, dins l'economia: maneja molts pocs doblers i,
probablement ocupa a  molt poca gent, però en qualsevol
cas és un sector que està sotmès..., pràcticament hauria
d'estar i en termes ecològics, protegit per perill d'extinció.
Tant Menorca, Mallorca, com Eivissa tenen sectors artesans
molt importants i jo crec que el suport que li dóna el Govern
balear, a aquest sector, a les Illes Balears, està palès en
coses com un anunci a les televisions de tota Espanya,
promocionant les Illes Balears i a on, a diferència de tota la
resta de comunitats autònomes, no es propiciava res més
que la platja i el sol, per a la resta del territori espanyol;
totes les altres comunitats autònomes, almenys tots els
anuncis publicitaris que jo he vist, de turisme, han fet
sempre una referència a l'artesania local, per no dir altres
coses, però, com a mínim, a l'artesania local. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, molt breument, per favor.

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

Gràcies, Sr. President. Em disculparà que no hagi acabat
la resposta; em diu que he dit molt poques coses, però el
temps és limitat. M'hauré de remetre a moltes de les
afirmacions que vaig fer durant la meva compareixença i
que vostè sap perfectament que si es va suspendre no va ser
per culpa meva, precisament.
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Respecte a les transferències de competències, li puc dir que
s'està redactant el text per a la transferència de competències en
matèria d'artesania, i en continuarem parlant. Quant a la resta, si
la relació que li feia no he tengut temps d'explicar-li, com vostè
comprendrà hi ha moltes coses a fer i fetes. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.4) RGE núm. 4588/96, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda
i Vilarrubias, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa
a aprovació inicial del Pla territorial parcial del Pla de Mallorca.

Passam a la següent pregunta que formula el diputat Sr.
Antoni Alorda, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a aprovació inicial del Pla territorial parcial del Pla de
Mallorca. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Reus, hi ha preguntes que,
desgraciadament, el Govern ens obliga a plantejar de manera
periòdica i reiterativa en aquest parlament; el cas més
paradigmàtic és, probablement, aquesta planificació per
desplegar la Llei d'Ordenació del territori, a la qual,
sistemàticament, es van incomplint plans territorials, plans
sectorials, els plans especials de la Llei d'Espais naturals. 

Avui matí s'interessaven pel Pla territorial parcial de la Serra
de Tramuntana; ara li feim una pregunta sobre el Pla territorial
del Pla de Mallorca, que recordam que els criteris són del febrer
de l'any 91, fa més de cinc anys, en farà sis aviat; és per això que
ara li demanam quan considera el Govern que la comissió de
coordinació de política territorial aprovarà inicialment i acordarà
l'obertura pública d'aquest pla. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT, ORDENACIÓ
DEL TERRITORI I LITORAL (Bartomeu Reus i Beltran):

Sr. President, Sr. Diputat, ho farem el dia següent que hi hagi
un cert consens als ajuntaments, el dia següent. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sí, Sr. President. Estam ja..., no sabem exactament quina
virtualitat arribarà a tenir un pla territorial mai si s'ha de
redactar a través dels ajuntaments. Hi ha unes normes
subsidiàries, hi ha unes possibilitats municipals, i n'hi ha
unes altres que són del Govern, les que li dóna la Llei
d'Ordenació del territori. Són aquestes, les que demanam
que vostè exerceixi, més o menys intentant procurar el
consens, intentant col•laborar i que contribueixin en aquesta
redacció, però mai deixar-ho en mans exclusives, sobretot
si consens vol dir unanimitat; és a dir, que sempre que n'hi
hagi un que aixequi el braç i digui que no, resulti que tot
quedi, una altra vegada, al principi.

Ara vostè ja em fa dubtar si aquest 9 de novembre del
Pla territorial parcial de la Serra de Tramuntana també
tornarà a estar sine die, fins que tots els ajuntaments estiguin
d'acord amb els criteris que es redacten per part del Govern.
Des del nostre grup li demanam més valentia, més coratge
i creure's les institucions que dissenya la Llei d'Ordenació
del territori. Així crec que no podem anar gaire envant.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Bartomeu
Reus i Beltran):

Sr. President; Sr. Alorda, vostè està començant una
carrera política que serà molt bona i també comença a tenir
experiència en allò que és alta administració; del que és
petita ja en tenia abans, sí. El fet és que vostè encara creu
que es poden imposar les lleis i les normes. Un tema com
aquest, en particular, que ha de determinar moltes qüestions
a molts ajuntaments, si no es convenç realment no significa
res de res. Comenci, per favor, potser a canviar de
mentalitat, perquè si vostè està destinat a ocupar alts càrrecs
a administracions públiques jo pens que, possiblement,
abocarà aquesta administració a fer moltes normes
d'impossible aplicació o gestió, considerant que haurà
imposat un criteri i no haurà convençut ningú. Només
estudiï els temes i també recordi que uns criteris del pla, per
exemple, de Tramuntana, no signifiquen res més que uns
preceptes abstractes, la discussió dels quals se centra en uns
preceptes molt amplis; la discussió és menor; no obstant
això, avui en dia hi ha un pla redactat al Pla de Mallorca on
el que és bàsic, per jo, és convèncer els ajuntaments del fet
que es pugui aplicar. Això és tot i gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.
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I.5) Pregunta RGE núm. 4390/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep Ramon Balanzat i Torres, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a Consell Superior d'acció social.

Passam a la següent pregunta que formula el diputat Sr. Josep
Ramon Balanzat, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a Consell
Superior d'acció social. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. La pregunta és: quantes vegades s'ha
reunit el Consell Superior d'acció social durant els anys 95 i 96?
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Consellera, té vostè la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Rosa Estaràs
i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Com sap, el Decret 13 de l'any 88, d'11
de febrer, regula aquest Consell Superior d'Acció Social i ordena
que es reuneixi, com a mínim, cada sis mesos i que se celebri,
per tant, aquesta sessió ordinària amb caràcter preceptius. L'any
95 es va reunir dia 11 de gener i dia 14 de juliol. L'any 96 es va
reunir el dia 10 de gener i està previst que es torni a reunir abans
de finalitzar el mes de novembre. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. 

I.6) Pregunta RGE núm. 4701/96, de l'Hble. Sr. Diputat Joan
Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a condicionament dels accessos al túnel de Sóller.

Passam a la següent pregunta que formula el diputat Sr.
Francesc Triay, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
condicionament dels accessos al túnel de Sóller. Sr. Diputat, té
vostè la paraula.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller de Foment, estaran
condicionats els accessos al túnel de Sóller, especialment el tram
Sóller-túnel, qual aquest entri en servei?

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER DE FOMENT (Joan Verger i
Pocoví):

Sr. President, la pregunta diu: "Tendrà el Govern
condicionats els accessos al túnel de Sóller quan aquest entri
en servei?". Això es respon totsol: per entrar en servei han
d'estar condicionats els accessos del túnel. Per consegüent,
és lògic que els accessos... Vostè m'ha canviat la pregunta,
però la pregunta era aquesta; per consegüent, lògicament,
els accessos, els enllaços entre la carretera 711 i el túnel
formen part del mateix projecte i estaran acabats el dia que
el túnel entri en servei. 

Una altra cosa és els condicionaments de la carretera
771, Palma-Alfàbia i túnel de Sóller-Sóller, que són dos
projectes que es troben en fase de contractació per un
pressupost d'un import de 400 i busques de milions i 300
milions de pessetes, que es pensen contractar a finals
d'aquest trimestre del 96 i les obres que es desenvolupin
durant el 97.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Bé, Sr. Conseller, deixi les
respostes burocràtiques; els accessos al túnel de Sóller són
els accessos al túnel, l'arribada al túnel, i els problemes que
es produeixen especialment, o que es produiran
especialment, entre el túnel i Sóller, les dificultats d'aquesta
carretera, i per això que em diu, idò potser l'any 97 estigui
arreglat, condicionat aquest tram, i em sorprèn que una cosa
que des de l'any 1988, des de fa vuit anys, que es va fer la
concessió del túnel de Sóller, se sap la necessària reforma
d'aquest tram, que els hagi agafat per sorpresa i que, de
sobte, es vegin que el túnel, malgrat tots els seus retards,
s'obri amb un any, probablement, de diferència, en relació
a les obres necessàries de condicionament del tram que
arriba fins a Sóller. A més em sorprèn perquè el mes de
gener hi havia declaracions del seu antecessor dient que ja
tenia 721 milions per fer aquestes obres i vostè, el mes
d'agost, declara que no se sap quan es faran perquè hi ha
problemas de dinero. 

Sr. Conseller, jo sé que vostè acaba d'arribar, però hi ha
una continuïtat dins el Govern i dins l'acció de govern. Ha
calculat el nombre d'accidents que poden succeir com a
conseqüència d'aquest desfasament entre l'entrada en
funcionament del túnel i de les obres de condicionament?,
perquè la perillositat del tram túnel-Sóller és indiscutible.
Tenc aquí una declaració de la mateixa conselleria, en
l'etapa en què vostè ja hi és, que diu que una vegada que
s'obri el túnel de Sóller seria molt perillós mantenir l'actual
carretera, ja que no podria absorbir el trànsit; són paraules
de la seva pròpia conselleria. Per tant, jo crec que estam
davant una greu irresponsabilitat, o que vostè es troba amb
una greu irresponsabilitat dels seus antecessors, havent
d'autoritzar, com no té més remei, l'entrada en servei del
túnel a principi d'any -sembla ser que són les darreres dates-
i que, simultàniament, ens digui que fins un any més tard no
podrà tenir en condicions la carretera que dóna accés a
aquest túnel. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER DE FOMENT (Joan Verger i Pocoví):

Sr. President; jo el que crec, Sr. Triay, és que vostè surt, ara,
pel túnel de Sóller. La pregunta era una altra: els accessos al
túnel de Sóller estaran en condicions? Sí. 

La carretera del túnel a Sóller és la que hi ha ara; per
consegüent, el trànsit és el que hi ha ara i els accidents són els
que hi ha hagut ara i, per consegüent, es fan aquestes obres d'un
muntant de 429 milions de pessetes i 300 milions de pessetes per
millorar, precisament, aquests trams de carretera. La resta,
escolti, a mi què em conta? 

El que passa és que vostè ha formulat molt malament la
pregunta, perquè em demanava una altra cosa i quan ha sabut que
feien la millora d'aquests trams de carretera, després vostè canvia
la pregunta i surt per un altra lloc. Els accessos, efectivament -la
resposta a la seva pregunta- estaran acabats i el túnel podrà entrar
en servei perfectament a final d'any o principis de l'any que ve.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.7) Pregunta RGE núm. 4703/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a reducció del projecte del Parc d'innovació tecnològica.

Passam a la següent pregunta que formula el diputat Sr.
Andreu Crespí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
reducció del projecte del Parc d'innovació tecnològica. Sr.
Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Aquest estiu ens vàrem assabentar pels
diaris que el Govern pensava modificar l'actual projecte de parc
d'innovació i que, d'una manera esplèndida, va presentar
l'arquitecte guanyador del concurs. En què i per què es canvia
aquest projecte?

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Bartomeu
Reus i Beltran):

Sr. President, Sr. Diputat, es canvia en les subsidiàries
simplement respecte a densitats. Volem un projecte més
integrat en el paisatge, un projecte menys impactant. Estam
francament coordinats amb el Sr. Rogers i en aquest sentit
volem fer el millor projecte. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. 

I.8) Pregunta RGE núm. 4705/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a retall d'inversions i de dotacions de personal duta
a terme pel Ministeri d'Educació.

Passam a la següent pregunta que també formula el
diputat Sr. Andreu Crespí, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a retall d'inversions i de dotacions de personal duta
a terme pel Ministeri d'Educació. Sr. Diputat, té vostè la
paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Cada dia surt als nostres diaris
algun article d'algun claustre de professors que protesta
degut a la reducció de personal, etc.; i avui els diaris ens han
il•lustrat amb una primera anàlisi de la nova llei de
pressupost on, jo crec que per primera vegada en la història
-faltaria entrar més en la discussió- el Ministeri d'Educació
i Cultura haurà perdut pressupost respecte al pressupost
anterior.

Això crec que és molt greu i voldria saber què pensa fer
la conselleria perquè aquesta reducció que es produeix
durant l'any 97 no la pateixi aquesta comunitat autònoma a
partir de l'any 98. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Joan Flaquer i Riutort):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, nosaltres compartim,
també, aquesta preocupació i, en aquest sentit, dia 23
d'octubre hi ha fixada una comissió mixta allà on,
lògicament, intentarem que aquest retall no tengui un
perjudici o no produeixi un perjudici a aquesta comunitat.
Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies. Només vull demanar al Sr. Conseller que, una
vegada produïda aquesta trobada amb els responsables del
Ministeri d'Educació, tengui a bé venir a aquesta cambra,
almanco a la Comissió de Cultura, a donar més explicacions.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, vol tornar a
contestar?

I.9) Pregunta RGE núm. 4589/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a nova exposició pública del Pla
director sectorial de carreteres a les Illes Balears.

Passam a la següent pregunta que formula el diputat Sr.
Antoni Alorda, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a nova exposició pública del Pla director sectorial de
carreteres a les Illes Balears. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. També és sobre un altre pla que
pensàvem que estaria encarrilat,  que és el de carretes; quan es va
aprovar inicialment el mes de juny del 94, els criteris venien de
l'any 90, però no s'han contestat les al•legacions, les múltiples
al•legacions, ni n'hem sabut res més. Consideram que és molt
important l'aprovació d'aquest pla, no cal dir-ho, per coordinar,
estructurar una política de carreteres, per una planificació
coherent, però també perquè la mateixa Llei de Carreteres, en el
seu article 19, diu que no es podran fer noves carreteres, tal és la
confiança que té la Llei en el Pla, fins que el Pla director no les
reculli. 

Per tant, nosaltres li feim aquesta mateixa pregunta, és a dir,
quan es farà l'obertura d'un segon període d'informació pública,
entenent que hi haurà una nova aprovació inicial, i per quan és la
consulta institucional per al•legacions i posada en marxa
l'aprovació d'aquest pla director. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER DE FOMENT (Joan Verger i
Pocoví):

Sr. President. El departament de Carreteres estudia les
nombrosíssimes al•legacions presentades al Pla. Es tenen
conversacions amb els ajuntaments i pensam que a finals
d'any el Pla estarà en condicions de tornar a fer una ronda
de discussions als consells insulars, especialment el de
Mallorca, perquè el Consell de Mallorca, com saben, té més
de 700 quilòmetres de carreteres i és important que tenguem
una discussió amb ell.

En funció de les al•legacions acceptades i de les
modificacions presentades, es farà o no es farà una nova
exposició al públic, perquè depèn, com sap vostè, és
potestatiu del Govern; si les modificacions són importants,
lògicament hi haurà una nova exposició, i si les
modificacions no són importants, com sembla ser que serà,
realment no haurà una nova exposició al públic. De tota
manera la intenció és que, a finals d'any, a finals del 96,
aquest pla director sectorial de carreters estigui aprovat.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Creim que en aquest cas no esperarà, el Sr. Verger, la
unanimitat i el consens de tots els pobles i de tots els afectat
pel Pla de carreteres. Trobam que és un bon criteri; creim
que hi ha d'haver consens i s'ha d'intentar escoltar tothom,
però al final el Govern ha de governar, que és la seva
funció.

Veim també que, per ventura, no frissava, perquè aquests
8.000, 10.000 milions de pessetes que se'ns havia dit cada
any que hi hauria -el Sr. Reus en les seves compareixences-
ara ja havia passat a la meitat i va a un límit que tendeix a
zero respecte de les inversions de l'Estat. De totes maneres
volem animar-lo perquè, efectivament, faci aquestes
consultes, que siguin receptius a les al•legacions
presentades, que les contestin, sobretot aquest hàbit de
contestar les al•legacions el trobam democràticament molt
elegant i ben necessari, més en llei de procediment
administratiu, i que el més prest possible hi hagi aquest pla
director novament a exposició pública. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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



1634 DIARI DE SESSIONS / Núm. 45 / 1 d'octubre del 1996

EL SR. CONSELLER DE FOMENT (Joan Verger i Pocoví):

Sr. President, Sr. Alorda; el màxim consens sempre s'ha de
cercar, la qual cosa vol dir que no és necessari tenir el cent per
cent de consens perquè si no no s'aprovaria res i, per consegüent,
jo sé que aprovar el Pla director sectorial de carreteres, qualque
punt o qualque ajuntament o qualque al•legació no es podrà
arribar a un acord amb qui la presenta i no ens preocupa en
absolut. Tant de bo fos possible, aquest consens màxim, però
això no serà així.

I pel que fa referència a inversions, farem les màximes
inversions. Vostè sap -vaig fer una compareixença, l'altre dia-
que vaig manifestar quines eren les intencions d'aquest govern en
matèria de carreteres i li puc assegurar que seran els doblers que
seran, que seran molts perquè les nostres carreteres ho
necessiten. 

(El Sr. Vicepresident segon substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.10) Pregunta RGE núm. 4671/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep Ramon Balanzat i Torres, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a fondeig de vaixells a Portocolom.

Pregunta número 10, Registre 4671/96, que formula l'Hble.
Diputat Sr. Ramon Balanzat, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a fondeig de vaixells a Portocolom. Té la paraula el Sr.
Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Bé, de tots és sabut que a Portocolom,
durant l'estiu, hi fondegen, de manera incontrolada, entre 60 i
100 vaixells; diàriament estan fondejats allí sense cap control;
evidentment, tampoc no paguen cap taxa. Se sap, s'ha estudiat el
fons marí del port i s'ha vist que està molt degradat; per tant, ens
preocupa aquest tema i voldríem saber què opina el Govern sobre
aquest fondeig continuat de vaixells a Portocolom. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Conseller de Medi Ambient.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Bartomeu
Reus i Beltran):

Sr. President, Sr. Diputat, aquest problema és comú,
també, al port de Pollença, al port de Sóller, el port
d'Andratx, Fornells, Sant Antoni d'Eivissa... Hi ha una sèrie
de badies tancades que, realment, hi ha una demanda de
fondeig molt important, a vegades perquè no hi ha trasts,
amarraments, als ports esportius o també perquè, potser, és
gratis. Vostè pensi que fins fa ara un mes i mig o dos, fins
al mes de juliol, estava en discussió la competència del
Govern balear per, en certa manera, regular l'ús de l'espai
marítim interior. Hem estat molts d'any de discussió amb
l'Estat central sobre aquest tema i, a la fi, hi ha una
sentència del contenciós que diu que sí, que som competents
per regular i ordenar l'ús d'aquestes badies interiors. A partir
d'aquest moment hi ha un compromís per intentar, el més
prest possible, pensant, sobretot, en l'estiu que ve, regular un
ús més racional d'aquests espais. 

També hi ha una dificultat, que és que hi ha qualque
àrea, en particular Portocolom, que seria molt important
poder fer una ampliació molt contrastada del port esportiu.
En aquest sentit hi ha hagut dificultats de cara a
l'Ajuntament. La meva feina és convèncer que el mal menor
és fer una ampliació realment controlada abans que deixar
que hi hagi aquest amarrament completament desordenat.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. No vol fer ús de la paraula?

I.11) Pregunta RGE núm. 4660/96, de l'Hble. Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a compensació a l'Ajuntament
d'es Mercadal pels perjudicis ocasionats pel retard en l'inici
de les obres de construcció del poliesportiu.

Acabam el torn de paraules i passam al següent punt de
l'ordre del dia. Ah! no, perdó, hi ha una onzena pregunta,
que formula l'Hble. Diputat Sr. Ramon Orfila. 

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President, per no saltar-me. 

Conten per Menorca que un emigrant del poble des
Mercadal que va viure anys a Itàlia, quan es va decidir a
tornar deia sempre com a única explicació del seu retorn:
"amics meus, creis-me que no hi ha més Nàpols que es
Mercadal ni més Vesubio que el Toro". Idò vet aquí que
l'Ajuntament des Mercadal s'ha sentit tractat pel Govern de
les Illes Balears d'una forma que recorda les retorçudes
relacions entre les institucions al país d'en Garibaldi. 
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Escoltin, senyors del Govern i senyora..., senyors del Govern
tot sol, si és així. L'any 1994, el mes de juny, l'Ajuntament des
Mercadal de Menorca va remetre quasi 69 milions de pessetes al
Govern, corresponents a la seva participació al finançament de
les obres del poliesportiu que s'havia de construir a aquella
població. Per diferents motius, cap d'ells imputable a
l'Ajuntament des Mercadal, les obres de construcció del
poliesportiu no varen començar fins al cap de dos anys, l'any
1996; mentre, l'Ajuntament es va haver d'endeutar per poder fer
front a aquell pagament amb un crèdit que ha costat, en aquests
dos anys, a les arques de l'Ajuntament, uns 12 milions de
pessetes, sols en concepte d'interessos, sense haver començat les
obres, fins als dos anys. 

És evident que els dos anys que han transcorregut entre el
moment en què es va fer l'ingrés dels 69 milions a un compte
corrent de la Conselleria de Cultura i l'inici de les obres, els 69
milions ingressats han generat uns ingressos que han revertit a la
caixa del Govern. Per tant, atesa aquesta situació, pensa el
Govern compensar d'alguna manera l'Ajuntament des Mercadal
per aquest fet? i, en qualsevol cas, de quina manera pensen fer-
ho?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el Conseller de Cultura.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Joan Flaquer i Riutort):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, jo deixaré la retòrica de
banda i intentaré explicar, realment, la situació. Efectivament hi
havia un compromís, hi ha un compromís per part del Govern. Es
va adjudicar l'obra; l'empresa adjudicatària no va poder ser,
finalment, la que dugués endavant l'execució del projecte per
circumstàncies completament alienes a allò que és
l'Administració autonòmica, en concret per no estar al corrent de
pagament de les quotes de la Seguretat Social; aquest és un error
no imputable a la Comunitat sinó al mateix Ajuntament, i com
que es tracta, com vostè sap molt bé, d'una aportació finalista,
qualsevol tipus d'aportació finalista no genera interessos. 

En conseqüència, malgrat que pugui afirmar que farem des
del Govern tot el que sigui necessari per compensar l'Ajuntament
des Mercadal per aquesta pèrdua, no voldria per res del món que
vostè atribuís al Govern d'aquesta comunitat autònoma aquest
pagament d'interessos per part de l'Ajuntament des Mercadal.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Em cregui, Sr. Conseller, que no és
retòrica, és dura realitat. Les circumstàncies són alienes al
Govern de la Comunitat Autònoma. També són alienes a
l'Ajuntament des Mercadal, però aquell ha pagat 12 milions de
pessetes d'interessos sense que les obres començassin, i els fets
canten per ells sols, Sr. Conseller. 

M'han de reconèixer que ja és poc usual, ja és poc lògic,
que els ajuntaments hagin d'avançar doblers de la seva
participació en obres que fan conjuntament amb el Govern
en tost d'anar-les pagant en tant que es van presentant
certificacions d'obres; però és que, a més a més, el que és
increïble és que el Govern gaudeixi els interessos que li
generen els 69 milions de pessetes que estan ingressat a les
seves arques durant dos anys sense que s'hagi pagat encara
cap certificació d'obra i que, per tant, tota la lògica del món
crida perquè se'ls compensi d'alguna manera. 

Jo puc entendre que vostè, en aquest moment, no es
pugui comprometre a fer cap actuació concreta, però allò
que sí li demanaria és el compromís polític d'intentar
assumir una forma de compensació per aquell ajuntament.
Els 12 milions de pessetes que s'han gastat de de més sense
que els ciutadans des Mercadal i Fornells hagin pogut
gaudir del poliesportiu, o ni tant sols hagin vist començades
les obres, clama al cel, i em cregui, Sr. Conseller, que quan
paràvem de Nàpols és perquè pensàvem que és així.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Orfila. Té la paraula el conseller de Cultura.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Joan Flaquer i Riutort):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, miri, vostè que a
vegades vol ser tan respectuós i tan escrupolós en el
compliment de la legalitat, a vegades no ho sembla. L'article
20 de la Llei de Finances prohibeix taxativament que es
generin interessos per determinades quantitats finalistes que
han estat adscrites per una quantitat. En aquest sentit no és
possible, des d'aquest punt de vista, que es compensi
l'Ajuntament. En qualsevol cas, i no perquè vostè ho digui,
sinó perquè el batle d'aquest ajuntament se n'ha preocupat
ja pel seu compte, intentarem compensar en la mesura del
que és possible. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.12) Pregunta RGE núm. 4672/96, de l'Hble. Sr.
Diputat Josep Ramon Balanzat i Torres, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a estat de la carretera de Deià
a Sóller.

Passam a la darrera pregunta, aquesta sí, de l'Hble.
Diputat Sr. Ramon Balanzat, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a estat de la carretera Deià-Sóller. Té la paraula el
Sr. Balanzat.
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EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Bé, resulta que els dos quilòmetres i
mig reformats de la carretera Deià-Sóller sembla que, després de
les pluges que hi ha hagut les darreres setmanes s'ha demostrat
que no ha funcionat gaire, que ha estat bastant un desastre.

Aleshores, sembla, hem sentit, que ara no hi ha diners per fer
la reforma del segon tram, cosa de la qual ens alegram molt, els
Verds ens n'alegram molt, i, per tant, nosaltres instam perquè no
es continuï aquest projecte però que es faci una millora de
manteniment. Per això voldríem saber quina és exactament la
situació actual de la carretera Deià-Sóller i quines actuacions té
previstes el Govern realitzar fins al final del 96. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el Govern per contestar.

EL SR. CONSELLER DE FOMENT (Joan Verger i Pocoví):

Sr. President, bé, sempre afegim preguntes, és a dir, i a més
comentaris. Si vostès no estan d'acord en el fet que continuem la
carretera Deià-Sóller, bé, nosaltres som totalment contraris a la
seva opinió, però no es preocupi. 

Miri, quan es va rescindir el contracte amb l'empresa Bayopsa
es van haver d'adjudicar pel procediment d'urgència aquells 2,6
quilòmetres de carretera, de millora, de condicionament
d'aquesta carretera. En aquest moment el que li he de dir és que
s'estan acabant, es procedeix a la reparació de pretils existents,
la construcció de murs i pretils que resten i, així mateix, la
senyalització horitzontal i vertical i la plantació de les zones
romanents. 

Pel que fa a la resta de carretera, que vostè no vol de cap
manera que es faci, bé, hi ha intenció de començar a realitzar
aquestes obres a principi..., durant el 97, no vull dir al principi;
el que passa és que també, com he dit abans a pregunta d'un altre
diputat, en aquest tram, en aquesta zona, s'han de fer les obres de
la carretera 711, del túnel de Sóller a Sóller i, per consegüent,
ens podríem trobar amb un excés d'obra a una zona, a un circuit
turístic important i que, per consegüent, això ens pot fer prendre
mesures respecte a aquesta obra de Deià-Sóller, però pel que fa
referència a la pregunta, vull dir-li que abans, en pocs mesos,
l'obra estarà acabada.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Només vull dir que el Sr.
Conseller no tengui pressa per dur endavant la segona fase
d'ampliació. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE FOMENT (Joan Verger i
Pocoví):

Sr. President. Si hi ha duros es farà tot d'una que es
pugui.

II.1) Interpel•lació RGE núm. 4386/96, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a política del Govern
en relació amb la Societat Balear de Capital Risc.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la InterpelAlació RGE núm. 4386/96,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a
política del Govern en relació amb la Societat Balear de
Capital Risc. Per defensar la interpelAlació presentada, té la
paraula el Sr. Francesc Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats. Tornam a treure un tema recurrent, no ja en
aquesta legislatura, sinó ja no en fa unes quantes, que és la
qüestió relativa a la Societat Balear de Capital Risc. La
darrera vegada que jo record una intervenció sobre aquesta
qüestió, és ara farà un any, a finals d'octubre de l'any 1995,
que vàrem debatre una proposició no de llei del Grup
Parlamentari Socialista, que demanava la retirada del
Govern de la Societat Balear de Capital Risc. 

Hi ha hagut dues novetats de llavors ençà que ens
aconsellen tornar a dur el tema aquí, dues novetats molt
importants. En primer lloc, un canvi de govern, un canvi de
govern que en si mateix no té una incidència directa, però sí
el nomenament d'un nou conseller que, almanco en les seves
primeres declaracions sobre la qüestió, ha donat un gir de
180 graus absolut sobre el tarannà, el capteniment que tenia
el Govern en relació a aquesta societat en anterioritat. Ho
veurem a continuació. I després ha passat una altra cosa
molt important. La Societat Balear de Capital Risc ha reduït
el seu capital, ni més ni manco que en una quantitat al
voltant del 80% del seu capital, la qual cosa és una reducció
de capital difícilment assimilable dins un comportament
econòmic i empresarial normalitzat.
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Ara fa un any, l'aleshores portaveu del Grup Parlamentari
Popular dins el debat de la Societat Balear de Capital Risc, va dir
algunes coses que convé recordar. Va dir que els resultats de
l'aportació del Govern a la Societat Balear de Capital Risc i de
la Societat Balear de Capital Risc dins Bon Sossec, han estat
positius. Va dir que la solució donada per Bon Sossec i
l'ajuntament era fantàstica, va utilitzar aquest adjectiu, senyores
i senyors diputats, fantàstica, per a l'interès general. Va dir que
de cap manera el conseller, aleshores el conseller Sr. Matas, no
va dir que els 425 milions de pessetes que havia dipositat el
Govern dins la Societat Balear de Capital Risc estaven perduts.
Va dir que de dissolució res i de retirada, res. Més a prop que
aleshores, el gener del 1996, el Sr. Forcades, en qualitat de
president de la Societat Balear de Capital Risc, a una resposta a
una pregunta parlamentària sobre les intencions de la política del
Govern en relació a la Societat Balear de Capital Risc i les seves
ampliacions i disminucions de capital, contestava lacònicament:
"En función de las desinversiones se ampliará una ampliación de
capital con posible compensación de créditos total y parcial", no
contestava més, això era tot.

Bé, així les coses, nou govern, nou conseller, un any més tard,
reducció de capital de 900 milions, ja ho he dit, gairebé el 80%
del capital de la Societat, els 400 milions, ho hem de dir
clarament, els hem de donar per perduts, i el conseller Rami
anuncia que és partidari de la dissolució, de la dissolució pura i
simple de la Societat Balear de Capital Risc. A nosaltres, aquest
gir, ens obliga, ens aconsella venir aquí, presentar aquesta
interpelAlació per donar oportunitat al Govern perquè expliqui
què és el que ha canviat, quines són les circumstàncies que fan
que hi hagi un gir tan radical en la política del Govern en relació
a la Societat Balear de Capital Risc.

Em permetran, és molt difícil trobar nous arguments per
parlar de la Societat Balear de Capital Risc, és difícil perquè ja
està tot dit, em permetran acudir a les paraules evangèliques i
cercar una paràbola, una paràbola que escau molt bé a la història
de la Societat Balear de Capital Risc, és la paràbola dels milions,
la paràbola que compta la història d'un senyor, un noble senyor
que va haver de fugir, va haver de sortir de viatge i va repartir
entre els seus criats -aquesta és la nomenclatura bíblica, jo crec
que en realitat vol dir administradors, empleats, etc.-, una sèrie
de quantitats per després, a la tornada, analitzar què és el que
havia fet cadascun. I n'hi va haver un que, segons Mateu eren 5
milions, segons Lluc eren 10, però en fi, en qualsevol cas, són
detalls sense importància, n'hi va haver un que, en tornar el
senyor i retre comptes, havia, segons un evangelista, duplicat,
segons un altre, multiplicat per deu, la quantitat que li havia
donat, el senyor el va alabar moltíssim; el segon va aconseguir
resultats més modests, però també va aconseguir resultats
positius i va ser alabat pel senyor; i el tercer, que havia tengut
por de fer inversions i especular i fer coses rares, s'havia limitat
a amagar els doblers, els havia enterrat, i quan va tornar el senyor
va dir, "miri, jo no m'he atrevit a fer res, però els seus doblers
aquí són sencers". Se'n va dur una renyada, una renyada
escassament evangèlica, tot s'ha de dir, perquè li va dir de tot, el
senyor li va dir gandul, dropo, malfeiner, li va dir absolutament
de tot.

Realment, això és una sanció i una rectificació
evangèlica de la competitivitat, però no és aquesta la qüestió
que ens du aquí, jo el que em deman és què hagués passat si
aquest empleat hagués tornat i hagués dit, "miri, dels 500
milions de pessetes que vostè em va donar, n'he perdut
400", "i com els ha perduts", "doncs miri, és que hi havia
uns amics, uns colAlegues, uns companys de secta, uns
companys de tribu -és igual-, que tenien la idea de fer un
cementiri, varen tenir la idea de fer un cementiri, i nosaltres
vàrem agafar aquells doblers i els vàrem invertir dins el
cementiri, aquell cementiri estava molt mal gestionat, era
sobredimensionat, mal gerenciat, total, que avui no
solament hem perdut 400 d'aquests 500, sinó que a més,
miri, en el seu nom els vàrem deixar 360 milions de
pessetes perquè la cosa no es descobrís, prèviament a una
agitació social important com és una campanya electoral,
ilAlegalment, incomplint la llei, perquè en aquell moment la
Societat de Capital Risc no podia fer préstecs, només tenia
com objecte exclusiu participar dins capital"; - ara sí, ara
amb els decrets-llei nous del Sr. Aznar, això ha estat
regularitzat, no sé si regularitzat pensant en la Societat
Balear de Capital Risc o en general-, i aquests són els
comptes que aquest criat dóna al seu senyor.

Jo no vull imaginar, si vostès han llegit la paràbola
evangèlica ho entendran, el que li hauria dit aquest senyor,
seria tremend, seria una renyada descomunal, li diria de tot
i, com a mínim, demanaria una comissió d'investigació,
estam d'acord, no?; aquest senyor, com a mínim, aniria al
sanedrí i diria, "organitzin una comissió d'investigació sobre
què ha passat amb els meus 400 milions de pessetes". Però
nosaltres aquí, al Parlament, on representam el senyor, som
qui ha aprovat el pressupost que els ha donat a vostès 500
milions de pessetes perquè els administrin en nom del
poble, nosaltres som més benévols; i deim, "mirin, nosaltres
els vàrem donar aquests doblers perquè vostès els utilitzin
per aconseguir uns objectius que fossin d'interès general,
aconseguir uns objectius que fessin referència, no ho sé, a
qüestions estratègiques per a la colAlectivitat, a innovacions
tecnològiques, a inversions que generessin feina,
desestacionalitzassin, desenvolupassin el teixit industrial, i
clar, si al final vostès han aconseguit aquests objectius, bé,
tal vegada hauríem de donar per bona la pèrdua d'aquests
400 milions de pessetes.

Aleshores, demanaríem a l'empleat, a l'administrador,
"tenien res a veure les activitats en què vostès varen gastar
aquests doblers, amb aquests objectius?" I aquests
administradors contestaríem que varen invertir en una
empresa de pas recreatiu, lligada, ens assabentam després,
al regidor del Partit Popular de Palma, Sr. José María
Rodríguez, en una empresa de plàstics, en una de productes
cosmètics, en una envasadora d'aigua i en algunes empreses
sense activitat. Aquests eren els grans objectius de política
industrial, estratègica, de competitivitat, d'innovació, de
lluita contra l'estacionalitat, etc. I sobretot, sobretot, en un
projecte estrella: Bon Sossec. Bon Sossec, ja s'ha dit, és un
tòpic, el cementiri de la Societat Balear de Capital Risc.
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En realitat, analitzant les xifres, jo crec que podríem dir que
la Societat Balear de Capital Risc ha estat una societat
instrumental al servei de Bon Sossec, i no a l'enrevés, perquè les
altres inversions, encara que boges, errades, pintoresques, no
tenien la quantia ni la dimensió econòmica de Bon Sossec, les
xifres canten, el capital de la Societat Balear de Capital Risc era
de 1.140 milions de pessetes, dels quals n'hi havia invertits
1.046, d'aquests 1.046, 850 invertits a Bon Sossec, més el famós
préstec de 360 milions de pessetes que fa sumar el risc de la
Societat Balear de Capital Risc dins Bon Sossec, en 1.210
milions de pessetes. És evident que amb aquestes xifres podem
afirmar rotundament que la Societat Balear de Capital Risc no és
més que un instrument al servei de Bon Sossec.

La Societat Balear de Capital Risc, amb la disminució de
capital i l'anunci de la seva dissolució, ha estat abandonada a la
seva sort. Però això sí, ha estat abandonada a la seva sort, un cop
que s'ha assegurat la salvació de Bon Sossec, un cop que
l'ajuntament de Palma, del Partit Popular, presidit per una
persona, amb el seu patrimoni implicat fins a les celles dins Bon
Sossec, hagi obligat els ciutadans de Palma a dur a enterrar els
seus familiars a un altre cementiri, a un altre terme municipal i
hagi fet en (...) una ampliació del cementiri municipal que podia
fer la competència al seu cementiri privat.

Són històries truculentes, històries de corrupció que moltes
vegades hem denunciat des de l'oposició, des dels mitjans de
comunicació i que mai, mai no han tengut una resposta en forma
de responsabilitat política per cap dels seus protagonistes, mai.
Jo crec que en aquesta comunitat autònoma, i des d'aquí, hem de
propiciar un seriós debat en general sobre la qüestió del sector
públic, el diagnòstic del sector públic és preocupant, greu,
gravíssim, és un sector públic per eludir controls i el compliment
de la legalitat, una història que es repeteix: Foment industrial,
l'Institut Balear de Serveis a la Joventut, la Societat Balear de
Capital Risc, unes empreses instrumentals creades per realment
subvencionar empreses privades, per assumir totes les pèrdues
deixant l'oportunitat dels beneficis privats, però creades sense
tenir en compte que la subjecció al dret privat també és una
subjecció molt exigent, i no creient que aquest règim jurídic
privat que té moltes exigències, dur a la fallida a aquestes figures
que són les que ara s'estan planant sobre la globalitat del sector
públic de la Comunitat Autònoma. I això, per mor de la
responsabilitat del govern del Partit Popular. I els avisàrem, no
serà que no els avisàssim.

Per acabar, vull fer una reflexió, el Sr. Matas assegurava,
amb motiu dels seus cent dies de govern, que la
transparència, l'ètica, l'honradesa presidien la seva opció
política, però que no ho sabia explicar, que no sabia
traspassar la barrera de la comunicació, tenia moltes
dificultats, i això, malgrat l'inconmensurable esforç que el
Sr. Matas personalment fa i la incorporació massiva de
professionals de la comunicació per assessorar el Govern, i
així i tot no ho aconsegueix transmetre. Llàstima que no hi
sigui, perquè jo li voldria explicar al Sr. Matas, i, si no li ho
diré al Sr. Rami perquè li transmeti, sap per què?, perquè el
seu govern no té credibilitat, perquè té un vici d'origen, un
pecat original, que és el de no saber o no poder rompre amb
el passat que es llastra com una rèmora.

Sr. Rami, vol tenir credibilitat?, idò ara tenen l'ocasió;
primer, assumeixin responsabilitats, vostès han d'oferir les
mateixes responsabilitats que exigeixen a uns altres fòrums,
polítiques i econòmiques, no parl de responsabilitats
judicials; i expliquin-se, sense embulls ni tapaments,
expliquin a la Cambra què és el que ha passat, quina
responsabilitat té cadascú, començant pel Sr. Forcades,
continuant pel Sr. Vidal i acabant pel Sr. Fageda; expliquin-
se i demanin perdó als ciutadans per haver agafat 750
milions de pessetes dels ciutadans i haver-los tirat, tudat,
malbaratat, dilapidat, malversat, en un experiment
irresponsable destinat a salvar una boja inversió d'un amic,
els deutes del batle de Palma, i també segons informacions
aparegudes i mai no desmentides, el pagament de
comissions polítiques al Partit Popular.

Jo, però, no els puc garantir que ...

(El senyor president reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, senyor diputat.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Ja acab, senyor president. No els puc garantir que encara
que demanin perdó, els ciutadans, per molt generosos que
siguin, els el concedeixin.

Gràcies, senyor president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, senyor diputat. 

Té la paraula el conseller d'Economia i Hisenda, Sr.
Antoni Rami.

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

Moltes gràcies, senyor president. Senyores i senyors
diputats. Respecte de la interpelAlació formulada, demanant
la política del Govern en relació a la Societat Balear de
Capital Risc, crec que es pot fer honor al Sr. Baltasar
Gracián quan deia que el bo, si és breu, és dues vegades bo.
Intentaré ser breu, perquè bo, ja ho dirà el temps, si ho he
estat.
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La Societat Balear de Capital Risc és una entitat que quan es
va constituir volia fer front a la forta descompensació que sofria
l'empresa balear (...) els recursos propis i aliens. Per una altra
banda, aquests tipus de societats han tengut molts de problemes
a totes les comunitats autònomes on s'han impulsat, i no sempre
han començat a donar resultats en el seu primer intent, i quan han
donat resultats han suposat unes fortes injeccions de doblers
públics, no obstant això, aquest tipus d'entitats per afavorir el
desenvolupament d'activitats en falta de recursos propis, ha fet
que a moltes comunitats autònomes hagin existit.

Hem de dir que l'activitat de foment de les administracions
públiques, pràcticament jo diria que tota l'activitat de les
administracions públiques va dirigida a l'activitat de foment del
benestar social, i el benestar social és indivisible del benestar
econòmic i, en general, de totes les activitats que fan les
administracions, i les distintes formes d'intentar generar aquest
benestar social, són diverses, són la producció directa
d'infraestructures i de serveis públics per part de l'administració,
és el foment que aquests serveis públics, aquestes activitats de
servei o de creació de béns públics es faci indirectament a través
d'altres empreses o bé potser, com és el cas de les societats de
capital risc, la participació directa en empreses, en societats
mixtes, en actuacions en societat amb altres particulars per
produir actuacions, activitats que es consideren positives per a la
societat en general.

Hem de dir així que cada any no és que s'hagi perdut a capital
risc una quantitat o una altra, 400, en qualsevol cas seria com a
màxim, 465 milions de pessetes, perquè aquestes han estat les
aportacions al capital social de la Societat de Capital Risc, i, per
tant, és incorrecte afegir-hi un préstec que ha fet aquesta societat
a una altra entitat, aquestes dues quantitats és com sumar peres
amb pomes, no? Una cosa és un préstec que fa la Societat a una
altra societat, i una altra cosa són les quantitats aportades pel
Govern a la Societat Balear de Capital Risc, i aquesta quantitat
ha estat de 465 milions de pessetes i, per tant, el màxim, en el cas
que el Govern balear perdés la totalitat dels doblers invertits, el
màxim que es podria perdre seria aquesta quantitat.

El Govern promogué la creació d'aquesta empresa quan a
Balears ni la Banca ni l'Administració central van fer el més
mínim esforç en aquest sentit, la intenció del Govern era la
d'ajudar a constituir la societat i deixar-la en mans absolutament
privades d'una forma gradual, un dels objectius era aconseguir la
creació d'un fòrum en el qual la Banca regional estigués
representada i es poguessin comunicar i analitzar aquestes
actuacions empresarials amb un cert contingut de risc, i en aquest
sentit, jo crec que la creació de la Societat Balear de Capital Risc
va ser una passa endavant important i que hauria de mantenir
alguna continuïtat en el futur, encara que pretenem que no sigui
a través d'aquesta mateixa Societat Balear de Capital Risc.

La intenció del Govern era ajudar a constituir la societat
i deixar-la en mans absolutament privades d'una forma
gradual, de fet en aquests moments el Govern ja era
minoritari en aquesta societat i, per tant, demanar-li
responsabilitats al Govern de l'actuació d'aquesta societat,
és incorrecte, en la mesura que el Govern és un soci
minoritari d'aquesta societat. No obstant això, en aquest
procés, el Govern s'ha trobat amb la renuència dels altres
socis que no volien que desaparegués de l'accionariat, i en
aquest sentit s'ha anat retardant aquest procés de sortida del
Govern de la Societat Balear de Capital Risc.

La situació avui de l'empresa és la d'una societat que per
continuar amb els seus objectius ha de menester noves
injeccions de capital, i en aquest moment, el Govern
considera que han de ser els socis privats actuals o d'altres
de nous que siguin els que posin aquestes injeccions de
capital. El Govern considera que hi ha prioritats per davant
de posar més doblers en aquesta societat, i en aquest sentit
es nega a posar-hi una pesseta més. En la mesura que la
Societat Balear de Capital Risc té un nom desprestigiat al
mercat per la politització que de la seva activitat s'ha fet, i
en aquest sentit s'ha de recordar que han estat cinc els plets
que s'han posat contra activitats de la Societat o contra les
entitats participades per aquesta societat, i que, a més,
aquests cinc plets han donat lloc a cinc rodes de premsa per
cada plet i a no sé quantes interpelAlacions i a no sé quantes
intervencions i demandes de preguntes orals, escrites, etc.,
etc., i això determina que a qualsevol empresa li sigui molt
difícil aconseguir doblers al mercat, aconseguir tenir una
bona imatge, un bon prestigi al mercat, si tots els dies surt
a la premsa en termes pejoratius o negatius.

Així doncs, el Govern difícilment pot estirar d'una
empresa que està desprestigiada en el mercat, i igualment
els altres socis de la Societat consideren que aquest
desprestigi fa inútil la possibilitat de continuar en aquestes
activitats a través de la Societat Balear de Capital Risc, i,
per tant, i sempre des de la consideració que aquesta
societat es va constituir amb uns objectius clars, i que el seu
propòsit era el d'assolir un paper dinamitzador de l'activitat
econòmica, fonamental per a les Illes en aquell moment, el
Govern projecta en aquests moments la seva retirada de la
Societat, d'acord amb la resta de socis.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, senyor conseller. 

Grups que vulguin fer ús de la paraula? Per part
d'esquerra Unida, té la paraula el seu portaveu, Sr. Grosske.
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EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, senyor president. Efectivament, senyores i
senyors diputats, aquest tema ha estat recurrent en aquesta
legislatura, com a mínim, en més ocasions de les esmentades pel
Sr. Quetglas, ja el 10 d'octubre del 95 una pregunta oral; una
proposició no de llei del Grup Parlamentari Socialista, de 31
d'octubre del 95; una comissió d'investigació solAlicitada per
Esquerra Unida, el 7 de novembre, rebutjada per aquesta cambra;
una proposició no de llei presentada per Esquerra Unida, el 29 de
novembre; col•lateralment es va parlar del tema en una
interpelAlació sobre participació del Govern en inversions
privades, el 23 d'abril del 96; i aquest portaveu que els parla va
formular una pregunta oral davant plenari el 7 de maig del 96.

Supòs que tot això no és més que una orquestració de cara a
desprestigiar mitjançant la politització la gestió de la Societat
Balear de Capital Risc, però evidentment, Sr. Rami, el
desprestigi d'aquesta societat no ve que s'hagin fet moltes
preguntes i moltes interpelAlacions i moltes proposicions no de
llei, el desprestigi ve de la mateixa causa que provoca aquestes
interpelAlacions i aquestes proposicions no de llei, que és una
gestió corrupta d'aquesta societat.

El Sr. Quetglas, emprant una imatge evangèlica més pròpia
d'altres líders polítics que no..., almanco jo no sabia que també
tengués aquestes afeccions, ha explicat bastant bé en què
consisteix aquesta gestió corrupte de la societat. Efectivament,
el Govern participa en un 44% de la Societat Balear Capital Risc,
cosa que és suficient perquè el seu representat presideixi el
consell d'administració, perquè la gestió de l'entitat ens costi 465
milions de pessetes als ciutadans i a les ciutadanes d'aquesta
comunitat, però insuficient perquè els podem demanar comptes,
perquè això, en realitat, és una societat privada i el govern,
pobrissó, és un soci minoritari. Això és el muntatge a partir del
qual es realitza una gestió que no té res a veure amb la finalitat
pròpia de la Societat Balear Capital Risc. No té res a veure amb
cap tipus d'interès públic. Hi ha una política absolutament
dispersa i caòtica d'aportacions de capital, fins i tot el Sr.
Forcades va haver de disculpar-ho dient que en realitat aportaven
a totes les empreses que ho demanaven. Fixau-vos quina
estratègia empresarial més fantàstica. Tothom que venia rebia
una aportació, no sé quants milions i..., així sortien aquestes
miscel•lànies que ha explicat el Sr. Quetglas, però miscel•línies
darrera les quals, naturalment, ens trobam un famós regidor de
l'Ajuntament de Palma i altres tipus d'interessos, sempre o quasi
sempre, lligats al Partit Popular, al partit que ostenta el govern de
la Comunitat Autònoma. Efectivament, ens trobam, a part
d'aquesta caòtica aportació de capital dispersa, hi ha sobretot una
aportació que ocupa el 80% de les aportacions de capital
d'aquesta societat que és per un cementiri. Això no té cap ni
peus, Sr. Rami. Això no té cap ni pues i vostè ho sap
perfectament. Això només s'explica, naturalment, pel caràcter de
persones properes al Partit Popular, dels gestors i propietaris
d'aquest cementiri i d'altres lligams en forma de creditors com és
el que unia aquesta operació i l'actual batlle de Palma, el Sr.
Fageda. Per tant, aquest és el motiu del desprestigi de la Societat.
Ha estat una societat gestionada corruptament en funció
d'interessos privats i no d'interessos públics, a la qual, a més, hi
ha hagut pèrdua de doblers públics en funció d'interessos privats.
Aquest és un tema que no va merèixer la consideració del Grup

Parlamentari Popular a l'hora d'aprovar una comissió
d'investigació. Varen trobar aquest tema poc interessant.
Aquesta pèrdua de doblers, això que hagués provocat
aquesta bronca evangèlica del Sr. Quetglas, tampoc no ha
donat peu a cap tipus de responsabilitat política. Podem dir
que ja han passat una sèrie d'anys, el conseller no és el
mateix..., no, no. Vostè, amb aquest talant de bonhomia
tecnocràtica que el caracteritza i l'honora en relació amb
altres caràcters, està avalant aquesta qüestió en la mesura
que el president d'aquest consell d'administració encara és
assessor d'aquest govern. Dia a dia, vostès estan avalant la
gestió de la Societat Balear Capital Risc. Això no és un
tema històric, és un tema absolutament present. Per tant,
vostès es fan, dia a dia, responsables, perquè no han estat
capaços de treure la més mínima lliçó d'aquest tema, ni la
més mínima responsabilitat, ni el més mínim tret de
vergonya davant una opinió pública a la qual li han fet
malbé quatre-cents i escacs dels seus milions d'impostos i
contribucions de la manera més ignominiosa.

Jo vull apel•lar, -ara que veig que s'encenen els llums
vermells i grocs i tot això-, a una qüestió. Quan nosaltres
vàrem presentar la proposició no de llei que abans he
esmentat, el Grup Parlamentari Popular es va marcar el punt
d'aprovar una part. En aquest moment, aquest parlament ha
mandat, des del 29 de novembre del 95, al Govern a
redissenyar la seva política d'inversions a l'àmbit
corresponent a les empreses de Capital Risc d'acord amb els
següents criteris: distribuir la inversió dels recursos d'acord
amb criteris objectius, d'acord amb interessos generals, de
l'economia, sectors estratègics que contribueixen, etc. Això
és un mandat del Parlament. Vaig interrogar al Sr. Matas no
fa gaire, el mes de maig, sobre aquesta qüestió. Em va donar
una resposta absolutament fantàstica. Em va dir que, per una
banda, no em preocupàs, que tot això estava incorporat dins
la política del govern. Per tant, li semblava una pregunta i
un debat banal en aquest sentit. I deia: "per tant, no es
preocupi, el Govern està assabentat d'aquest mandat
parlamentari. El Govern complirà aquest mandat
parlamentari en el moment, lògicament, quan es produeixin
aquests tipus d'iversions, si es produeixen". És a dir, és com
si l'entrenador de futbol li explica a Raúl com ha de tirar a
porta, "vas cap allà, mires si hi ha companys, si has de
centrar..., (...), etc.". I Raúl li diu: "Mister, no es preocupi. Jo
seguiré tots els seus consells, si es que tir a porta". Bé,
vàrem fer exactament el mateix. La veritat és que des del
punt de vista d'Esquerra Unida, vostès no han de deixar de
fer política de Capital Risc. Han de fer una bona política de
Capital Risc, una bona política de foment industrial que no
sigui soterrar milions d'una manera ignominiosa darrera
empreses mal gerenciades i sense garanties de millora en
aquesta gerència. Per tant, han de canviar la seva política.
Han de complir el mandat parlamentari. Si surten aquí a
respondre una interpel•lació de l'oposició, han de donar més
explicacions que dir que "hi ha d'haver una certa continuïtat
per això". La veritat és que no entenc el que pensen fer (...)
una certa continuïtat. Ens expliquen una intenció de sortir
d'aquesta societat explicant que hi ha dificultats per sortir i
que no saben, realment, com sortir. No, compleixin el
mandat parlamentari. Facin una bona política de Capital
Risc i expliquin, en aquest parlament, quines són les seves
intencions. Moltes gràcies.
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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. Avui matí
repassàvem un poc els antecedents sobre la Societat Balear
Capital Risc i, la veritat, només els més recents ja han omplit
moltes pàgines. M'ha vengut al cap un títol per definir el que
eren el seguit de compareixences dels distints consells que, per
desgràcia, no han durat tant com la Societat Balear Capital Risc.
No ho dic per desgràcia dels consellers sinó per desgràcia de la
Societat Balear Capital Risc. Aquest títol era Crónica de una
muerte anunciada. Ja es veia venir que això estava abocat a una
mort des del primer dia. Des del primer dia que el Sr. Forcades
ja ens va justificar la funció d'una societat de capital risc, que va
definir com a una societat que el seu objecte, precisament, era
realitzar operacions de risc, operacions d'alt risc. (...) aquestes
operacions d'alt risc són les que generen més rendibilitat
econòmica. I es varen arriscar, i tant que s'arriscaren amb els
doblers dels altres, perquè si un arrisca els seus..., mira, amb els
seus tothom pot ser temerari, ara, amb els doblers dels altres,
amb els doblers de tots, saps que fa de bon arriscar-se.
S'arriscaren i s'ha perdut tot. S'ha perdut, pràcticament, tot el que
s'ha posat a través de la Societat Balear Capital Risc dins
distintes empreses. Avui no ho sabem amb certesa, però
possiblement prop de 1.200 milions de pessetes ja no es
recuperaran de cap manera.

Avui, darrera aquesta crònica de la mort anunciada, ve el
funeral. Pràcticament, el nou conseller d'hisenda ha oficiat el
funeral, i ha dit que el govern dins aquesta empresa està en fase
de desaparició. 1.200 milions de pessetes per què? (...) es
donaven les subvencions a tothom que ho demanava. Jo ho
matisaria. Jo diria que es demanaven aquestes subvencions,
perquè eren subvencions a fons perdut, es feien aquestes
aportacions de capital no a tothom que ho demanava, a tothom
que ho sabia. I els que ho sabien, casualment, eren els amics.
Com a una vegada aquell antic conseller d'indústria va dir que
era ben normal que els qui sabessin on hi havia subvencions eren
els de l'entorn del govern, idò, els amics del cercle del govern
sabien que allà hi havia uns doblers a disposició i que el Govern
els arriscava. Ho ha dit el Sr. Quetglas, empreses de màquines
recreatives, també hi cabria..., no sé si recorda aquell anunci que
deia "Martínez, que te veo", aquí podríem dir "Rodríguez, que te
veo", perquè l'aplegam per tot a Rodríguez, i altres qüestions
d'aquestes acabant amb un cementiri privat al qual s'hi aboquen

465 milions de pessetes, arrossegant altres inversions d'entitats
bancàries. Qui ha guanyat amb tot això? Ja sabem qui ha
perdut. Hem perdut tots els qui pagam imposts: els
contribuents. O han guanyat els qui han cobrat i no haurien
cobrat amb la fallida d'aquesta empresa, de ben nou amics
del Partit Popular. I aquí sí que hi ha una qüestió ideològica.
És la qüestió que és ben hora de desemmascarar aquest fals
liberalisme del Partit Popular. Jo al Sr. Matas, que és un
dels cantors més brandats que té el Partit Popular del
liberalisme, li he sentit moltes vegades parlar de la seva fe
en l'empresa privada. Creu molt en l'empresa privada com
a motor de la nostra economia. Jo crec que tots confiam en
l'empresa privada. Tots confiam en aquestes desenes de
milers de petits treballadors autònoms que tenen aquest
negociet familiar, que cada dia han de pagar els seus
imposts, i, a vegades, no arriben a final de mes per poder
pagar aquells dos o tres treballadors que tenen i no hi ha una
societat balear de capital risc que els tregui les castanyes del
foc. Aquests liberals, aquests falsos liberals, quan el mercat
els expulsa, perquè a les regles del mercat qui no és
competitiu és expulsat del terreny de joc, acudeixen al papa-
govern balear. Això no és liberalisme. Això és cerca el
proteccionisme del papa-govern balear camuflat de societat
balear de capital risc. A més a més, -acab, Sr. President-, tot
d'amagat. Només tenen 44%. Si tenguessin el 51% ens
haurien de donar explicacions dels 465 milions invertits a la
Societat Balear Capital Risc, però com que només tenen el
44% d'aquesta societat, és una societat privada i no han de
donar explicacions al Parlament. En definitiva, jo crec que
si l'enterren ben enterrada estarà, no en muntin una altra, la
Societat Balear Capital Risc que descansi en pau. Seguint
amb la terminologia evangèlica del Sr. Quetglas, jo, si
pogués, als responsables els enviaria a l'infern, a l'infern
polític. Gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Per part del Grup Popular, té la
paraula el Sr. Juaneda.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. En aquest cas, s'interpel•la al
Govern sobre la política actual sobre la Societat Balear
Capital Risc. Crec que el Sr. Conseller ha deixat ben clar,
ho ha dit amb totes les paraules, quina és la voluntat i la
intenció d'aquest govern. No és altra que donat que avui per
avui la Societat necessitaria d'una injecció de nou capital, el
Govern valora que no és oportú ni és una prioritat en
aquests moments, ja sigui per l'instrument com per la pròpia
disponibilitat de recursos pressupostaris, fer aquesta injecció
perquè considera que són els altres socis qui l'han de fer i
han de tirar endavant amb la Societat. Per tant, la política
del Govern sobre la Societat crec que ha quedat molt clara
amb l'explicació que ens ha donat el conseller.
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D'altra banda, es podrà qüestionar la trajectòria d'aquesta
societat. Es podrà analitzar, amb un interès més o menys
partidista, però la realitat és que en el seu moment es va
constituir amb una finalitat molt concreta i amb uns objectius
ben clars que eren, com són per pròpia definició aquest tipus de
societats, actuar com a soci eventual per capitalitzar, amb
recursos propis, una empresa en procés de creació i en procés
d'expansió. Durant la vida de la Societat s'ha duit a terme aquesta
política, amb més o menys èxit segons els casos, però hem de
recordar que, per definició, les societats de capital risc són
precisament açò, per fer operacions arriscades, per donar suport
a una determinada iniciativa empresarial, i açò és el que ha anat
fent el Govern dins la posició que tenia dins la Societat. Per altra
banda, aquesta posició no era majoritària i, per tant, eren un tipus
de decisions i de polítiques que es decidien entre tots els socis i
les persones que en aquells moments gestionaven la Societat. En
qualsevol cas, vull dir que per a nosaltres és correcte l'explicació
que ha donat el Sr. Conseller, ja que, avui per avui, es considera
que no és prioritari seguir aquesta línia de foment de l'activitat
empresarial, sinó que hi ha altres mesures i altres línies de
foment de l'activitat productiva i del foment industrial. Per tant,
creim que aquesta política de procedir a la retirada gradual de la
participació del Govern dins la Societat és encertada. Res més.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda. Per torn de rèplica, té la paraula el Sr.
Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Hi ha una dita popular, quan hi ha una
successió de desgràcies, una darrera l'altra, que diu "vetlla,
enterrament i funeral". Bé, les desgràcies de la Societat Balear
Capital Risc i de la seva vinculació amb el negoci mortuori, fa
absolutament escaient aquesta redundància a la qual hi estam
ficats. No sé si estam en el vetlla, si estam a l'enterrament o si
som al funeral, però, en qualsevol cas, deim les darreres oracions
per una aventura, la Societat Balear Capital Risc, que no ha
complit absolutament cap de les finalitats per a les quals va ser
creada.

Jo he de confessar una gran admiració pel Sr. Conseller
Rami. Ho dic sincerament, perquè la seva estratègia de
sortir a aquesta tribuna, llegir amb la veu més fluixa
possible un paper per sortir (...) i dir-li "no em vengui amb
aquesta història perquè això ho varen fer els altres, els meus
antecessors...", és una estratègia hàbil, intel•ligent, que
deixa a l'interpel•lant, en el torn de rèplica, en dificultats per
donar canya, que és el que demana a vegades l'ambient. És
una resposta lacònica, lànguida, però és una gran oportunitat
perduda. És a dir, vostè, Sr. Rami, en nom del nou govern,
tenia l'oportunitat d'oferir explicacions, l'oportunitat de
demostrar a la Cambra que aquest nou govern havia romput
els lligams amb una etapa presidida per la corrupció,
presidida pels grans escàndols econòmics en aquesta
comunitat autònoma. L'ha desaprofitada i ens ha frustrat.
Vostè tenia l'oportunitat de venir aquí i oferir
responsabilitats polítiques. Ho ha dit molt bé el Sr. Grosske,
que amb el seu manteniment del Sr. Forcades com assessor
preferencial de la Conselleria d'Economia, vostè estava
avalant, està avalant, tota la trajectòria anterior. Per tant, és
una oportunitat que després, insisteix en el que he dit abans,
no s'estranyi si vostès no tenen la credibilitat suficient per
intentar transmetre a la societat que aquí les coses han
canviat. Aquí no ha canviat res. Continuen comandant els de
sempre, continuen el mateix de sempre. I tot continua igual.
Ara, hi ha un parell de coses amb les que estic d'acord. Una
d'elles és que el que ha enterrat a la Societat Balear Capital
Risc és la politització. Estic absolutament d'acord amb
vostè, Sr. Rami, però amb la politització que han fet vostès,
no amb la politització que s'ha fet des d'aquest parlament,
faltaria més. Qui és que va posar els doblers dins Bon
Sossec, on estava implicat el Sr. Fageda, on estava implicat
el Sr. Gisbert? L'oposició? Aquest parlament? El Grup
Socialista? La premsa? Per l'amor de Déu, Sr. Rami, jo
esperava de vostè un discurs més nou. Jo esperava de vostè
uns arguments bastant més consistents que no la rècula
tradicional de culpabilització al contrari de tot el que jo he
fet malament. Home, per l'amor de Déu. Miri, vostè ha
caigut a un parany. Ha parlat de la necessitat que sigui el
sector privat qui resuri, -si es pot dir així-, la Societat Balear
Capital Risc. El Govern no està dispost a posar una pesseta.
Molt bé, d'acord. Vostè ha posat damunt la taula un element
molt important. Sap el que ha passat dins Sa Nostra? Sap el
que ha passat dins la Banca March com a resultat de la
història de la Societat Balear Capital Risc i de Bon Sossec?
Hi ha hagut un trasbals que ha afectat a les cúpules
directives d'aquestes dues entitats bancàries. Vostè ho sap
perfectament. Ha estat per mor d'això, ha estat per la
Societat Balear Capital Risc i Bon Sossec. Ha arribat a la
cúpula ha significat un trasbals dins el món financer de la
Comunitat Autònoma. I dins el Govern balear, titular del
44% de les acciones? Res, aquí no passa res. Aquí tots
continuam en el nostre lloc. Els assessors continuen a la
seva assessoria i la política segueix intocada. Sr. Rami, jo
voldria atribuir a la seva inexperiència parlamentària, crec
que és la primera vegada que intervé en aquest plenari, la
pèrdua d'aquesta oportunitat que vostè tenia de marcar
distàncies. Li concedirem alguna oportunitat més, però no
massa, Sr. Rami, no es confiï. Moltes gràcies, Sr. President.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat).

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per tancar aquesta
interpel•lació, té la paraula el Sr. Conseller d'Economia i
Hisenda, Sr. Antoni Rami.
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EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA (Antoni
Rami i Alós):

Sr. President. Senyores i senyors diputats. Moltes gràcies per
l'oportunitat. Crec que han sortit molts temes al llarg del debat.
Supòs que no els podré contestar a tots. Tal vegada, seria
interessant destacar alguns conceptes que han anat sortint. M'ha
cridat l'atenció que...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, li vull fer una advertència prèvia abans que
s'obrin torns incidentals. Vostè ha de contestar a qui ha presentat
la interpel•lació perquè els altres grups parlamentaris fan fixació
de posicions, sinó em veuré obligat a donar també un torn als
altres grups, que segurament me'l demanarien per contradiccions,
vostè contesti el portaveu del Grup Parlamentari Socialista.
Gràcies.

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

Moltes gràcies, senyor president. Contest sempre el senyor
portaveu del Grup Parlamentari Socialista, en tot cas, són idees
que se m'han anat ocorrent al llarg d'aquesta interpelAlació.

Bé, una de les coses que jo veig és que hi ha molt poques
coses clares sobre si hem de continuar o no hem de continuar les
activitats amb Capital Risc, mentre he vist per la premsa que
alguns consideren que no s'hauria de continuar i d'altres
consideren que sí, hi ha una certa confusió entre el que és una
activitat d'una societat mixta o d'una societat en la qual el
Govern hi participa de forma minoritària, i el que és una activitat
on el Govern decideix, el que seria una empresa pública, on sí es
pot demanar responsabilitats al Govern de les actuacions
d'aquesta societat. S'ha de dir que si la Societat de Capital Risc
ha perdut doblers en el seu procés de funcionament, el Govern ha
perdut un 44% de doblers que efectivament no són seus, que són
de la societat balear, però hi ha un 56% de gent que sí que perd
els doblers de la seva butxaca, i, per tant, la filosofia que està
immersa en la idea de participar en una societat mixta, és que el
Govern confia que hi ha una majoria de capital que es juga els
seus doblers, i el Govern fa un risc solidari amb aquests senyors
que es juguen els seus doblers. Per tant, acusar el Govern de les
actuacions d'una societat en la qual no té majoria i en la qual n'hi
ha d'altres que es juguen els seus doblers, crec que és
irresponsable.

Abans he dit que s'han utilitzat de forma recurrent les
activitats de la Societat de Capital Risc i les societats
participades per la Societat de Capital Risc, per polititzar la cursa
de les activitats d'aquestes empreses, això s'ha utilitzat de forma
recurrent, s'han obert moltes intervencions dient que això es fa
de forma recurrent, i bé, ja ho he dit abans, han posat cinc plets,
i el que no he dit abans és que els cinc plets s'han perdut, per tant
és clar que hi ha una actuació, com ho diríem?, hi ha una
actuació irresponsable de la utilització de la Justícia i de la
utilització de les institucions parlamentàries en contra del sector
privat de l'activitat econòmica, que s'utilitzen les institucions per
anar contra els interessos d'empreses, de particulars que no tenen
forma de defensar-se en el món polític, i, a més, s'està utilitzant
la Justícia, també, en contra de les institucions democràtiques, i
bé, a favor del desprestigi de les persones i del Govern, etc.

Jo crec que, si tenim una mica de paciència i esperem
que el temps passi, la Justícia va emetent la seva opinió i
igual que podem veure en el cas de Capital Risc, cada un
dels cinc plets que s'han obert, s'han tancat perdent-los els
que els han posat en marxa, doncs esperem que aquestes
actuacions irresponsables d'utilització de les institucions i
de la Justícia, s'acabin aviat.

Moltes gràcies i res més.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, senyor conseller.

III.1) Proposició no de Llei RGE núm. 949/96,
presentada pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a Projecte de Llei regulador de la publicitat
provinent del sector Públic.

Passam al següent punt de l'ordre del dia que fa
referència a proposicions no de llei, la primera és la RGE
núm. 949/96, presentada pel Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a projecte de llei regulador de la
publicitat provinent del sector públic. Té la paraula el seu
portaveu, Sr. Ramon Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Sr. President. Senyores i senyores diputats. La necessitat
de regular la publicitat provinent del sector públic és una
qüestió tan debatuda, tan discutida que no faria falta insistir
en els arguments que s'han anat vessant aquí, en els
diferents debats que s'han duit a terme a una i a una altra
legislatura, aquí i a altres institucions. La realitat és que el
principi de que cada força política tendeix a malfiar-se de
les publicitats institucionals d'aquelles institucions amb les
que no participa del govern, ens és perfectament aplicable.
En el contingut del debat que es produirà a continuació. Em
vull remetre com a prova a l'experiència que aquest diputat
que els parla ha tengut quan, reiterades vegades, ha plantejat
el tema des d'aquesta tribuna. Així avui, com sempre, els
grups parlamentaris que no donam suport al govern
insistirem en una demostració de constància en  els
plantejaments, en la necessitat de mesures de control. Els
que donen suport al govern demostraran, també, la mateixa
resistència constant i insistiran en que no fa falta controlar
res, per açò governen, i que tot això dels controls no són
més que falòrnies i ganes d'incordia, i que sols faltaria que
des del govern no poguessin fer la publicitat que els vengui
en gana i donar-la a qui vulgui, que per açò comanden. Però
aquesta és, entenem, la millor defensa, el millor argument
que podem donar quan proposam mesures que haurien de
ser vàlides tant per als que governen avui i potser, així ho
esperam, seurem demà en els escons de l'oposició, com per
als que ara, des de l'oposició, aspiram a ocupar els llocs del
govern.
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El que no és defensable és el manteniment del caràcter
discrecional que permet al Govern gastar cents de milions cada
any en publicitat, sense més control que el seu arbitri, sense cap
sistema d'adjudicació que obligui a un repartiment equànime,
sense cap limitació pel que fa als continguts, sense més objectiu,
massa vegades, que cercar el simple lluïment de la conselleria
que es tracti o de magnificar unes actuacions determinades del
Govern. La discrecionalitat sol ser la mare de totes les
arbitrarietats i aquests són els caldos de cultiu per a les
actuacions poc clares que permeten el clientelisme i que estan en
la base de les actituds que condueixen a la utilització dels doblers
públics amb finalitats partidistes. No parlam de quantitats petites,
precisament, sinó tot el contrari. Un mínim de 240 milions es
varen gastar l'any 1994 en publicitat des del Govern, i una
quantitat semblant l'any 1995. 240 milions, 20 milions mensuals,
5 milions cadascuna de les setmanes de l'any, 1 milió per
cadascun dels dies feiners de tot l'any, ho troben poc, senyores
i senyors diputats? Escoltin, senyores i senyors diputats, alguns
detalls d'aquesta despesa: Ibavi, 7.800 milions, -parlam de l'any
94-, Semilla, - quina llavor-, 9.700 milions, Sefobasa, 21.600
milions, -devien anunciar plans de reforestació i només se'n va
adonar segons qui-, Conselleria de Cultura, 36.300 milions,
Comerç i Indústria, -que dedicava molt manco a la política de
medi ambient industrial-, 18.987 milions, Ibatur, 87 milions de
pessetes.

Així i tot, he de reconèixer que han baixat les xifres d'aquesta
despesa respecte d'uns anys. En els principis dels anys 90, quan
el Govern no anava desfermat i corria fora control en segons
quines matèries fins al punt que, alguns dels diputats ho
recordaran prou bé perquè ho vam denunciar des d'aquesta
tribuna, en un moment determinat, l'any 1991, una sola
conselleria va gastar 180 milions en publicitat institucional. El
conjunt del Govern quasi 400. Era aquell temps quan qualsevol
excusa era bona per omplir pàgines i pàgines de publicitat
pagada en els mitjans de comunicació, amb campanyes sempre
poc justificades, a no ser que considerem justificat qualsevol
intent de promocionar l'imatge del Govern, de predicar urbi et
orbe les bondats de l'executiu i, molt especialment, en els
períodes preelectorals.

És per açò que la proposició no de llei que hem presentat
proposa instar el Govern a que presenti abans de tres mesos
un projecte de llei destinat a regular l'ús i la distribució de
la publicitat provinent del sector públic, amb l'objectiu
d'acabar amb la discrecionalitat actual i normativitzar l'ús
d'aquesta publicitat en períodes electorals i preelectorals.
Una llei que hauria de contemplar l'obligatorietat de
modular la participació de diferents mitjans de comunicació
a l'hora d'adjudicar la publicitat de tal manera que s'acabi
amb la discrecionalitat que ara es té i que pot dur,
efectivament, a l'aplicació de criteris arbitraris a l'hora de
fer aquestes adjudicacions, premiant o castigant les actituds
benèvoles o amigues i les crítiques, respectivament, dels
diferents mitjans. Que ningú es doni per al•ludit a no ser que
tengui la coa de palla. Existeix a la nostra comunitat una
adjudicació discriminatòria de la publicitat provinent del
Govern i de les empreses públiques? Han de reconèixer,
senyores i senyors diputats, que el fet que determinades
empreses se'n duguin un percentatge altíssim del total de la
publicitat del Govern podria fer-ho pensar. Veure com
determinades conselleries concerten espais de radio
únicament amb determinades emissores, també podria fer-
ho pensar. Valorar com determinades campanyes
representen ingressos milionaris per determinats mitjans i
ingressos esquifits, quasi inexistents, per a uns altres, també.
Que ningú no arrufi el nas, ni es faci l'espantulat. Aquest
humil diputat que els parla ha tengut ocasió, més d'una
vegada, davant respostes del Govern a preguntes
parlamentàries sobre la distribució entre els mitjans de
comunicació de la publicitat de determinades conselleries,
determinades campanyes, he tengut oportunitat de fer
arribar als mitjans de comunicació que havien quedat fora
del repartiment la resposta del Govern. Els comentaris dels
mitjans de comunicació que havien quedat exclosos,
naturalment, han estat sempre saborosos. No obstant tot era
legal, legítim no m'atreviria a jurar-ho, tenc molt de dubtes.
Però com que sense proves concretes de que s'hagi pogut
intentar afavorir o castigar mitjans de comunicació a través
del repartiment de la publicitat del Govern, mai m'atreviria
a acusar al Govern ni a ningú. Ho deixarem anar, ara que és
poc. Però els advertesc que tornarem parlar de publicitat i
també dels seus continguts, més prest que tard.

El fet és, així i tot, que amb la inexistència d'una llei que
reguli la participació dels diferents mitjans es deixa la porta
oberta a que es donin casos de flagrant discriminació. Que
afavoreixin a uns sense més motiu que no sigui l'afinitiat o
castiguin a altres amb l'única justificació de que com que ho
puc fer, així ho he decidit i prou. La llibertat de mercat,
consagrada per la Constitució, i basada en el principi de la
lliura concurrència i d'igualtat d'oportunitats, no pot
permetre actuar discrecionalment en una qüestió com
aquesta, que afecta o pot afectar la lliure competència entre
els mitjans, atesa la importància i el pes que té aquesta
publicitat, que com ja és vist, només l'any 94 va representar
més de 240 milions. Es tracta, senyores i senyors diputats,
de crear mecanismes jurídicament aptes per evitar que es
faci un ús perniciós de la publicitat de tal manera que acabi
atemptant contra la llibertat que troba en el pluralisme dels
mitjans de comunicació social la seva millor expressió i
garantia. Una llei que ha d'establir, igualment els criteris
objectius que assegurin que en el decurs dels processos
electorals no es pugui influenciar partidísticament a la
ciutadania emprant els doblers públics, a través de l'emissió
de missatges amb un clar objectiu propagandístic.



DIARI DE SESSIONS /  Núm. 45 / 1 d'octubre del 1996 1645

No és necessari recordar, senyores i senyors diputats, perquè
n'hem parlat més de cent vegades des d'aquesta tribuna, de quina
manera es van utilitzar els 30 milions que el Govern va destinar,
a una etapa preelectoral passada, a promocionar la imatge
institucional sota el eslògan "tots junts feim camí". 30 milions de
pessetes sortides de les arques de la Comunitat destinades a (...)
aquell camí que, efectivament, va començar sent de tots per
acabar conduint únicament al eslògan del camí de progrés que va
emparar la campanya electoral del PP. Ja li anireu darrera al
Govern amb missatges subliminals, (...) missatges directes, per
açò comanda. Una llei, per tant, que haurà de tenir en compte
que la realitat pluriinsular de la nostra comunitat exigeix
tractaments específics si el que es pretén és arribar a tots els
ciutadans. A les Illes Balears no és aplicable mecànicament el
principi que els anuncis oficials s'han de publicar en un dels
diaris de més circulació de la Comunitat, perquè moltes vegades
aquest no té cap classe de difusió a les illes de Menorca,
d'Eivissa i de Formentera. Saben, senyores i senyors diputats,
que en aquests moments és pràcticament impossible trobar a les
llibreries de Menorca, perquè no es distribueix, exemplars de dos
dels diaris que s'editen a Mallorca i que es distribueixen a
aquesta illa de forma regular per tots els pobles? Una llei que,
finalment, haurà de distingir entre el que és la publicitat
obligada, ens referim als anuncis oficials, de la que es dirigeix
als ciutadans per contar, relatar, descriure i sempre, naturalment,
lloar la gestió que s'està fent des de l'administració, des del
Govern.

Permeti'm que, arribat aquest punt, els confessi que la idea,
el plantejament de la necessitat d'aquesta llei va ser formulada de
manera brillant, per cert, pel Grup Parlamentari Popular en el
Congrés dels Diputats quan encara complien les funcions de ser
la dura oposició a les Corts Generals. L'apassionament del Sr.
Ramallo es desfermava en la defensa de la necessitat d'aquesta
llei. N'hi ha prou llegint el diari de sessions per comprovar-ho.
Si sabés que han de fer el cas que es mereix el seu correligionari,
els remetria la transcripció de la seva intervenció, la tenc aquí,
que com els he dit vessa apassionament. Un apassionament, ho
he dir, que xoca amb el seu silenci que mantenen, avui que
governen, sobre la seva anterior reivindicació. Res més. Cridar
a la coherència del Grup Popular, que tenguin en compte allò que
van defensar en el Congrés dels Diputats i, per tant, esperar en
aquest sentit el sentit unànime de la Cambra. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part dels altres grups
parlamentaris, en primer lloc, intervé el representant del Grup
Parlamentari Mixt, Sr. Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. La proposició no de llei presentada pel Grup
Nacionalista-PSM avui té clars precedents, les iniciatives
del mateix grup parlamentari, l'octubre del 91, el Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida, l'abril d'aquest mateix any,
etc. (...) proposicions no de llei relatives a la creació del
consell assessor de comunicacions i publicitat institucional
de les Illes Balears. Avui, el Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM ha volgut reprendre la iniciativa
presentant una proposició no de llei instant el Govern a
presentar al Parlament un projecte de llei regulador de la
publicitat provinent del sector públic. La veritat és que jo no
sé si el PSM ha volgut aprofitar l'oportunitat d'aquesta petita
escletxa que pareix que ha sortit en el Grup Parlamentari
Popular, aquest sector anomenat solerista o de centre
autonomista, i han dit "bé, mirarem a veure si passa, a veure
si aquesta vegada les consciències d'alguns es tornen a
despertar i funciona". Però la veritat és que la cosa està
difícil, Sr. Orfila, vostè ho sap. Malgrat que setmana darrera
setmana ho intentam, com vostè sempre diu, de derrota en
derrota fins a la victòria final. Crec que, sincerament, el
Grup Parlamentari Popular no podrà renunciar a sufragar
indirectament, des de sectors públics, part de la seva
campanya electoral, la seva campanya electoral de les
autonòmiques del 99, argumentant com sempre, i cit les
paraules d'algun portaveu popular, "hay un montón de
mecanismos de control democrático que controlan,
precisamente, la difusión de la publicidad y comunicación
institucional". Encara ens tornaran a recordar que un dels
controls és, precisament, el control polític dels diputats
d'aquest parlament, després de fer-nos passar constantment
pel famós rodillo, com en el ple extraordinari de la setmana
passada, entre molts d'altres.

Però les coses encara poden canviar. Les coses
canvien..., hem vist que darrerament han canviat molt, molt
aviat. Si el govern, a l'any 99, no queda en mans del Partit
Popular, pot ser que siguin vostès, senyors del PP, els qui
vulguin regular la publicitat provinent del sector públic i la
creació del consell assessor de comunicacions i publicitat
institucional. Per tant, per no redundar més en arguments
que ja ha exposat molt bé el portaveu del PSM, simplement
vull anunciar el suport de tot el Grup Mixt a aquesta
iniciativa per introduir en l'adjudicació de la publicitat,
criteris objectius d'àmbit territorial i de difusió, i la limitació
de la publicitat institucional en els processos electorals.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part d'Esquerra Unida,
té la paraula el seu portaveu, Sr. Portella.
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EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Sr. Orfila, ja ha notat vostè l'interés
dels mitjans d'informació per aquesta proposta sobre publicitat
institucional, cosa que és molt significativa. Quan una empresa
està en crisi, o un producte està en crisi, la solució sempre sol ser
fer una darrera campanya publicitària, forta, per intentar
recuperar l'empresa o el producte. Si tenim en compte les
despeses del Govern balear en matèria de publicitat institucional,
no hi ha cap dubte que aquesta empresa està en crisi. Esquerra
Unida es mostra d'acord, faltaria més, amb la regulació de la
publicitat institucional, 250 milions, com ha recordat vostè,
anuals ho mereixen, ho reclamen i ho necessiten. Permeti'm que
citi al meu company, Eberhard Grosske, la setmana passada, i
empri el seu exemple de la gàbia dels hàmsters, clovella a
clovella omplen la menjadora. Ell diu que quan està plena li toca
fer-la neta, jo pens que la fa fer neta als fills, però bé... Idò, ben
igual, pesseta a pesseta s'omple la menjadora sense que ningú no
s'adoni.

La publicitat institucional com l'hem de veure?
L'autopublicitat del Govern, actes on es gasten més en publicitat
que en la realització del propi acte, publicitat sense cap
rendibilitat social, publicitat per intentar tapar crítiques a l'acció
de govern que reben de l'oposició. Però el problema de tots és
que s'empren fons públics sense cap regulació, sense cap
transferència, sense possibilitat de control. Fa uns mesos,
Esquerra Unida va defensar una proposició de llei de creació del
consell assessor en matèria de publicitat i comunicació.
L'objectiu era, pràcticament, després d'escoltar-ho, el mateix:
establir mecanismes de control, assegurar la transparència en la
gestió pública, ordenar les formes de publicitat, definir els
principis que han de determinar la publicitat institucional,
assegurar l'abas interinsular de les comunicacions del Govern,
assegurar el dret a la informació abans del dret, -si existeix-, a la
publicitat. Aquella proposta va trobar un no així de gros per part
del Grup Popular. El Partit Popular li dirà ara que el Parlament
pot regular un control parlamentari d'aquestes despeses, i que és
el nostre deure com a parlamentaris dels grups de l'oposició.
Precisament, a conseqüència d'aquest control, el Grup
Nacionalista presenta aquesta proposició. No és per una altra
cosa. El Partit Popular li dirà que el Tribunal de Comptes
exerceix un control sobre les despeses, però no sobre el contingut
de la publicitat. El Partit Popular li dirà que les juntes electorals
fan un control de la publicitat institucional en època electoral,
però no en l'altra època, en els altres temps llargs de publicitat
institucional. Com li dic, una empresa en crisi ha de menester
molta publicitat. Aquesta empresa, Sr. Orfila, està en crisi.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr. Orfila,
vostè té fama de ser un diputat de gran tenacitat inasequible
al desaliento i no sé si més moral que el Alcoyano. Ho dic
perquè, com s'ha dit aquí, és la segona o tercera vegada que
presenta en el debat parlamentari aquest tema de la
publicitat institucional, cosa que em sembla molt bé, però
també em fa pensar en la seva motivació. La meva
inexperiència parlamentària em fa demanar-me quins són
els motius que contínuament, malgrat aquestes derrotades
reiterades, segueix presentant aquest tema, que jo crec que
és interessant. No sé si és el canvi de legislatura que li
permet obrir unes expectatives d'aprovació d'aquestes
iniciatives. No sé si el fet que es produeixin canvis en la
presidència del Govern també li permet pensar que hi haurà
una altra sensibilitat. O no sé si el fet de que és un tema vell
i així com si no vol la cosa ningú li dóna importància i surt
aprovat. O s'ha produït algun fet que desconec i que fa que
aquesta iniciativa estigui avui madura. Li assegur que si
aquesta proposició no de llei surt aprovada, treuré del calaix
la primera proposició que vaig presentar de rebuig a la Llei
Helms Burton i la tornaré presentar.

El Grup Parlamentari Socialista donarà suport a la
proposició no de llei presentada pel seu grup referent a la
necessitat de normativitzar la publicitat provinent del sector
públic. Creim que aquesta proposició es pertinent si volem
dotar de transparència, de falta de discrecionalitat i de
racionalitat l'actuació dels poders públics en relació a una
activitat tan sensible com és la publicitat institucional. La
dimensió que pren la despesa en publicitat realitzada per les
administracions públiques, els seus organismes autònoms i
les empreses públiques, cada dia està adquirint més
importància econòmica. No pareix massa lògic que en uns
moments que des dels poders públics es reclama als
ciutadans sacrificis i austeritat siguin precisament aquells
els qui escapin d'aquest rigor i dediquen summes, moltes
vegades desproporcionades, a aquest fi. Però s'ha de dir que
aquesta proposició no de llei no està basada en l'exigència
de la necessària austeritat tan de moda ara, tan de moda fa
tants d'anys, i que tan poc es practica. Segurament
coincidiríem amb el proposant sobre aquest tema. Aquesta
proposició està basada, com dèiem abans, en promoure la
transparència, la lliure concurrència, la no discriminació
territorial i un element d'ètica política que fa referència,
precisament, a la limitació de la publicitat institucional en
períodes preelectorals o electorals.
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Evidentment, no ens oposam a l'existència d'una publicitat
institucional que, ben entesa, no té perquè ser negativa. Pensin,
per exemple, en les campanyes de publicitat que es puguin
realitzar a països estrangers per contrarestar informacions de
determinada premsa groga. Pensin, per altra banda, que hi pot
haver una publicitat institucional que té per funció la de donar a
conèixer i facilitar l'accés dels ciutadans als serveis públics, o
aquelles altres campanyes per promoure, per exemple, la salut o
per lluitar contra la drogaaddicció. També pot servir, i entram en
un terreny més llenegadís, per reforçar la identitat dels ciutadans
amb les seves institucions. He dit institucions deixant fora aquí
els partits polítics. He dit que aquest terreny era més llenegadís,
perquè existeixen campanyes que, contràriament al que
representa l'ètica política, pretenen confondre al ciutadà i fer-li
veure que les institucions són del partit que governa. Existeixen
dins el món del màrqueting polític nombrosos exemples de
missatges subliminals, o no tan subliminals, que persegueixen
aquesta identificació i que són utilitzats pels qui creuen que la
política no és un servei públic sinó un servir-se de la cosa
pública, pels qui creuen que l'objectiu de qualsevol administració
és sortir reelegida, quan es va per aquest camí, normalment, es
produeix dins el subconscient, o no tant subconscient, de qui
governa una identificació entre ell i la institució, entre la cosa
privada i la cosa pública. En definitiva, es patrimonialitza la
institució. Així pot sorgir la temptació de manipular, mitjançant
la publicitat institucional, la voluntat dels ciutadans.

Faria un plantejament demagògic si no reconec que és cert
que cada força política té dins el seu manual de funcionament no
escrit desconfiar de la publicitat institucional feta per aquelles
institucions, entre les quals està l'oposició. Idò bé, ara tenim una
oportunitat de superar aquest estadi de desconfiança i aprofundir
en la possibilitat d'arribar a un acord per tal de comprometre
totes les forces polítiques a subjectar-se a unes normes de control
que obliguin, tant al govern com a l'oposició. Tenim la
possibilitat de subjectar-nos a unes normes que, per què no?,
també limitin la despesa, que regulin la seva utilització en el
temps bàsicament que estableixi reduccions d'aquesta publicitat
dins períodes preelectorals o electorals. Volem que existeixin
elements de control, no perquè actuïn com entrebancs en
l'actuació, com a pals en les rodes, o que impossibilitin la
necessària funció social que, sense cap dubte, té una ben entesa
publicitat institucional. Podria fer una relació numèrica, la tenc,
de quina ha estat la despesa en publicitat realitzada per les
diferents conselleries del Govern. Podria opinar i qualificar
determinades campanyes o missatges publicitaris com a
tendenciosos o inútils, però segur que entraríem dins un debat
estèril, cercant exemples que permetrien justificar una actuació
similar feta a altres institucions de diferent color polític. Però
com que m'agrada ser possibilista, el meu objectiu no és la
dialèctica inútil sinó fer un plantejament de consens que obligui
a tots per igual, ara i en el futur. Pens que el fet que tots els grups
que m'han precedit hagin fet un plantejament de control de la
publicitat institucional, i han coincidit en aquesta necessitat de
control, reforça tant la idea de la necessitat de control com la del
consens que existirà en aquest tema. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula la Sra. Diputada Margalida Ferrando.

LA SRA. FERRANDO I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. És per a nosaltres, per a tot aquest parlament,
coneguda la preocupació i la insistència del Sr. Orfila sobre
el tema de la publicitat. Jo diria que és vostè com un rayo
que no cesa no és que tengui més moral que el Alcoyano
sinó que vostè, insistesc, realment coneixent... des del poc
temps que duc en aquest parlament, ja he pogut tenir compte
de les seves iniciatives que ha presentat, preguntes o
proposicions sobre aquest tema. No consideram, des del
Grup Parlamentari Popular, que vostè intenti molestar, no
som tant mal pensats, Sr. Ramon Orfila. Creim que vostè
està exercint la funció que li pertoca i també nosaltres farem
la que a nosaltres ens pertoca.

Però, avui, m'agradaria debatre un poc aquest tema. Crec
que la seva funció sobre el tema de la publicitat ha culminat
amb la presentació d'aquesta proposició no de llei, per tant
instar el Govern perquè dicti una llei reguladora sobre la
publicitat provinent del sector públic. Si em permet, aniré
fent un poquet,  punt per punt, sobre les afirmacions, més
que les que ha fet per ventura avui aquí, les que va presentar
per escrit. És cert que el volum de la publicitat realitzada
des de les administracions cada vegada és més gros, però jo
crec que aquest volum o aquest augment de la publicitat
institucional s'hauria d'emmarcar dins un context general,
La incidència i la influència que té la publicitat dins la
nostra societat cada vegada és més gran. No crec que només
sigui a través de les administracions públiques, sinó que des
d'altres sectors socials o econòmics de la nostra societat, es
veuen obligats, com la pròpia administració, a recórrer als
mitjans de comunicació com a una via de contacte, un
mecanisme de contacte, entre els ciutadans i ciutadanes. I
l'administració, en aquest sentit, utilitza els mitjans de
comunicació per donar a conèixer els serveis i totes les
actuacions que s'estan fent des de l'administració. No
consideram que sigui per un lluïment propi de
l'administració. És possible que alguna actuació no sigui del
gust de tots els grups polítics, però creim que la utilització
dels mitjans de comunicació és més com un mecanisme
d'entrar en contacte amb tots els ciutadans i ciutadanes, per
tal de posar al seu abast totes les actuacions que, des de
qualsevol administració, no només des del Govern balear,
sinó qualsevol administració, fins i tot les més petites,
utilitzen per donar a conèixer els seus serveis. De fet, la
pròpia legislació, en moltes ocasions, recomana o estableix
que determinats acords s'hagin de publicar, com vostè molt
bé ha dit, a un o a dos dels diaris de màxim difusió d'aquella
província, d'aquella regió. Per tant, no crec que sigui tant
per un lluïment, això seria tal vegada una opinió seva,
personal, o dels grups polítics que estan a l'oposició, de la
categoria o de la publicitat que es faci. Des del Grup
Parlamentari Popular, consideram que és més bé un sistema
d'arribar als ciutadans.
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Estaríem també d'acord amb vostè quan diu que la publicitat
és una font de finançament molt important per als mitjans de
comunicació. És cert, però, jo desconec com es financien els
mitjans de comunicació, no crec que subsisteixen, com vostè
afirma a la seva proposició, del finançament públic. Jo crec que
si tots subsistissin sobre aquest finançament, per ventura molts
haurien fet fallida. Jo crec que es financien de la publicitat que
fan altres sectors, no només del sector públic. No estam gens
d'acord, i aquí ve la diferència entre vostès i nosaltres, amb
alguna de les afirmacions que vostè ha fet sobre que a través de
les administracions públics, insistesc en que hauríem d'afagir que
no només del Govern, sinó que són totes les administracions
públiques les que utilitzen la publicitat, que es faci
discrecionalitat en l'adjudicació de la publicitat institucional, ni
que sigui necessari prendre mesures per evitar la competència
deslleial, promoguda des del sector públic, que incideixi
negativament en el pluralisme informatiu. A mi aquesta frase em
pareix un poc forta, no sé que opinaran d'això els mitjans de
comunicació, però no crec que a través de la publicitat es pugui
posar en entredit el pluralisme informatiu que fan els mitjans de
comunicació, tampoc que es fomenti la discriminació per part de
les administracions. Donat que no estam d'acord amb tots aquests
punts (...) és per això que no donarem suport a la seva proposició
no de llei, per tal que això es reguli a través de llei. Sí estam
d'acord amb l'esperit que vostè vol transmetre, és cert. Nosaltres
també consideram que totes les administracions públiques, a
l'hora d'adjudicar la publicitat institucional, ho han de fer amb
criteris objectius, d'àmbit territorial i difusió. Amb això, com ja
hem demostrat en altres propostes que vostè ha presentat, sí que
li donarem suport, insistint a les administracions que a l'hora de
fer aquesta adjudicació tenguin en compte aquests criteris.

Respecte al segon punt de la proposició, com també ha dit el
representant d'Esquerra Unida, consideram que en els processos
electorals ja està suficientment establert un règim especial i, si
qualsevol grup polític, qualsevol partit polític considera que, per
qualsevol motiu, està en contra del que preveu la llei ha de
presentar l'oportuna denúncia davant les juntes electorals. Crec
que, de fet, així s'ha estat realitzant per part d'altres grups
polítics. No precisament, per ventura, en aquesta comunitat, sinó
que fins i tot a altres llocs on ara aquí es demana que es reguli,
s'ha hagut de presentar. Per tot això, com li dic i insistesc, estam
d'acord amb l'esperit, no donarem suport a la seva proposició no
de llei. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Sr. Diputat, té vostè la paraula,
Sr. Ramon Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. En primer
lloc, vull agrair el suport dels grups Mixt, d'Esquerra Unida i
Socialista. També vull lamentar que la intervenció de la Sra.
Diputada Ferrando demostri que no em suporta, és a dir, perdó,
que no dóna suport, evidentment, a la nostra proposta, no li
donarà suport.

Permeti'm que comenci, Sra. Ferrando, per dir-li que les
frases més altisonants, perdoni'm l'expressió, de l'exposició
de motius de la nostra proposició no de llei, són còpia
exacta de la proposició de llei que va presentar el Grup
Popular en el Congrés dels Diputats per, precisament,
intentar regular aquesta política. Comença dient: "la
publicidad es fuente primordial de financiación de los medios
de comunicación social". Les he copiades literalment perquè
he pensat que era alliçonador i ens podria servir a tots
d'escola. El Grup Popular intenta, amb la seva intervenció,
supos que és el seu paper, minimitzar el problema que
plantejam. Diu que la publicitat és la forma que el Govern
té per entrar en contacta amb els ciutadans. És evident que
no es tracta d'açò. El bessó de la qüestió és com s'està
utilitzant la publicitat provinent del sector públic i que té un
pes molt important econòmicament, més de 240 milions de
pessetes anuals. Mirin, senyores i senyors diputats,
exemples del que no s'ha de fer, en tenim a boldros. Mostres
del que podríem considerar un repartiment poc lògic de la
publicitat que ve del Govern i empreses públiques en tenim
dotzenes. Els hi donaré exemples. Té justificació, per
exemple, que una empresa pública coneguda per la seva
inactivitat i la seva acumulació de fracassos, fins al punt que
enguany mateix el Govern la farà desaparèixer, Seamasa, es
gasti prop de 600 mil pessetes en un any en la contractació
d'un programa de ràdio d'una única emissora ubicada a una
illa on no hi ha cap activitat de cultius marins? La resposta
del Govern, quan vaig demanar explicacions, és com a
mínim divertida. L'objectiu es, literalment, informar de la
problemàtica, història, -com ho diu?-, actualitat, etc.
d'aquest sector. Idò, no contents amb les crítiques que vàrem
formular per aquesta contractació, l'any 94 varen tornar a
gastar, escoltin bé, 2.963 milions en publicitat. Per anunciar
què? Per anunciar als ciutadans que com a empresa no en
feien un brot a una emissora de ràdio d'àmbit només insular.
Per quin motiu Ibatur es gasta 5 milions de pessetes en una
campanya concreta a les illes, contractant publicitat a una
sola revista determinada que sols arriba una illa, mentre que
en els mitjans de comunicació de les altres illes sols arriben
les miquetes d'aquesta publicitat? I no ho dic jo. M'ho diu
l'anterior conseller de Turisme que reconeix, entre altres
coses, que mentre publicaven anuncis setmanals a un revista
concreta, sols s'havia publicat un anunci, això sí, de pàgina
sencera a un mitjà escrit de Menorca, en tot l'any, 120
miserables pessetes, en contra de 5 milions. Quin deu ser el
motiu que ha dut la Conselleria d'Agricultura a divulgar les
seves activitats a través de quatre emissores de ràdio l'any
94, destinant, escoltin bé les quantitats, a una emissora
55.000 pessetes en tot l'any, a una altra 80.000 pessetes, a
una tercera, 185.000, ja era més interessant, i a la darrera,
920.000 pessetes, és a dir, 18 vegades més despesa que a la
primera, quina explicació té? I consti que no és que
vulguem reclamar que tot es publiqui per tot, bona excusa
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tendríem per gastar encara més doblers públics en campanyes
d'autobombo, és més, volem deixar clar que massa vegades s'han
dut a terme despeses en publicitat i fins i tot a les illes menors,
i hem criticat nosaltres el contrari, absolutament ridícules, volen
exemples, els en donaré un, mirin, mirin perquè ho aprofitat tot:
un anunci a mitja pàgina de tota una sèrie d'actes organitzats per
la Conselleria d'Agricultura, actes -i ho posava així- a celebrar a
Campos, Bunyola, Petra, Consell, Son Mesquida, Inca, Manacor
i Felanitx, una iniciativa lloable si no fos perquè l'anunci es
publicava al diari Menorca, i sincerament ningú no m'ha pogut
donar raó de quants pagesos menorquins es van desplaçar a
Mallorca per participar a aquestes charlas, coloquios y cursillos
-estava en castellà, l'anunci-, dels quals cap no es va realitzar a
Menorca. Com m'encantaria conèixer la repercussió que va tenir
entre els ramaders de l'illa de Menorca la pàgina sencera, pagada
per la Conselleria d'Agricultura, a un diari d'aquelles terres per
informar-los dues qüestions que els devien afectar ben
directament, i que deien, escoltin bé, senyores i senyors diputats:
"Últimos días para solicitar las indemnizaciones compensatorias de
montaña", anunci que va provocar una vertadera revolta entre els
dos pagesos de la muntanya d'El Toro que, pobrissons, van
acabar per descobrir que els 345 metres de la muntanya d'El
Toro, de la nostra estimada muntanya, no donen prou per ser
considerats ni muntanya ni tan sols un pujolet i, per tant,
quedaven fora de tota casta d'ajut de la Comunitat Europea per
a zones de muntanya. I al costat d'aquest oportú anunci, un altre
de la mateixa escola, sobre la sobrassada del porc negre que, com
vostès ben saben, sols pot ser produïda a partir dels porcs negres
criats íntegrament a Mallorca, i es queixaven els pagesos
menorquins com s'havien d'apuntar al consell regulador d'aquesta
sobrassada negra. Una altra "alegriassa" per als pagesos
menorquins.

Però ja els he dit que tornarem a parlar del contingut de les
publicitats pagades des del Govern, avui la qüestió més que en
el contingut se centra en la necessitat de regular la seva
distribució, i com els deia a la intervenció anterior, n'hi hauria
prou, n'hi hauria d'haver prou amb els arguments que he utilitzat
i amb el fet que la seva inspiració m'hagi vingut a partir de la
lectura de la inspirada intervenció del Sr. Ramallo al Congrés
dels Diputats. Saben qui és el Sr. Ramallo, no?, el diputat del PP
que recentment ha insinuat que el ministre Serra havia de dimitir
si tenia ..., bé, i m'han de reconèixer que una mínima dosi de
coherència política ja els obligaria a aprovar aquí el que van
proposar vostès mateixos a Madrid, però està vist que la
coherència no és la virtut que més abunda en aquesta santa casa.

Senyores i senyors diputats, l'altre import de la despesa
pública destinada a publicitat, ho he dit a la meva anterior
intervenció, 1 milió diari, l'any 1994, 5 milions cada setmana, 20
milions cada mes, 250 milions en l'any, i l'experiència de com
s'utilitzen aquests recursos en èpoques electorals i preelectorals,
el pes que té la publicitat institucional en els mitjans de
comunicació, frase de l'exposició de motius del Grup Popular, "la
publicidad es fuente primordial de financiación de los medios de
comunicación", obliguen a regular aquesta utilització per tal
d'evitar discrecionalitat. Aquest és el contingut de la nostra
proposta, que lamentam que el Grup Popular d'aquesta cambra
continuï esmenant la plana als seus correligionaris del Congrés
dels Diputats, intentant raonar sense raó que el que és bo i
desitjable quan són a l'oposició, ja no ho és quan es troben al
govern de les institucions.

Però, senyores i senyors diputats, aquest humil diputat
que els parla, al qual han qualificat avui de el rayo que no
cesa i no sé quantes coses més, i de tenir més moral que
n'Alcoyano, continuarà, continuarà fent plantejaments
referits a la publicitat institucionals i a la necessitat de
regular-la, i continuarà parlant del disbarat que representen
aquests anuncis d'agricultura de muntanya a l'illa de
Menorca, però també que determinades inversions que fa el
Govern de la Comunitat Autònoma per informar els
ciutadans, de vegades als joves concretament, no arriben a
les illes menors com haurien d'arribar, i aquests, els
ciutadans d'aquestes illes estan desinformats i que açò no és
una política correcta. I de totes aquestes coses en parlarem,
com parlarem de la qualitat de les seves campanyes
publicitàries, ens demanarem si determinades despeses estan
o no justificades i si cerquen, en qualsevol cas, altres
motivacions que podrien ser, en aquest cas, partidistes,
electoralistes o una cosa semblant. Nosaltres pensam que és
així i, per tant, continuarem parlant d'aquest tema.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per tancar la qüestió té la
paraula la portaveu del Grup Parlamentari Popular.

LA SRA. FERRANDO I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. D'una forma molt breu, dir al Sr.
Orfila que estam convençuts que ells continuarà insistint i
ens pareix fenomenal, sabem que no ho fa per empipar, que
és la seva funció, ens sembla perfecte, però ha d'entendre
que no coincidim, vostè ha esmentat ara algun dels casos,
però amb tots els milions que vostè ha dit, n'ha deixat molts
que la veritat és que eren per a l'objectiu que jo abans li
deia, vostè ha mencionat tal vegada els més significatius i
que a vostè més li han cridat l'atenció, però també n'hi ha
d'altres que m'ha de reconèixer que el servei era el que jo
abans li deia.

I respecte de la coherència, li diré en el tema del Partit
Popular, que vostè m'ha dit que el Sr. Ramallo havia fet
aquesta presentació, bé, el Sr. Ramallo pensava en la realitat
de l'estat espanyol, no en la realitat aquesta i, per tant, quan
ell va escriure totes aquestes frases que vostè ha intentat
traslladar aquí, ell ho feia pensant en l'Estat espanyol. I em
sembla molt bé que vostè rigui i no hi estigui d'acord, el que
ja no em pareix tan bé és que riguin per part d'altres grups
polítics que avui aquí han votat a favor de la seva proposició
no de llei, i allà ho varen rebutjar.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, acabat el debat passam a la votació.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de la proposició
no de llei, es volen posar drets, per favor? Poden seure, moltes
gràcies.

Vots en contra?

Vots a favor, 28; en contra, 30. Per tant, queda rebutjada
aquesta proposició no de llei.

IV.- Debat de presa en consideració de la Proposició de Llei
RGE núm. 2512/96, presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, relativa a modificació de la Llei 9/1984, de 30
d'octubre, de declaració del primer de març com a dia de les
Illes Balears.

I passam al debat de presa en consideració de la Proposició
de llei presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a
modificació de la Llei 9/1984, de 13 d'octubre, de declarar dia
primer de març Dia de les Illes Balears. Per defensar-la, té la
paraula el portaveu Sr. Francesc Triay.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Senyor president, senyores i senyors diputats. L'octubre del
1984, aquest parlament declarà per llei dia 1 de març, Dia de les
Illes Balears, a pesar de no commemorar cap gesta militar ni cap
derrota sonada ni tenir per objecte recordar cap genocidi ni cap
neteja ètnica ni religiosa, és una data, la del dia 1 de març, que
simplement, ni més ni manco, coincideix amb l'entrada en vigor
de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears. Recorda l'obertura
del camí cap a l'autogovern en un marc de pau i de democràcia,
pretén mantenir viu i obert al futur l'esperit i la voluntat
autonomista del poble, dels pobles de les Illes Balears.

Va ser unànime la presa en consideració i l'aprovació de la
llei, però el text final va establir que el dia de les Illes Balears
tenia el caràcter de festa oficial laborable. Tots els grups
parlamentaris, interessats en allò que consideràvem principal, en
ares del consens, acceptarem la reducció, la restricció que
suposava el caràcter laborable de la diada.

Tenir un dia, una festa lligada a l'autogovern de les Illes
Balears manté avui la seva vigència, el seu interès, la seva
importància, ha de ser un dels símbols, una de les expressions de
la nostra identitat, de la nostra personalitat col•lectiva; però una
serena, neutral i objectiva reflexió sobre els dotze anys
d'experiència d'aquesta llei, dels 12 uns de març celebrats des del
1985, condueix, sense dubte, a una valoració crítica,
insatisfactòria, dels resultats. Els objectius que es pretenien no
s'han aconseguit, és una festa oficial, però oficial entre cometes,
oficial en el sentit d'enfrontada al que és real, és una festa de
polítics, una festa externa, aliena a la immensa majoria de la
població. Una diada, la de l'1 de març, dia de les Illes Balears,
que ni tan sols s'ha arribat a celebrar el dia 1 de març, sinó el
diumenge següent, el cap de setmana següent, perquè pròpiament
dia 1 de març era dia feiner.

I, senyores i senyors diputats, com fa dir fa un temps el
diputat Damià Pons que va defensar una primera proposta
en relació a aquesta qüestió, qui fa feina, no fa festa. I
aquesta és la situació que tractam de corregir. Jo reafirm
aquí l'encert de la data de l'1 de març, però consider
necessari aconseguir una festa més sentida, més popular,
més identificable per tothom, com la festa pròpia, ha de ser
símbol festiu dels nexes, dels vincles entre els pobles de
Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera, símbol
festiu del projecte comú dels ciutadans de les Illes Balears.
Necessitam reforçar aquests lligams i aquests símbols
comuns.

Per això, l'1 de març ha de ser festa a tots els efectes, ha
de ser dia no laborable, dia de festa, no de feina. L'1 de
març, dia de les Illes Balears, que representa l'inici d'un
camí de futur, que representa el començament del final del
centralisme, ha de ser una festa de veritat a les Illes Balears.
Com festa de veritat és dia 6 de desembre, dia de la
Constitució a tota Espanya, que representa l'inici de la nova
convivència democràtica dels espanyols, i recorda els drets
i llibertats que la Constitució proclama. Certament, aquesta
és una qüestió, és una decisió que vol unanimitat, que
demana consens, jo així ho crec i els convid a la unanimitat
i al consens en aquest tema. La proposició de llei pretén
simplement reformar la llei del 1984 en una sola direcció,
en un sol aspecte, fer de l'1 de març una festa a tots els
efectes, eliminant el seu caràcter de laborable.

L'1 de març celebram la nostra autonomia, una forma
d'organització de l'estat dinàmica, oberta, positiva, bona, al
marge de la valoració que puguin merèixer els governants
que han exercit el poder, i la festa ha de contribuir a
difondre i estendre aquests valors de l'autogovern i de la
solidaritat. El nombre de festes, de dies no laborables està
taxat, no es pot augmentar, però, és clar que al Govern
balear li correspon decidir, cada any, en funció del
calendari, els dies festius, els dies no laborables d'àmbit
autonòmic, que una d'aquestes festes sigui dia 1 de març, és
qüestió de voluntat política. Jo deman a aquest parlament
que expressi aquesta voluntat.

Gràcies.

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

Gràcies, Sr. Triay. Grups que es mostrin a favor d'aquesta
proposició i vulguin intervenir? Per part del Grup Mixt, té la
paraula la Sra. Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, senyor president. Senyores i senyors diputats. La
proposició de llei que presenta el Grup Parlamentari Socialista
pretén, entre d'altres coses, donar al dia primer de març, dia de
les Illes Balears, la significació que té a qualsevol altra comunitat
autònoma la seva respectiva diada. Aquesta proposició de llei
modifica l'article 1 de la Llei de declaració del primer de març
com a dia de les Illes Balears, que declara no laborable la
festivitat.

D'aquesta manera es donaria compliment a l'esperit de la llei
que queda plasmat a l'exposició de motius on diu que per tal de
reafirmar els lligams de solidaritat entre els pobles de les Balears
s'establiria el primer de març com un dia de les Illes. Unió
Mallorquina està d'acord que és positiu que hi hagi vincles
comunitaris i que aquests siguin més ferm de cada vegada, estam
també d'acord que com a totes les altres comunitats autònomes,
hi hagués una efemèrides identificativa d'aquesta personalitat
col•lectiva i que aquesta tengui suficient entitat i ressò popular,
tal com correspon a una diada d'una comunitat autònoma.

No és de rebut que la diada de la Comunitat Autònoma es
limiti, com s'ha fet fins ara, a una recepció oficial i a alguns actes
folklòrics, tal com es diu a l'exposició de motius de la llei. Si la
diada se celebra, el mínim que podem demanar és que es faci bé,
per aquesta raó, votarem a favor d'aquesta iniciativa del PSOE,
i no obstant això volem aclarir que Unió Mallorquina té una sèrie
de reserves sobre aquesta qüestió.

Reserves lògiques en un partit que, com hem dit moltes
vegades, no creu ni ha cregut mai que hi hagi aquesta
consciència comuna de poble entre mallorquins, menorquins,
eivissencs i formenterers, nosaltres hem dit una i una altra
vegada que la consciència de poble de les Illes Balears, és
totalment inexistent, l'única cosa comuna en aquestes illes ha
estat sempre l'existència d'una estructura administrativa única,
que va ser imposada des d'un Madrid centralista i centralitzador,
a partir del 1812 amb la creació de la provincia de las Islas
Baleares.

L'any 1983, l'antiga provincia de Baleares es va convertit en
comunitat autònoma perquè així Madrid ho volgué, i ho hem de
tenir clar, una comunitat autònoma, això sí, que és
claríssimament de tercera categoria, amb un estatut que va ser
concedit a manera de carta atorgada, que no ha respost en absolut
a les expectatives ni de mallorquins, ni de menorquins, ni
d'eivissencs ni de formenterers. Per això nosaltres no podem ser
mai com les comunitats que apareixen als antecedents de
l'exposició de motius d'aquesta llei, tots ells de l'article 143, i ja
no parlem de fets ni de llocs com Catalunya o el País Basc, amb
unes diades que tenen un caire de reivindicació de les seves
tradicions, de la seva cultura, de les seves institucions
històriques; aquí a la festa de primer de març tenim ben poca
cosa a celebrar, en tot cas que per primera vegada a la història
des del 1715, gaudim d'una autonomia política, encara que
limitada.

Si el que realment volem és establir un dia en què es
pugui afirmar la identitat històrica del poble d'aquesta
comunitat, un dia en què tots els ciutadans puguin veure
reflectida la seva personalitat col•lectiva, un dia que faci
realment vibrar i participar als nostres ciutadans, no ens
queda més remei, tal com ho reconeix la mateixa llei, que
declarar dia 1 de març un dia festiu, un dia de les Illes
Balears que, de qualque manera, si realment volem que tot
això sigui possible, haurem de cercar el dia de Mallorca o el
dia de Menorca o el dia d'Eivissa, perquè aquesta sí que és
la nostra autèntica realitat. Haurem de cercar un dia per a
cada illa, perquè aquestes són les dipositàries de tota
aquesta tradició històrica i institucional de la nostra
comunitat.

L'article 3r de l'esmentada llei així ho estableix, "com a
manifestació de la seva personalitat històrica, cada illa
podrà, a més a més, establir la seva pròpia diada, per un
acord del Consell Insular respectiu". Pel que fa al Consell
Insular de Mallorca, esper que aquesta diada pugui ser ben
prest una realitat.

és per tot això que Unió Mallorquina votarà
afirmativament aquesta proposició de llei, expressant
d'aquesta manera el seu respecte cap a la realitat que
constitueix la nostra comunitat autònoma, igualment
reclamam que la resta de grups siguin igualment
respectuosos cap a la realitat històrica dels consells i al seu
moment donin suport a la diada de Mallorca.

Moltes gràcies, senyor president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Munar. Per part del Grup d'Esquerra Unida
de les Illes Balears, té la paraula el Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, senyor president. Senyores i senyors diputats,
Sr. Triay, des de l'òptica d'un partit que vol defensar els
drets dels treballadors i treballadores, la conquesta del
temps alliberat, la proposta que feia el Grup Socialista no ha
de merèixer més que el suport i l'estímul, conquerir un dia
més de festa sempre serà ben rebut i ben considerat. Però ai,
la meva innocència, que avui he sabut que per posar un dia
més de festa, en aquest cas dia 1 de març, n'han de llevar
una altra, i he pensat, i quin dia poden llevar, per posar dia
1 de març? Sant Jaume, poden llevar Sant Jaume, el patró,
Santiago y cierra España, però clar, vostè troba que el Grup
Popular deixarà que el president d'aquesta comunitat no faci
festa el dia de la seva festa? Em sabria greu per la gent d'Es
Castell, de la qual en som part, perquè hi visc, però si hem
de triar entre dia 1 de març i el dia de Sant Jaume, jo crec
que el Grup Popular elegirà el dia de Sant Jaume, crec jo.
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Però la finalitat de la proposició de llei no és exactament
aquesta, la de conquerir un dia més, sinó que és pensar que els
assalariats i assalariades, contents de poder disposar d'un dia
lliure, donaran les gràcies als polítics i compliran amb els bons
deures de bons ciutadans i patriotes complint els preceptes del
dia de la Comunitat. Em pens que aquí s'equivoquen, aquí
s'equivoquen, vull dir que traçar una vinculació directa entre el
no fer feina i celebrar com cal l'aprovació del nostre estatut
d'Autonomia, no és antropològicament correcte, no ho és. Hi ha
pobles que en dies de feina fan festa grossa, perquè la tenen seva.

En el passat període de sessions, Esquerra Unida va presentar
una modesta proposició no de llei que bàsicament deia dues
coses, la primera fugir de l'Església en la celebració de la diada,
pot ser que Espanya no sigui un estat republicà, però som un
estat laic, i fugir de la "institucionaliti" estantissa de la diada i
avançar cap a una jornada de debat i de foment, de pensar què
són les illes. Aquella proposta no va tenir el suport, naturalment,
del Partit Popular, a qui li van les catedrals i la pompositat, i
l'abstenció o el suport parcial dels altres grups, Grup Socialista,
PSM i Unió Mallorquina.

La qüestió de com s'executa una diada és oberta, i el Grup
Socialista aporta una via de debat, vostè sap que de festes n'hi ha
moltes, de moltes castes, n'hi ha de populars que no importa que
siguin molt antigues ni que arribin al conjunt de població, poden
ser populars d'un carrer, d'un poble, i són festes viscudes. N'hi ha
que són tradicionals, que han de tenir un cert gust de resclosit i
no importa que siguin populars perquè se celebrin, tenen el marc
tradicional i allà dins viuen, i el seu argument és que s'han de
celebrar per obediència a la tradició, perquè així ho feien els
nostres avantpassats i no importen els anacronismes. I hi ha les
festes institucionals, que són les festes que ordenen les
institucions per celebrar efemèrides, aniversaris i recordar qui és
qui a cada casa. 

Quines funcions té una festa? Complirà aquestes funcions el
dia de la Comunitat si se la declara no laborable? Una funció
important és la legitimació del poder i de les institucions, i ho
compleixen totes les festes vives, totes, per açò s'han de donar
algunes condicions; primer, l'acceptació del poder i l'acceptació
de les institucions, en un àmbit local, podríem posar la festa de
Sant Sebastià, aquí, a Palma, els poders civils i religiós a la
vegada, i la institució és l'ajuntament; i quin és el poder en
aquesta festa que es proposa?, l'autonomia legitimada
institucionalment, constitucionalment, però no popularment,
consideram nosaltres que la Comunitat és una pinya darrera
l'Estatut d'Autonomia?, ho consideram. Quina és la institució que
la celebra? El Govern, el Parlament, els consells insulars, com el
de Menorca ja s'ha diligenciat una altra festa, i van anar vius,
perquè la vàrem posar sobre la de Sant Antoni, ja s'ha diligenciat
una altra festa, que sí, que està sobre un fet històric de genocidi.
Consideram que aquesta comunitat interinsular reconeix com a
seves aquestes institucions, Govern balear i Parlament?
S'arranjarà açò amb un dia de festa? 

Un altre element, una altra condició, un altre objectiu de
les festes és sacralitzar el fet que se celebra. La vocació de
la diada és que sigui viscuda per igual per tots els ciutadans
de les Illes, per ara la diada és viscuda per autoritats,
periodistes i caps de protocol, l'efecte sobre el conjunt sí
que es dóna igualitàriament, el conjunt de ciutadans de les
Illes Balears la desviu per igual. Vostès troben que es pot
sacralitzar el fet de l'aprovació de l'Estatut d'Autonomia,
que es sacralitzable?, amb la sacralització, que és el camí
que ens acondueix del fet a la categoria de mite, hi juga tota
la litúrgia, i en la litúrgia l'escenografia de l'estat de festa. I
quina és la litúrgia de la diada?, missa major, discurs
presidencial, recepció, balls folklòrics i un concert de
música clàssica; aquesta és la litúrgia pròpia d'uns jocs
florals, pròpia de les celebracions del segle XIX, no de les
nostres celebracions del segle XX. Ho arranjarà açò una
diada no laborable?

Un altre objectiu de la festa és que permeti la cohesió
social, totes les festes, totes, les vives, posen en marxa
mecanismes de cohesió social, d'integració, de comunió
col•lectiva, en una sèrie de valors, el principal valor és la
consciència, aquest ha estat (...) de pertànyer a un col•lectiu,
qui s'atreveix a dir aquí que el conjunt dels ciutadans de les
Illes estan vinculats per una ànima col•lectiva com deien els
teòrics alemanys abans de Bismark. Qui s'atreveix a dir que
hi ha aquesta ànima col•lectiva de pertànyer a una
comunitat, de pertànyer a una nació, com va dir la
consellera Rosa Estaràs a la darrera compareixença, o de
pertànyer a un país, com diu el Sr. Bartomeu Binimelis als
espots de televisió o de pertànyer a una regió. Qui té aquesta
consciència o ànima col•lectiva? 

La celebració de la diada és més una ocasió per recordar
greuges i discriminacions que un convenciment de pertànyer
a un conjunt d'illes. Un altre objectiu de les festes no
laborables, de les diades, és actuar com a catarsi col•lectiva,
explosió de sentiments i necessitats, permissivitat
conductual, a açò ajuden, lògicament, les diferents formes
de drogaaddicció tolerada, no tolerada, els grans àpats,
celebracions, les reunions. La diada, fins ara, és tot el
contrari d'uns mecanismes d'alliberament, no donen peu a
haver-hi mecanismes d'alliberament a la celebració de l'1 de
març: missa, discurs, folklore i Beethoven; troba que açò
són mecanismes d'alliberament. Ho serà tampoc...? O serà
en un dia lliure, en un dia de festa? També en podem dubtar,
i tampoc no crec que ho arranjàssim amb un enviament
massiu de vi de Binissalem a les famílies balears.
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Jo veig altres inconvenients a la proposta. El primer és que
dia 1 de març cau a l'hivern, llevat d'honroses excepcions, no és
l'hivern la millor data per aconseguir que una celebració sigui
general i al carrer. I una altre defecte, un altre problema, que
hauríem de solucionar és que dia 1 de març cau molts anys en els
darrers dies de carnaval; una festa, açò és de manual, mai no
s'imposarà sobre una altra festa més antiga o amb una altra
categoria, mai, i cau justament, mala sort, molts d'anys, dins els
darrers dies de carnaval, a part, és una coincidència capriciosa
veure els membres de les institucions autonòmiques, celebrants
i sacerdots civils de la diada, en acció durant i coincidint amb el
to de befa i escarni que dóna caràcter als dies darrers de carnaval.

Té inconvenients i té avantatges, ja ho he dit abans, que una
festa pot veure's afavorida per la celebració de festes anteriors ja
desaparegudes sobre les quals s'encavalca..., però que poden
quedar en el subconscient col•lectiu, i té un avantatge, dia 1 de
març, dia 1 de març no és un dia qualsevol, els indoeuropeus
celebraven el començament de l'any dia 1 de març, van ser els
romans que es varen inventar el mes de gener i de febrer, però
abans l'any, l'any indoeuropeu, començava dia 1 de març, però
em sembla que és una tradició molt antiga, molt arcaica perquè
el subconscient col•lectiu d'aquesta comunitat se'n faci ressò,
d'aquesta atàvica tradició. Li vull dir que una festa viscuda és
viva si esdevé expressió de la comunitat que la celebra, si respon
a una necessitat d'ordenament de l'any, la festa no és producte
d'una declaració institucional ni de declarar un dia festa, d'açò
podria parlar prou Robespierre si encara fos viu: La festa no són
una sèrie d'actes programats en un horari determinat ni cartells
a les parets, la festa és fruit d'un sentiment arrelat que expressa
cohesió, confiança, autoafirmació i alliberació, açò, sigui de
feina o sigui de precepte, és ben igual; una celebració artificial
com la nostra, la de la diada, sorgida d'una llei, per llei d'un
parlament, difícilment podrà ser un poc més que allò que és,
difícilment podrà ser mai un poc més que allò que és, perquè no
ens convida a celebrar una tragèdia compartida ni ens convida a
recordar una felicita inexplicable, potser està bé que la diada
sigui com és perquè és la demostració més clara com és la nostra
comunitat autònoma.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portella. Per part del Grup Nacionalista-PSM, té
la paraula el Sr. Damià Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats. El
nostre grup creu que la intenció d'aquesta proposició de llei
presentada pel Grup Socialista és del tot lloable. Es tracta de
recórrer al recurs de declarar no laborable el Dia de les Illes
Balears, que se celebra el primer de març, per tal de
convertir-lo en una data que tengui més significació
col•lectiva i a la vegada més arrelament i més adhesió entre
els ciutadans. Compartim aquests objectius. Encara que el
nostre estatut sigui des del seu origen un estatut de
renúncies i de frustracions, cal reconèixer, malgrat tot, que
la seva promulgació va representar una fita important i
positiva en el procés històric de les Illes Balears. Pensam
que és convenient, necessària, l'existència d'una diada que
serveixi de manifestació de la personalitat nacional i de la
voluntat d'autogovern dels pobles de les nostres illes. La
celebració durant aquests dotze anys del Dia de les Illes
Balears hauria d'haver servit per donar-nos a conèixer els
uns als altres, per convèncer-nos que tots anam en el mateix
vaixell i que ens convé afrontar conjuntament,.
solidàriament, els reptes del futur, que només així podrem
ser més forts davant l'Estat, davant Europa, davant els
nostres problemes propis. És evident que fins ara no s'ha
aprofitat prou la celebració del Dia de les Balears, massa
oficialisme, una escassa capacitat de transmetre a cadascuna
de les societats insulars el sentit i la utilitat de la diada. El
nostre grup és partidari de donar a la celebració del dia de
les Illes Balears una dimensió més intensa i un abast més
popular, un programa més participatiu i més destinat a
establir lligams de coneixement mutu, de simpatia mútua,
entre els pobles de les Illes. Volem aprofitar, però, per dir
que els vincles i les coneixences entre les nostres illes
haurien de formar part de la normalitat quotidiana dels 365
dies de l'any, aquest és l'únic camí que pot cohesionar-les.
Dotze anys després de l'aprovació del nostre estatut
d'autonomia encara ens ignoram massa, encara ens
despreocupam massa els uns dels altres. S'aconseguiria,
però, que l'1 de març adquirís una major popularitat i una
major utilitat si fos declarat festa no laborable?,
contribuiríem amb més eficàcia a enfortir la consciència de
comunitat nacional dels pobles de les Balears? Creim que
no. Aquests objectius, sobretot, s'assoliran fent polítiques
adients al llarg dels anys i parcialment es podria aconseguir
si es feia alguna millora en una programació que fos
diferent a la que s'ha fet fins ara. A més a més, creim que
prèviament a l'existència d'un dia no laborable de les Illes
Balears, és convenient que cada illa hagi determinat quina
és la seva diada, i convé que això sigui així perquè és cada
illa l'àmbit bàsic d'identitat, d'autoafirmació i de pertinença
dels ciutadans de les Balears; per tant, resolguem primer a
nivell de cada illa aquesta qüestió i amb posterioritat ja
veurem si pot tenir sentit i utilitat declarar no laborable l'1
de març; ara com ara, pensam que no serviria gairebé per a
res, i per això no donarem suport a la proposició de llei
presentada pel Grup Socialista. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. En les intervencions dels grups que
s'hi mostren en contra, té la paraula per part del Grup
Popular la Sra. Pilar Ferrer.
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LA SRA. FERRER I BASCUÑANA:

Sr. President, senyores i senyors diputats. ens correspon en
aquest moment estudiar la presa en consideració d'aquesta
proposició de llei presentada a debat per iniciativa del Grup
Parlamentari Socialista, on sol•liciten la modificació de l'article
primer de la Llei 9/84, de 30 d'octubre, per declarar dia no
laborable a tot el territori de la Comunitat Autònoma el dia
primer de març. El Govern d'aquesta comunitat autònoma i el
grup parlamentari que li dóna suport no està radicalment en
contra de la creació del primer dia de març com a dia festiu. És
evident, i creim que ho hem demostrat sobradament, que
consideram l'autonomia de la nostra comunitat un fet del qual
ens hem de sentir plenament orgullosos i que és motiu més que
suficient per a la nostra celebració, el que passa és que així com
es presenta la legislació estatal reguladora de la matèria, la
majoria de les festes vénen prefixades per l'ordenament estatal,
com ja han dit anteriorment vostès; tal com s'estableix en aquesta
regulació, no podem modificar l'article primer de l'esmentada llei
en el sentit de declarar dia primer de març festa no laborable,
perquè per a això l'hauríem de canviar per altres dates de gran
tradició i és molt arriscat a les nostres illes, com són la segona
festa de Nadal, el dilluns de Pasqua o el dia de Sant Jaume. A
més, han de ser conscients del que vostès demanen, la
institucionalització d'una festa que ja està consolidada dins la
nostra comunitat autònoma des de l'aprovació de l'Estatut
d'Autonomia, perquè aquesta festa, que és la que se celebra el
primer diumenge després de març, continuant amb una tradició
que consisteix en la seva celebració a una illa diferent cada any,
per tal de fomentar la participació de tots els ciutadans de les
Illes, festa que fins ara ha tengut un gran ressò i una gran
participació popular. Després d'això, pareix evident que és del tot
innecessari institucionalitzar altra festa.

Vostès diuen que no hem aconseguit l'arrelament d'aquesta
festa. Són criteris totalment diferents. Nosaltres creim fermament
que sí. No obstant això, el meu grup considera que som al davant
d'un tema que requereix estudi. No tancam les portes per arribar
a un acord, però en tot cas, el canvi no podria fer-se mai abans de
l'any 1998, perquè el calendari laboral per a l'any 1997 ja està
aprovat. D'aquest tema, se n'ha de parlar amb calma, però els vull
avançar que el Govern, que ja l'ha estudiat, en tot moment tot
pareix recomanar que no cal fer canvis de festivitats i que
continuarem com fins ara.

Per tot l'exposat, no podem donar suport a aquesta proposició
de llei que presenta el Grup Socialista. Moltes gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat).

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Sr. Triay, té vostè la paraula.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Jo
pensava que després de qüestions difícils, d'assignatures
males d'aprovar com les que avui s'havien vist aquí, i les
que queden per veure, que aquesta seria una maria, una
qüestió d'aprovat general, però no, sembla que estarà
sotmesa a una implacable votació en contra, fins i tot amb
canvis de criteris substancials de grups que havien
mantengut el criteri a favor d'aquest caràcter festiu i no
laborable del dia de març en altres intents.

He de dir que aquesta proposició no ve aquí a posar en
qüestió, a defensar o a injuriar que el dia 1 de març sigui el
Dia de les Illes Balears, perquè aquesta és una qüestió que
va ser aprovada en el seu moment per unanimitat d'aquest
parlament i que aquesta reforma legislativa no modifica,
simplement tractàvem de proposar una millora en la
identificació d'aquesta festa, una millora que sigui vista i
sentida per tota la població, no només per la classe política
o la classe funcionarial.

Efectivament, és una festa que no ve del passat, és cert,
és una festa que ve del futur,que ve del present cap al futur.
També voldria recordar que hi ha festes a les Illes Balears
que tenen menys de trenta anys i sembla que faci cents
d'anys que se celebren, perquè hi estan plenament
identificades, i són noves, són festes recents, però que han
tengut arrelament en la seva constància. Per altra part, he de
recordar que l'Estatut ja és conscient dels escassos vincles
que hi ha entre els pobles de les Illes Balears, i per això
demana consolidar-los i desenvolupar-los; és una tasca que
l'Estatut ens comana, a tots, i especialment als poders
públics, desenvolupar els vincles comuns entre les Illes
Balears. Per tant, no ho trobam fet, hi ha moltes coses que
el passat no ens dóna solucionades, que nosaltres les hem de
construir perquè existeixin en el futur.

Diu el Sr. Portella: "defugir de l'Església". Efectivament,
jo ho diria d'una manera més suau perquè no som el Sr.
Portella, però, efectivament, la festa de la Constitució i la
festa de l'Estatut són festes cíviques, són celebracions
laiques, són celebracions que no tenen un caràcter i una
tradició religiosa. Jo record aquella anècdota, absolutament
fictícia, naturalment, d'aquell pare de família que se'n va
anar al jutjat a demanar com ho havia de fer per celebrar la
primera comunió del seu fill civilment, i l'hi varen dir que
això no estava previst; idò, tan absurd com celebrar la
primera comunió civilment és celebrar el Dia de l'Estatut
religiosament, però aquest és el programa, que res té a veure
amb la intenció del legislador de l'any 1984 ni amb la
intenció de la proposta de modificació que avui fem. És cert
que les darreres celebracions han estat, i això motiva en part
aquesta proposició, allunyades, per molt que digui la
diputada portaveu del Partit Popular, dels sentiments
populars, molt epidèrmiques, molt localitzades, molt
externes al poble; la darrera celebració, que vostè l'ha
recordada, i vostè va presentar una proposició no de llei,
realment constava de medalles, de missa i de concert, quasi
diria, encara que sigui mal de fer coincidir exactament, or,
encens i mirra, això era la festa de les Illes Balears.
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De totes maneres, em preocupa que el rebuig a aquesta
proposta que entenc clarament positiva es basi en una
accentuació de la falta d'elements comuns entre els ciutadans de
les Illes Balears, perquè crec que aquesta és la nostra obligació,
suplir-la, construir-la, fer aquest projecte comú d'allò que
actualment pot ser una visió lògica d'una comunitat insular, s'ha
limitat al l'àmbit de cada una de les Illes, però jo voldria que no
hi hagués pessimisme, que no hi hagués cansament, respecte del
que suposa la necessitat de construir i de crear aquests símbols
comuns, els quals, en mantenir-se, es converteixin en tradicions
i en costums.

Jo sent que hagi passat el Partit Popular d'un victimisme
extremat en política autonòmica a una docilitat, que hagi passat
de l'irredentisme a la submissió i que es mostrin tan incapaços de
prendre decisions polítiques sense complexos d'inferioritat; que
depenen únicament i exclusivament d'aquest parlament i la seva
aplicació, d'aquest govern, però que tenen un alt contengut
simbòlic.

Senyores i senyors diputats, nosaltres creim que aquesta
proposta s'emmarca perfectament en allò que diu el preàmbul de
l'Estatut d'Autonomia, s'emmarca perfectament en el contingut
ideològic de l'article 9 de l'Estatut d'Autonomia, però certament
és una qüestió per ser aprovada per un ampli consens. I després
de fetes aquestes manifestacions, dir-los que retiram aquesta
proposta, perquè esperam que en el futur tengui una millor i gens
partidista acollida i ser aprovada per tots. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Triay. Per tant, es dóna per retirada
aquesta proposició de llei.

No hi ha més torn d'intervencions.

V.- Escrit RGE núm. 3685/96, presentat pel Grup
Parlamentari Socialista, mitjançant el qual se sol•licita la creació
d'una comissió no permanent d'investigació sobre desviament
d'interessos de dipòsits bancaris del Govern.

Passam al darrer punt de l'ordre del dia, que fa referència a
l'Escrit RGE 3685/96, del Grup Parlamentari Socialista,
mitjançant el qual se sol•licita la creació d'una comissió no
permanent d'investigació sobre desviament d'interessos de
dipòsits bancaris del Govern. Per fer-ne la defensa, té la paraula
el portaveu Sr. Francesc Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades i
senyors diputats. El passat dia de Sant Joan, dia 24 de juny,
ens vàrem aixecar amb una notícia al diari, en El día del
mundo concretament, hi deia que "un documento bancario
revela que Cañellas ofreció invertir dinero público a cambio
de intereses para AP (Alianza Popular)". Bé, a aquest
document que reproduïa el diari, un document d'un executiu
del Banc de Santander que dirigia als seus superiors,
presumptament, on manifestava que el aleshores president
de la Comunitat Autònoma, Sr. Cañellas, li havia fet una
oferta, la qual qualificaria jo quasi d'extorsió, s'hi deia que
li proposava un dipòsit de 125 milions de pessetes a canvi
d'un increment de la retribució d'interessos per aquest
dipòsit fins un 11%, dels quals el 10 serien per a la
retribució del dipòsit i un 1 es desviaria cap al Partit
Popular. Això deia la informació, tal com deia, i també deia
que el Sr. Cañellas havia dit a aquest executiu del Banc de
Santander que això era una pràctica que el Govern venia
rebent o el Partit Popular, per ser més exactes, de la Banca
March, i ho deia, era perfectament llegible, encara que la
transcripció del document al diari era més bondadosa i no
ho deia. L'executiu informava negativament l'operació,
encara que el plantejament deia que objectivament era
rendible, que l'operació era rendible, però el plantejament,
hi deia, no és presentable. El mateix dia, un altre titular,
l'endemà, o sigui, que el mateix dia es va prendre la decisió,
el coordinador nacional del Partit Popular demana al comitè
de disciplina a Balears que investigui Cañellas. El Sr.
Acebes anunciava la intenció del PP d'obrir una investigació
fins les darreres conseqüències i amb absoluta
transparència, i per tant, el Partit Popular es posa a
investigar, obre una investigació, i la investigació, segons
podrem llegir a la premsa de l'endemà, es limita a demanar
al Sr. Cañellas i al Sr. Soler..., el Sr. Joan Huguet, president
del Partit Popular, diu: "No ho pens fer, ni és necessari
parlar amb ningú del Banc de Santander", i el Sr. Cañellas
diu que és un xantatge, ho qualifica de xantatge, ho
desmenteix rotundament i la investigació del PP s'acaba. En
24 hores se li dóna, com diu expressivament un altre titular
de diari, carpetazo.

La investigació no es demana sobre l'autenticitat del
document ni sobre l'existència de la reunió, ni es demana al
Sr. Cañellas si tal reunió tengué lloc, ni qui pot fer aquest
presumpte xantatge, perquè això em duu tot d'una a una
reflexió, que qui és objecte d'un xantatge és perquè té
qualque cadàver a l'armari, si no, no pot ser objecte de
xantatge. Jo crec que aquí hi ha una patinada inconscient
que revela clarament que qualque cosa hi ha a amagar quan
un diu: M'estan fent un xantatge. Quan un és objecte d'un
xantatge, és perquè ha fet alguna cosa que no vol que es faci
pública, si no, no pot ser mai objecte d'un xantatge.

Total, carpetazo. La primera conclusió és que algú
menteix, algú menteix. Menteix l'executiu que es dirigeix a
la direcció del banc inventant una història fabulosa sobre
una entrevista inexistent, sobre una petició inexistent? És
una hipòtesi. Menteix algú que ha falsificat un paper i ha
inventat un executiu, una reunió que no ha existit? És una
altra hipòtesi. Menteix el diari, que s'ho inventa tot i fa un
muntatge? És una altra hipòtesi. Menteix el Sr. Cañellas? És
una altra hipòtesi. El que és cert i segur és que tots a l'hora
no poden dir la veritat, hi ha algú que menteix, hi ha algú
que diu mentides i que sap que diu mentides.
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Per tant, a partir d'aquí, nosaltres ens vàrem plantejar el dubte
i vàrem fer una modestíssima investigació. Demanàrem al
Govern documentació i el Govern ens la va facilitar. Li
demanàrem la documentació relativa a l'evolució dels comptes
i dels saldos, dels comptes corrents bancaris del Partit Popular,
des de l'any 83, per veure si hi trobàvem a partir d'aquesta
presumpta i hipotètica reunió una evolució dels saldos que fos
reveladora mínimament que alguna cosa podia haver passat. Ens
varen facilitar el llibre d'arqueig, el llibre que més a mes ens
dóna els saldos dels comptes corrents bancaris del Govern de la
Comunitat Autònoma i encara que a la informació hi falten
algunes fotocòpies, algunes estan tapades per anotacions a mà,
etc., en qualsevol cas, és suficientment reveladora. És
suficientment reveladora i crea allò que se'n diria a un judici peça
de convicció, és una peça de convicció bastant innegable, i els
llegiré..., els resumiré l'evolució del dipòsits bancaris. Què va
passar a partir d'octubre de 1985 amb els dipòsits bancaris de la
Banca March i els dipòsits bancaris del Banc de Santander?
L'evolució és la següent, la Banca March, saldo a 31 de
desembre de 1985, 399 milions de pessetes; Banc de Santander,
232. A partir d'aquests saldos a 31 de desembre del 85,
suposadament l'entrevsita va tenir lloc l'octubre de l'any 1985,
van evolucionant, en tenc aquí les xifres, així com van anar
evolucionant, fins arribar a 31 de desembre de 1987, quan la
Banca March passa de 399 a 916 milions i el Banc de Santander
de 232 a 7 milions. Diran que a la millor és un saldo no
significatiu, el saldo de dia 31 de desembre, per un error o per un
altre, i aleshores hem mirat els saldos mitjans de cada any, així
com anaven evolucionant, i l'evolució és la mateixa, el Banc de
Santander pateix la següent evolució: saldo mitjà l'any 86, 335;
saldo mitjà l'any 87, 46 milions; saldo a 31 de desembre, 7
milions, i la Banca March: 399 milions l'any 85; mitjana de l'any
86, 325; saldo a 31 de desembre, 525; saldo mitjà el 87, 423;
saldo a 31 de desembre del 87, 916.

Vostès em diran que això no demostra res, és cert, no
demostra res, però és una peça de convicció, és un indici bastant
suficient, és un indici que almanco ens convida a investigar.
Això va passar fa deu anys, és cert, no és delicte, és cert, i si en
fos, per exemple, podríem pensar en un delicte de prevaricació,
hauria prescrit, però té poca importància això, nosaltres aquí
parlam de responsabilitats polítiques, aquí es tracta de saber, el
Parlament té el dret, millor, té l'obligació de saber si qui va tenir
la responsabilitat d'administrar els doblers públics els va utilitzar
en benefici particular o del seu partit, o si al contrari, tot es tracta
d'un muntatge, saber si durant tots aquests anys el Partit Popular
ha estat fent trampes com un jugador d'avantatge en els processos
electorals en rebre un finançament amb càrrec als doblers de tots
els ciutadans.

Nosaltres no volem estar curats d'espant. En aquesta
interpel•lació, Sr. President, només ens concedeix, d'acord amb
el Reglament, deu minuts, i en deu minuts no tenim temps
gairebé ni tan sols d'anomenar tots els casos d'escàndols i
corrupcions lligades a Gabriel Cañellas i al Partit Popular i al seu
govern. Tenim un altre escàndol servit, com hi reaccionarà el
Grup Parlamentari Popular? Esperam la seva intervenció. Moltes
gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller d'Economia i
Hisenda, té vostè la paraula, i obre una qüestió incidental.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats. La sol•licitud de constitució d'una comissió
d'investigació el 27 de juny del 96 es fonamentà en la
publicació tres dies abans d'una informació periodística
basada en una falsedat evident, notícia que fins i tot en la
seva redacció es manifesta amb tot tipus de cauteles i
reserves. El document es publicà amb l'ànim de certificar la
presumpta veracitat dels fets és una fotocòpia d'una
suposada reproducció d'una nota interna del Banc de
Santander, sense referències de cap tipus, sense signatura,
sense remitent, sense destinatari identificat i en la qual
existeixen parts il•legibles. No obstant això, davant la
gravetat dels fets imputats a la citada informació
periodística, el Govern -la Conselleria d'Economia i
Hisenda- va iniciar un procés de comprovació d'aquest
assumpte, malgrat la falta d'elements que permetin induir a
evidència alguna de veracitat, i per això vàrem acudir a
l'arxiu general de la Comunitat. S'ha de tenir en compte que
la informació a què feia referència feia cinc anys que estava
arxivada, deu anys que havia succeït. Vàrem haver d'agafar
cinc caixes plenes de pols, manipular-les i començar a
treure papers de comptes corrents molt antics. El resultat
d'aquest treball va ser comprovar que la remuneració
financera que el Banc de Santander va pagar a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears era idèntica a la de la totalitat
d'entitats bancàries amb què llavors es treballava, tant abans
de la data de la nota interna del Banc de Santander com
després, i tant fa sis mesos abans com sis mesos després;
aquesta retribució era d'un 10% de tipus d'interès brut, abans
de retencions per IRPF en aquella època. Igualment es va
poder demostrar la falsedat d'un altre dels extrems que
s'assenyalava en aquella informació, on assegurava que la
Comunitat Autònoma havia deixat de treballar amb el Banc
de Santander; com vostè mateix ha dit, això no era així, amb
posterioritat a la suposada entrevista del llavors president de
la Comunitat amb representants de l'entitant bancària i com
a resultat de la negativa d'aquest a prestar-se a les
hipotètiques pretensions del Govern..., idò bé, el resultat de
l'anàlisi que es va fer de l'arxiu general de la Comunitat
certifica que els saldos dipositats en el Banc de Santander
en aquelles dates no varen tenir un moviment important ni
sis mesos abans ni sis mesos després que es fessin aquestes
converses, pràcticament els saldos es mantenen en el temps
sobre cent i busques de milions de pessetes, fins i tot set o
vuit mesos després d'aquestes conversacions, segons la nota
de la premsa, els saldos del Banc de Santander fins i tot
pugen unes quantitats, no les record ara mateix, tenc les
dades per aquí, les poso a disposició de qui les vulgui
consultar, i bé, els saldos es varen mantenir al llarg de l'any
85 i bàsicament al llarg de l'any 86 més o menys al mateix
nivell i, com dic, a la meitat de l'any 86 fins i tot van pujar.
Fins i tot, sabeu que hi ha una correlació al muntant global
dels saldos financers que tenia la Comunitat Autònoma a
tots els seus comptes i que la correlació de l'evolució del del
Banc de Santander seguia més o manco la correlació del
finançament total que teníem en comptes corrents.
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Per una altra banda, la petició d'investigació per part
d'aquesta cambra queda injustificada perquè ha obviat que la
disposició de fons públics en els comptes corrents no depèn de
la discrecionalitat d'una sola persona. Lluny d'estar subjecte a la
voluntat d'una única persona, el dipòsit dels doblers públics en
qualsevol entitat bancària es troba regulat a la Llei de finances i
a les lleis de pressuposts que aprovam cada any aquí, on
s'estableix la disposició mancomunada per als tres (...),. entre els
quals, en el cas de la Comunitat Autònoma, no es troba la
persona al•ludida a què al•ludeix la notícia del periòdic; així, poc
pot negociar qui no pot disposar dels fons.

Bé, així doncs, amb aquestes dades que desmenteixen la
teoria sustentada per demanar la constitució d'una comissió
d'investigació i que demostren amb claredat la inexistència dels
fets que es pretenen investigar, entenem que la creació d'una
comissió d'investigació seria en aquest cas innecessària. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Sr. Rami, l'inconvenient de dur les
intervencions escrites prèviament i no respondre al que un ha dit
aquí, a la tribuna, és que queden absolutament desfasades
després, amb el que aquí es diu. Vostè ha començat desacreditant
el document, parla d'una fotocòpia suposada, sense signatura, no
és ver, en té, és il•llegible, però en té, per tant, una comissió
d'investigació seria capaç d'esbrinar si hi ha algú en el banc que
tengués aquesta signatura, qui és aquest algú i demanar-li la
ratificació o no d'aquest document; de signatura, en té. Vostè diu
que el document té part il•legibles, és ver, però en té de
claríssimament legibles, Sr. Rami, i nosaltres ens hem fixat en
les parts legibles, que és on es diuen aquestes coses, i no esperam
ni suposam que a les parts il•legibles es digui el contrari del que
es diu a la part llegible; per tant, podem suposar que el contingut
de la part llegible pugui ser un contingut que, a més, és coherent
amb ell mateix, no pot quedar anul•lat per algunes paraules que
per mor de la fotocòpia no es poden llegir.

Vostè diu un argument que posa aquí, damunt la taula,
per anar en contra dels meus. Diu que la remuneració
financera era idèntica; sí, efectivament, i què demostra,
això? De quan ençà un extratipus il•legal figura en el
contracte o figura en els papers oficials? Per l'amor de Déu,
Sr. Rami, estam parlant d'extratipus que no figuren en el
contracte, justament estam parlant d'això; naturalment que
la retribució oficial serà igual per tot, no faltaria sinó, és que
si no fos igual per tot, la seva obligació seria posar els
dipòsits allà on donin més interès, aquesta seria la seva
obligació en vetllar pels interessos dels ciutadans de la
comunitat autònoma; per tant, cal esperar que la retribució
dels comptes corrents sigui més o manco igual, excepte les
petites fluctuacions normals, però els extratipus no hi
figuraran. El fet que la retribució sigui la mateixa no
demostra absolutament res en relació amb l'existència o no
del que el document denuncia.

Després, vostè diu que durant mig any més o manco,
durant mig any de l'any 86, els saldos més o manco es
mantingueren, i aquí s'atura i parla de l'any 85. L'any 85 no
té importància si aquesta entrevista tengué lloc a finals de
l'any 85, el que té importància és veure la importància a
partir de l'any 86, i a partir de l'any 86, a pesar que els
saldos mitjans siguin més o manco iguals, quan arribam al
desembre de l'any 86, perdó, el Banc de Santander ja havia
perdut bastant, el saldo a 31 de desembre de l'any 86 són
119 milions de pessetes front als 525 de la Banca March. Ja
baixaven. Després, l'any 87 simplement baixaren en picat
fins arribar a 7 milions. Aquesta és l'evolució dels saldos
segons aquest document facilitat per vostè, el llibre
d'arqueig. Veig que vostè té uns gràfiques que aquí no
vénen, vostè no me les ha facilitades, però el llibre d'arquig,
sí, i és el que diu, supòs que és un llibre oficial, està signat,
segellat, amb el vist-i-plau de tothom. Per tant, vostè ha
oblidat el moment a partir del qual el saldo del Banc de
Santander va caure en picat a favor del saldo de la Banca
March. Estam parlant d'un període de sis mesos, el temps
necessari per reestructurar el tema. 

Després, un altre argument absolutament..., vaja, que
atempta contra la intel•ligència dels diputats, Sr. Rami. Diu:
home!, la disposició de fons la tenien el senyor Fulano,
Mengano i Sutano, i el senyor al•ludit, és a dir, el Sr.
Cañellas, no tenia firma, i amb això es demostra que el Sr.
Cañellas no tenia cap capacitat d'instrumentar els fons cap
a una o una altra entitat bancària. Sr. Rami, no li rebatré
això; atempta contra la intel•ligència de tothom, fins i tot
dels diputats del Grup Parlamentari Popular que ho entenen
perfectament, no importa posar més arguments, aquí damunt
la taula.

Per tant, cap, absolutament cap argument en contra de la
necessitat d'investigar; cap, absolutament cap argument a la
nostra inquietud, a la nostra sol•licitud, simple, d'investigar
un assumpte que suposa l'aparició d'un nou possible cas de
corrupció en aquesta comunitat i, previsiblement, pel que ha
anunciat, ara pel que es veu és el Govern qui anuncia les
intencions del Grup Parlamentari, pel que ha anunciat el Sr.
Rami el Grup Parlamentari no donarà suport a aquesta
comissió d'investigació.
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No sé si tenc dret a una altra rèplica, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, vostè coneix molt bé el Reglament. Sap que això
és un torn incidental amb el Govern, després intervendran tots els
grups parlamentaris i després vostè pot tornar a intervenir.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller d'Economia i
Hisenda, vol tornar a fer ús de la paraula? Té vostè la paraula.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, bé,
jo crec que els argument expressats abans justifiquen
suficientment que sigui innecessària la constitució de la comissió
d'investigació, ja que demostren que no existeixen fets
susceptibles de ser analitzats. No obstant això, i per si encara no
hagués quedat clar, convendria que es tenguessin en compte una
altra sèrie de precisions que sembla que s'estan oblidant.

En primer lloc, el nombre d'entitats bancàries amb les quals,
en aquell temps, treballava la Comunitat Autònoma, no es
limitava a dues, Banca March i Banc de Santander, sinó que eren
prop de cinquanta entitats bancàries, amb qui es treballava; el
moviment de tots aquests comptes corrents de la Comunitat va
ser revisat pel Tribunal de Comptes, un òrgan poc sospitós de
voler obviar un assumpte d'aquesta magnitud, i si el Tribunal de
Comptes no fos suficient, també ho va analitzar, any rera any, la
Comissió Tècnica Assessora; un total de 24 vegades han estat
revisats aquests temes en un termini de 12 anys sense que mai no
s'hagi detectat cap problema dels quals es parla aquí i per
justificar la comissió d'investigació. O sigui, un total de 24
vegades en 12 anys, ha estat investigat aquest tema.

Per altra banda, reiter que els depòsits en els diferents
comptes corrents de la Comunitat no depenen de la voluntat
d'una única persona, sinó que la Llei de Pressuposts i la Llei de
Finances estableixen que la disposició de fons s'efectuï
mancomunadament per tres persones que, almanco, haurien de
conèixer quines són les prioritats en la disposició dels fons entre
els distints comptes corrents.

En tercer lloc, s'ha de destacar que la situació de fons es
regeix per criteris d'optimització de rendibilitat estrictament
financera en el dia d'avui; pràcticament avui es concursa
entre totes les entitats financeres qualsevol negoci bancari
a realitzat tant pel Govern com per les entitats dependents
del Govern. Els marges que en aquests moments hi ha tant
a les operacions d'actiu com de passiu són tan estrets, que
resultat inimaginable pensar que amb aquests marges es
puguin fer operacions com les que aquí s'imputen. Des de
que jo soc conseller, en cadascuna de les entrevistes que he
mantingut amb representants d'entitats financeres, tots i
cadascun m'han manifestat la duresa amb què treballam en
les contractacions amb entitats financeres i el fet que, fins
i tot, algunes operacions les hem arribat a signar en
condicions que deixen sense marge de beneficis a les
pròpies entitats financeres. Fins i tot, una de les darreres
entrevistes va ser amb una representant d'una entitat que
quasi ens acusava del fet que deixaríem sense mercat
financer les illes si continuàvem treballant en aquestes
condicions.

Convé recordar que l'any 85 els criteris de gestió de la
tresoreria, no tan sols a la Comunitat Autònoma, sinó al
conjunt de les empreses privades, eren menys dinàmics,
eren menys focalitzats en gestionar la tresoreria com un
punt de rendibilitat i, per tant, obrir una comissió
d'investigació, avui, amb els criteris que avui hi ha sobre la
gestió de la tresoreria sobre l'actuació de fa deu anys, doncs,
segurament, donaria oportunitat per què es pogués fer una
demagògia total i absoluta pel que fa a com es manipulava,
es gestionava la tresoreria. La mentalitat actual no té res a
veure amb la mentalitat d'aquella època, que estava més
dirigida a obtenir un rendiment que es considerava normal
al mercat financer i a repartir la finançació de la Comunitat
Autònoma pràcticament entre totes les entitats bancàries,
com de fet responia el fet d'estar treballant amb 50 o 60
entitats bancàries.

No obstant això, ja s'ha posat en evidència que els saldos
del Banc de Santander es mantenien en correlació amb el
del conjunt de les entitats bancàries abans i després de la
data de la suposada nota interna del Banc de Santander, per
la qual cosa el moviment dels comptes ha ratificat la
falsedat del document que, a més, en el supòsit d'haver
contingut afirmacions certes, hagués revelat, pel que s'ha
manifestat, que la realitat i el que es va manifestar en
aquesta nota anaven per vies distintes.

Donat que ha quedat demostrat que la remuneració
financera del Banc de Santander a la Comunitat era
exactament igual a la rebuda per les restants entitats
bancàries amb les quals treballava llavors, queda provat,
així mateix, que hagués estat absurd fer una proposta de les
condicions a què es refereix aquesta informació. I com ja
hem indicat anteriorment, les dades indicades fan
inconsistent la petició d'una comissió d'investigació i
demostren amb claredat que l'única utilitat d'aquesta seria la
d'afavorir el creixement de les sospites insidioses cap a una
gestió que no evidencia ser meritòria d'aquesta comissió
d'investigació. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Grups que es mostrin a favor de la creació de
la comissió? Sra. Diputada Maria Antònia Munar, té la paraula.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President; senyores i senyors diputats, una
vegada més aquest ple s'ha de manifestar, ha de decidir si vol o
no una comissió no permanent d'investigació. En el cas d'avui, el
tema a debatre són els interessos dels depòsits bancaris que,
suposadament, no anaven als comptes bancaris del Govern sinó
als d'Alianza Popular, actualment Partit Popular.

La veritat és que seria, potser, emocionant defensar un tema
com aquest si no fos que cada dia hi ha el mateix tema,
desgraciadament, i des de fa un temps, en aquest parlament. Dies
passats s'intentava que fos la Fundació de les Illes Balears la que
s'investigàs. Abans es va intentar amb el túnel de Sóller; abans
amb Brokerval i la CAP, amb Agama, amb la Societat de Capital
Risc i, sens dubte, ja haurà entrat a aquest parlament algú
demanant una comissió d'investigació de la Conselleria
d'Agricultura i de la seva adquisició per part del Govern balear.
I és que tot és el mateix; jo ja decidiria fer una comissió global
d'investigació a tot el Govern i les seves actuacions en els darrers
temps, perquè si no, cada Plenari hi ha una comissió
d'investigació.

La comissió d'investigació que es demana avui té com a base
una informació que va aparèixer, una informació periodística, el
passat dia 24 de juny, en la qual hi havia una documentació que
revelava que hi havia hagut, per part del Govern, una petició,
l'any 95, que va ser realitzada pel Sr. Cañellas, aleshores
President del Govern d'Aliança Popular, al Banc de Santander,
per tal que el Govern invertís 125 milions de pessetes i que
aquesta entitat bancària, a canvi, donàs un tant per cent d'un 1 al
Partit Popular o a Aliança Popular i la resta al Govern. Realment,
si aquesta operació no es va fer hi hauria d'haver alguna cosa
molt fosca, perquè, al nostre entendre, les entitats bancàries i,
sobretot, ara fa deu anys, tenint com a legítima la seva finalitat
lucrativa, és estrany que rebutjassin aquesta operació; com a
mínim ens estranya que ho fessin. També la veritat és que ens
estranya molt que els representants d'aquesta entitat enviassin un
document i es fessin públiques aquestes manifestacions, però
també és cert que, realment, és estrany que després d'aquestes
converses, com vostè diu, Sr. Quetglas, que ha defensat aquest
tema, resulti que, de qualque manera, es retirin els depòsits del
Govern balear d'aquesta entitat bancària. Realment tot això fa,
com a mínim, que tots nosaltres puguem tenir dubtes de què va
passar realment entre el Banc de Santander i el Govern.

Tots aquests fets es pot dir, per part del Grup Popular o
per part del Sr. Rami, que és el responsable, en aquest
moment, d'aquest tema, que són informacions
periodístiques; és ben cert, que no sempre et pots fiar del
que diuen els mitjans de comunicació, perquè qualque pic
hi ha gent que els intoxica interessadament. També es pot
dir que no hi ha delicte perquè en aquell moment no hi
havia una llei de finançament de partits polítics. Jo diria que
es tracta del mateix: els d'aquí et demanen que hi hagi
investigació i que s'aclareixin els temes i els altres que
responen que no hi ha per què fer-ho. 

Avui una altra vegada, segurament, aquesta iniciativa
serà rebutjada. Jo crec que seria positiu que es poguessin
aclarir les actuacions d'un membre d'aquesta cambra, unes
actuacions que es varen produir, no per un simple membre
de la mateixa, sinó per qui era, en aquell moment, President
del Govern. També una vegada més veurem, segurament,
com aquest parlament veu limitada la seva capacitat de
control del Govern i crec que seria positiu, per part del
Partit Popular, que avui en dia parla de codis ètics i de
renovació, que actituds com aquestes no es produïssin i que,
realment, donassin suport a aquesta sol•licitud, que creassin
aquesta comissió d'investigació, recordant aquella màxima:
acusatio non petita, acusatio manifesta. Si avui el Partit
Popular votàs a favor donaria una bona lliçó. La veritat és
que ens sorprendria, ens donaria aquesta lliçó de
democràcia, que és per la qual cosa es constitueixen els
parlaments i, de qualque manera, donarien suport a un dels
seus membres i a un dels seus expresidents, perquè la seva
reputació i la seva honorabilitat, si no hi ha res per amagar,
quedaria, de qualque manera, salvada.

Crec sincerament que per part ni del Partit Popular ni del
seu conseller hi ha, realment, èmfasi en la defensa d'aquest
tema. Ha sortit a fer el paper que li corresponia amb un
escrit que no es creu ni ell mateix. No hi ha dubte que és
difícil, realment, manipular, com ell mateix ha dit, deu
caixes de papers polsosos de fa deu anys; és una tasca,
realment, molt dura. La veritat és que, per part nostra,
volem dir que donarem suport a aquesta comissió
d'investigació i que el nostre grup no és partidari d'estar
sempre al parlament demanant comissions d'investigació.
Creim que seria realment positiu acabar amb aquestes
sol•licituds i que no hi hagués motius per haver-ho de fer,
perquè, de qualque manera, si l'oposició presenta aquestes
propostes és perquè no queda més remei. Aquest seria el
desig del nostre partit i esperem que, en aquesta legislatura,
s'acabin aquests problemes i que aquestes comissions, cada
dia i cada sessió, no s'hagin de tornar a demanar. Moltes
gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part 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; tractam un tema
que aquests dies no és motiu d'escàndol a la premsa, i tractam un
tema del qual no es poden derivar responsabilitats penals, com
a mínim pel tema de la prescripció; per tant, jo crec que és un
tema perfectament ajustat a allò que és una sol•licitud de
comissió d'investigació per part d'aquest parlament per saber si
els comportaments polítics han estat ajustats, no tan sols al dret,
sinó també a l'ètica política i a la defensa dels interessos públics.

Dit això, he d'afirmar, en nom d'Esquerra Unida, que el tema
del qual tractam és un tema d'una particular gravetat. Aquesta
informació de premsa amb la qual vàrem berenar el dia 24 de
juny ens parla, efectivament, de la possibilitat d'un finançament
irregular d'un partit polític, de la utilització partidista del poder
polític i de les institucions públiques en favor d'aquest partit; ens
parla, en definitiva, de corrupció. 

Fa tres hores que parlàvem de corrupció, aquí; ara tornam a
parlar de corrupció. Té la particularitat que és un document
asèptic, no és un document de denúncia de ningú, és un directiu
bancari que s'adreça a la seva direcció demanant criteris,
informant d'unes coses; no vol dir que sigui la Bíblia, aquest
document que es va publicar, és un document interessant i
suggeridor. Tan suggeridor que, efectivament, el dia següent el
senyor coordinador del Partit Popular a nivell d'Estat diu que s'ha
de crear una comissió d'investigació, perdó, que ha d'intervenir
la comissió de conflictes del Partit Popular i investigar
l'assumpte fins al final. Què passa?, el que ha explicat el Sr.
Quetglas: el Sr.Huguet fa una meteòrica investigació i en 48
hores aclareix el tema amb una investigació digna del millor
detectiu i diu: "Tanto Cañellas como Soler me han asegurado que
la información es totalmente falsa -afirmó Huguet- por lo tanto, no
hay nada que investigar". Estaba claro, no hay más que preguntar
al interesado, es decir, no sé por qué los detectives, la policía, los
jueces, pierden tanto tiempo. Se pregunta: "oiga, ¿usted ha matado
a la señora esta, viuda y tal?" Si dice que no pues es que no y ya
está. I així, a més, el Partit Popular a nivell d'Estat i el d'aquí han
complit la seva funció. El Sr. Acebes fa la declaració a EFE,
comissió de conflictes i tal i qual i a Lugo, Pontevedra, a Lleó...,
tothom queda... ui!, comissió de conflictes fins al final i tal. I
aquí fan la investigació ràpida, exprés, de 48 hores, i el doble
llenguatge, el doble PP, funciona una vegada més. Això ja és, en
si mateix, sospitós, naturalment. Tercera dada de les dades que
avui ha aportat el Sr. Quetglas, que són unes dades bastant, en
principi, aclaparadores, bastant preocupants; això també convida
a la investigació.

I quart element que convida a la investigació: les
patètiques explicacions donades pel Sr. Rami, que és una
cosa realment de llibre, el que ha arribat a fer el Sr.
Conseller, avui, en aquesta tribuna, és a dir, ha arribat a dir
unes coses...: que les retribucions no varien, quan se li
acabava d'explicar que, efectivament, una variació dels
tipus, il•legal, no figurarà, lògicament, en els llibres
comptables; allò que no depenia d'una persona, allò que el
Tribunal de Comptes havia investigat...; aquest tipus de
coses són opaques en el Tribunal de Comptes. Puja a la
tribuna i només ens ha sabut explicar això; vol dir que no té
una altra explicació bona, per omissió s'ha de suposar que
no té una explicació bona. Per tant això també convida a
investigar. Convida, lògicament, a parlar amb els directius
del Banc de Santander, cridar-los aquí, que ens expliquin si
s'identifica, efectivament, el titular d'aquesta firma,
d'aquesta rúbrica il•legible i, en definitiva, estudiar tot els
moviments de depòsits bancaris i tal, fer el normal d'un
parlament.

Fa pocs dies, des d'un diari local, es deia que Esquerra
Unida havia ficat la pota denunciant el tema de la
Conselleria d'Agricultura al jutjat perquè justament això
dificultaria que els soleristes votassin a favor de la comissió
d'investigació que estava sol•licitada, perquè clar, si és al
jutjat ja no la voten. Era una crítica injusta, naturalment, una
perquè si l'estratègia d'Esquerra Unida contra la corrupció
estàs subordinada a tots els pactes i tripijocs dels diferents
sectors estaríem arreglats, i segona perquè, efectivament,
sobrevalorava el paper, la funció i l'actitud dels soleristes en
aquest tema, i jo el que no em pensava és que en quatre dies
tendria l'ocasió de constatar això, amb una petició de
comissió d'investigació absolutament no sub iudice i on
tothom quedarà absolutament retratat, tothom quedarà
retratat.

Efectivament, aquesta no està sub iudice i, evidentment,
no es votarà favorablement per part del Grup Popular. Em
sembla lògic, és a dir, jo no veig res pitjor del que es va fer
el dia 24 en aquest parlament, és a dir, canviar la posició
respecte d'una comissió d'investigació sobre la Fundació
Illes Balears a canvi d'un expedient disciplinari, que a mi
em sembla una immoralitat; em sembla millor...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, se centri a la petició de comissió
d'investigació sobre els extratipus bancaris, per favor.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, intentava valorar les possibilitats de treure endavant
aquesta comissió d'investigació, i la meva constatació del
que passa en aquest parlament em duia a la conclusió que
no, perquè si no havia sortit la de la Fundació Illes Balears
-em permetia fer aquesta reflexió- ja no sortiria res, i si les
comissions d'investigació es canvien per expedients
disciplinaris, lògicament és impossible que això surti.
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Aquesta és la sisena comissió d'investigació durant aquesta
legislatura. S'han presentat sobre el túnel de Sóller, normal que
es rebutjàs, al cap i a la fi aquí ja se'n va fer una, una comissió
d'estudi que va aclarir, fa dos o tres anys, que al túnel de Sóller
no passava res; per tant, per què se n'havia de fer una altra?; el
tema de Bon Sossec, rebutjada; Ibasan, rebutjada; Sefobasa,
rebutjada; Fundació Illes Balears, rebutjada; i aquesta és la
sisena comissió d'investigació que es demana; és a dir, sub iudice,
supra iudice, al costat del iudice, totes es rebutgen, perquè aquí
hi ha una consigna tancada de bloquejar les comissions
d'investigació, la qual cosa desautoritza, lògicament, les
especulacions sobre les actituds de determinades minories
dissidents i desautoritza, d'una manera fonamental, qualsevol
tipus de codi moral que es vulgui treure als papers a darrera hora
per dir que s'ha girat pàgina. 

Aquí es fa el que s'ha fet tota la vida, que és tapar els temes
de corrupció. Ja està; tapar els temes de corrupció; cosa normal,
s'ha fet sempre, idò ho continuen fent. El que passa és que, en
aquests moments, tapar-ho té aquests dos efectes que he dit
abans, desautoritzar aquestes minories i desautoritzar el codi
moral; però hi ha un tercer efecte que no pot tenir: la corrupció,
tanmateix, no la taparan, perquè la corrupció els surt per les
orelles. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sr. President, senyores i senyors diputats. La veritat és que un
no du massa anys, aquí, però així mateix ja són un poc més de
cinc, i un creu estar curat d'espants, però la veritat és que, el dia
d'avui, encara ens hem sorprès un poc més i estam fregant el que
podríem qualificar com un escàndol. Jo crec que el tema, jo
particularment, des de la meva òptica personal, i ho comentava
ara amb els companys de grup, jo crec que és el tema més greu
que s'ha denunciat aquí dins. Ens trobam davant uns comentaris
de premsa, uns titulars de premsa, amb una notícia i amb la
reproducció d'un document que acusa el President del Govern de
les Illes Balears de demanar comissions per al seu partit per un
depòsit bancari de doblers públics, de doblers de l'Administració.

És un tema greu, molt greu, gravíssim. Jo crec que el tema és
tan greu, que en unes condicions normals, en una situació
normal, hauria bastat un desmentit, un comunicat oficial, una
nota de premsa, perquè l'opinió pública, fins i tot l'oposició
parlamentària, no en fes ni cas. Jo crec que és tan fort que supera
la pròpia credulitat que hauríem de tenir; és increïble. El
President pot demanar a un director d'un banc una comissió del
seu partit a canvi d'un depòsit bancari? No hi podia enviar en
Berastain, a fer aquesta gestió? És el problema pel qual som
aquí, pel qual hi ha la sol•licitud d'una comissió d'investigació,
pel qual tots els grups de l'oposició votarem a favor de la creació
d'aquesta comissió d'investigació. El problema és que aquí ja
plou damunt banyat.

Jo repassava un poquet el tema i record una situació
semblant; recordin el cas Brokerval, el Sr. Francesc Berga,
Inverbroker. No hi havia talons del Govern balear, no hi
havia inversions del Govern balear a Inverbroker. En
sortiren mitja dotzena; 2.800 milions de pessetes entre els
anys 88 i 89. No es va poder investigar -el Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM va presentar una sol•licitud
de creació de comissió d'investigació i va ser rebutjada- tot
i que als expedients que s'enviaren al Parlament no hi havia
els suports documentals de la investigació. Record aquelles
operacions: 750 milions, 250, 500, 500, 300, 300; aleshores
els interessos eren elevats, produïen uns rendiments de
l'11,27, de l'11,5%, però també un temps que, a les consultes
que férem, el rendiment de les lletres del tresor, en aquell
temps, s'acostaven al 14; de fet, dos dels rendiments
superaren el 14%.

Recordin, també, que es va desmentir qualsevol inversió
i sortiren inversions de Sefobasa i, fins i tot, una inversió
d'Isba de 20 milions de pessetes a Brokerval que em sembla
que encara no s'ha recuperat. M'ho desmenteixin si no és
així. No només això, sinó que fins i tot el mateix President,
el Sr. Gabriel Cañellas, a la compareixença davant la
Diputació Permanent ho va negar; va dir: "en el tema dels
mitjans de comunicació i els xecs no perdré ni un sol segon;
qui vulgui manifestar que hi ha qualque relació que la tregui
amb noms i llinatges". I va sortir el nom i llinatge: Gabriel
Cañellas Fons, 4.166.666 pessetes a Brokerval, i varen sortir
les inversions del Govern a Inverbroker.

El Sr. Quetglas deia que algú menteix. S'ha publicat
aquesta notícia; el Sr. Huguet, en la seva meteòrica
intervenció, va interrogar el Sr. Gabriel Cañellas i li va
negar, però està publicat al diari; o el diari menteix o la
persona que va firmar aquest document menteix i l'ha
falsificat, o menteix el Sr. Cañellas o menteix la persona
que operava en nom del Sr. Cañellas. 

Jo, la veritat és que no ho entenc. No entenc com el,
aleshores, President del Govern, avui president del Grup
Parlamentari, pot seure al seu escó i aguantar aquesta
calabruixada tan estoicament. Jo crec que hauria de ser el
primer que demanàs al seu grup que votàs a favor de la
creació d'una comissió d'investigació. No només això, el dia
que es va publicar la notícia el Grup Parlamentari, a
instàncies seves, hauria d'haver registrat la sol•licitud
perquè el Parlament investigui això, perquè es demostri que
no és vera; és que és brutal, aquesta informació, Sr.
Cañellas, és increïble, com jo li deia al principi, i jo crec
que avui, aquí, ja no li hem de retreure el programa electoral
del Partit Popular ni s'ha de retreure la consciència del
sector solerista. Jo crec que avui s'ha d'apel•lar a la
responsabilitat, és una irresponsabilitat deixar que aquest
dubte tan gros planegi damunt el Parlament i damunt el
Govern balear, no es pot deixar aquest dubte a l'aire, això
s'ha d'aclarir, i vostès, si avui neguen la creació de la
comissió d'investigació, deixaran aquest dubte planejant
damunt l'opinió pública.
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Hi ha una altra cosa que encara no entenc: si no és vera, si
això és una calúmnia infame, si això és una infàmia, per què no
s'han querellat? A mi em sembla que aquest tema està guanyat;
per què no han posat una querella criminal?, i no per defensar al
Sr. Gabriel Cañellas Fons, per defensar el President del Govern
de les Illes Balears, per defensar el Govern de les Illes Balears,
per defensar aquesta autonomia, que jo crec que els ciutadans
n'arribaran a renegar, d'aquesta autonomia, si continuam per
aquest camí, han de posar una querella criminal per defensar el
nom del President del Govern, es digui Sr. Gabriel Cañellas o es
digui Sr. Jaume Matas; en tenen l'obligació, de defensar la
institució que presideixen. O presenten una querella criminal i
demostren al tribunal que allò era una fal•làcia, una mentida, una
calúmnia, o aquí accepten la creació d'una comissió
d'investigació que també renti el seu nom, però no poden quedar
impassibles deixant que aquest dubte planegi damunt l'opinió
pública. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Popular, té la
paraula la portaveu Sra. Maria Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. El
Sr. Quetglas ha dividit la seva intervenció en dues parts, en
primer lloc fent referència a aquesta fotocòpia publicada per un
mitjà de comunicació, i l'altra, fent referència a un estudi que ha
elaborat ell mateix. Jo, a la primera part de la meva intervenció
faré referència a aquest estudi que ell ha realitzat.

Ens demanen la creació d'una comissió d'investigació,
demanen una documentació al Govern balear, el Govern balear
els facilita tota una sèrie de dades, des de l'any 80 i busques fins
ara sobre els saldos a un banc o a un altre i sobre els tipus
d'interessos. I vostè, amb aquesta documentació fa un estudi
seriós, fa un estudi profund, es dedica a agafar dos bancs, la
Banca March i el Banc de Santander, i suma els saldos que tenen
dia 31 de desembre de l'any 85, a aquests dos bancs, i quin és el
saldo dia 31 de desembre de l'any 87, i arriba a la conclusió: aquí
ha passat cosa, aquí hi ha cosa rara, i jo li dic que aquest estudi
l'ha fet malament, perquè el Govern balear en aquells anys no
tenia dos comptes, tenia comptes a moltíssims de bancs, per què
no mira l'evolució als altres bancs?, per què no mira com ha
evolucionat el saldo al BBV, al Banc Atlàntic, a Sa Nostra o al
Banc de Crèdit Balear? Jo li puc dir, per exemple, que dia 31 de
desembre de l'any 86, el saldo al Banc de Santander era de més
de 100 milions de pessetes, però aquestes xifres agafades així, no
diuen res, no diuen absolutament res, és possible que el Banc de
Santander, a un moment determinat tengués un saldo baix i que
després aquest saldo s'incrementàs, i això no vol dir res de res de
res. Vostè ha de mirar els saldos i les evolucions de tots els
comptes a tots els bancs i veure quina era la tendència.

Vostè ja diu que té la peça de la convicció, i què hem d'anar
a estudiar i a investigar?, vostè ja n'està convinçut d'això,
amb un petit estudi de sumar quatre saldos a determinada
data, a mi em sembla, Sr. Quetglas, que vostè, amb aquesta
investigació ha estat molt poc rigorós, crec que no s'havia
preparat massa això i que no tenia, a més, base sòlida per
intentar dir que hem de crear una comissió d'investigació
només amb el paper que es va publicar a un diari, que era
una fotocòpia. Però és que li diré més coses, vostès tot d'una
relacionen, "ah!, tenien molts de doblers a la Banca
March,en aquest paper figurava la Banca March, ja hi ha
cosa rara", i a més, com que els senyors del Santander han
dit que no havien pagat cap tipus d'extratipus a Aliança
Popular, ja han disminuït el saldo. Idò jo traslladaré la
papereta, per exemple, que hem de pensar nosaltres que en
aquests anys, l'any 85 i 86, que són els anys que analitzam,
Consell Insular de Menorca, què passava, que en aquells
moments tenien uns saldos en els bancs d'aproximadament
1.000 milions de pessetes, i 700 estaven a la Banca March,
i què vol dir això? Els diu res aquesta xifra?, vol dir res
això?, hem de pensar nosaltres que vostès ...? A mi no em
diu res. Hi havia en aquells anys el criteri general dins les
distintes administracions d'intentar primar amb igualtat de
condicions la banca local, i aquest criteri l'aplicava el
Govern balear, aquest mateix criteri, en aquells anys, 85, 86
i 87, l'aplicava l'ajuntament de Palma, governat pel Sr.
Aguiló, i aquests mateixos criteris es feien al Consell
Insular de Mallorca, perquè això era que dins, més o manco,
una igualtat de condicions, intentar afavorir la banca d'aquí;
i també era el criteri que seguien en general els empresaris.
Avui, aquest criteri ja no és el mateix, les coses han canviat
i s'usa el criteri de màxima rendibilitat, de màxim rendiment
per part dels doblers que tenen les entitats públiques
col•locades als distints bancs.

Aquí també s'ha dit una cosa molt forta, que és que s'ha
fet, i jo ho vull dir, una de les actituds més corruptes de la
democràcia és fer una crida al transfuguisme, i això s'ha fet
aquí, i jo pens que és molt fort.

I analitzem quin és aquest document, perquè tota la seva
intervenció fa referència a una fotocòpia que va sortir
publicada a un mitjà de comunicació que diu tota una sèrie
de coses, i jo intentaré analitzar punt per punt tot el que diu
aquest document. En primer lloc, el mateix diari diu: "El
documento en poder de este periódico que tiene partes
ilegibles, es fruto previsiblemente de las fotocopias
realizadas", és a dir, tots sabem el que passa quan fan
fotocòpies i més fotocòpies i més fotocòpies, les coses es
poden canviar, es poden ..., en fi, tots sabem com funciona
això de les fotocòpies. Jo crec que en principi demanar una
comissió d'investigació sobre un tema publicat a un mitjà de
comunicació que té tot el dret del món a publicar-ho, és a
dir, si a aquell diari li arriba una documentació i troba que
l'ha de publicar, té tot el dret a fer-ho, però a mi no em
sembla un argument sòlid, per part seva, basant-se només,
només en aquest document.
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Però l'analitzarem un poquet. El document fotocopiat diu que
la reunió entre, presumiblement, aquests tres senyors, es va
produir entre dia 13 i dia 19 d'octubre del 1985, i jo em faig la
següent reflexió: suposem que era ver que es va produir aquella
reunió, si l'única constància que hi ha és un suposat paper que es
va fer a nivell intern per una de les persones que va assistir a
aquella reunió, si la persona que ha fet aquest informe és incapaç
de dir al document quin dia es va celebrar la reunió, perquè diu
entre el 13 y el 19, bé, si tu vas a una reunió d'aquesta importància
has de saber dir i firmar el dia que va ser, va ser dilluns, dimarts,
va ser dia 15 o va ser dia 19, perquè concretament dia 13 era
diumenge, tal vegada el Sr. Cañellas tenia moltes ganes de fer
feina i en diumenge es reunia també amb els banquers, em dóna
molt poca credibilitat a mi, molt poca, que un document digui
que no saben concretar la data en què es va produir, si no sap
concretar la data, manco pot saber concretar quin va ser el
contingut d'aquesta mateixa reunió.

Per una altra part, aquest mateix document diu, aquesta
fotocòpia publicada, que en aquella data els saldos del Govern
balear en aquell banc eren aproximadament d'uns 28 milions de
pessetes, 28 milions i mig, en concret, i a través de les distintes
investigacions que ha fet la conselleria, les dades que m'han
passat, sumant això que vostè deia i tal, és que el saldo mitjà
entre gener del 85 i gener del 86, dels doblers que tenia el
Govern en aquell banc, era de més de 100 milions de pessetes, és
a dir en aquest document hi ha una altra inexactitud, hi ha una
falsedat, no és correcta la quantitat que hi figura. Això per vostès
és una base sòlida per poder demanar una comissió
d'investigació, quan moltíssimes de coses que figuren aquí són
inexactituds?

Continuem analitzant el document. A un dels punts diu que
el banc nega rotundament que això sigui així i que mai no ha
participat en aquest tipus d'actuacions, és a dir, el banc nega
rotundament que s'hagi prestat a aquest tipus d'operacions. Però
suposem que fos veritat aquesta reunió, suposem que el Sr.
Cañellas s'hagués reunit amb els directius d'un banc i els hagués
plantejat, és a dir, "si jo pos uns doblers, vosaltres m'heu de
donar uns extratipus"; si aquest senyor del banc li hagués tirat la
porta pels morros al Sr. Cañellas, el normal, l'actitud lògica seria
dir, "ha fet el ridícul aquest senyor", aquest senyor, el normal és
que retiri els doblers del Banc de Santander, això seria el normal
o, en qualsevol cas, que no incrementàs els saldos, i així consta
publicat aquí que diu: "Curiosamente, después de la negativa a la
solicitud formulada por Cañellas en esa reunión, la Comunidad
Autónoma nunca realizó más aportaciones a esta entidad", i per les
dades que m'han passat, resulta que a finals del 1985, entre
novembre i desembre del 85, un mes, dos mesos després
d'aquesta famosa reunió, el Govern balear va incrementar els
saldos al Banc de Santander, però no només a ells, sinó a tots els
bancs perquè va ser un moment en què varen rebre de Madrid
unes transferències i va incrementar els saldos a totes les
distintes entitats bancàries, amb la qual cosa, això és fals. Vostès
han dit aquí un caramull de coses que no s'ajusten a la realitat, i
continuaré analitzant tot el referent a aquesta famosa fotocòpia
que es va publicar a un diari.

Resulta que això, supòs que ho saben, perquè també s'ha
publicat així a distints mitjans de comunicació, per part de
persones que formen part del Grup Parlamentari Popular,
aquesta fotocòpia que els ha alarmat rodola des de l'any
1994, ja que el Sr. Cañellas va rebre en un moment
determinat, una carta enviada des de Bilbao, per qualcú que
responia a unes inicials d'A.V., on relatava aquesta història,
i en aquell moment el Sr. Cañellas no li va fer ni el més
mínim cas, perquè tenia la consciència ben tranquil•la. Però,
encara hi ha més coses. Resulta que al voltant dels dies en
què ell va dimitir com a president del Govern, va rebre una
cridada d'una persona que exigia parlar amb ell
personalment o, si no, faria públic aquest document. Això,
en certa manera, és jugar amb la gent, això és pressionar la
gent, això és xantatge, vostès, com a partit majoritari de
l'oposició es volen prestar al joc?, estan d'acord amb aquest
tipus d'actuacions? El nostre grup, si qualcú ens ve amb
aquest tipus de xantatges o d'amenaces, en principi, no ens
creim res del que ens diuen, perquè no ens mereixen cap
tipus de credibilitat.

Però encara hi ha més coses. Si aquesta fotocòpia que
circula és una còpia d'un document intern, si és una còpia
d'una comunicació feta per part d'un empleat del banc al seu
cap, al seu superior, el lògic, perquè així funcionen totes les
oficines bancàries, és que es faci amb un paper timbrat, que
usin un paper del banc, que tengui aquest paper una mínima
referència, que tengui un número de registre o alguna cosa,
però el que no és normal és que vengui un foli en blanc allà
on es pot haver inventat qualsevol persona. Poden existir
altres documents que fan referència, tal vegada, a altres
partits o a altres persones amb un foli en blanc, és molt bo
de fer, això.

Hi ha més coses. En aquests moments facilitar, tal
vegada, tota la documentació, des de l'any 83 fins ara,
resultaria difícil en tant que han transcorregut molts d'anys
i no hi ha una obligació de guardar tota aquesta
documentació, s'ha passat el que es tenia al grup que ho
havia sol•licitat i al nostre mode d'entendre, amb les dades
que té el Grup Parlamentari Socialista, no hi ha gens ni mica
de base perquè l'estudi que ha fet el Sr. Quetglas a mi no em
mereix gens ni mica de confiança, perquè crec que és
tendenciós, parcial i incorrecte, i afegiré més coses, aquests
comptes han estat revisats, han estat revisats, com deia el
conseller d'Hisenda, per un Tribunal de Comptes, i per la
Comissió Tècnica Assessora, i no hi han trobat res, no han
dit res de res. 
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Però és que hi ha més, per poder fer i desfer, perquè una
persona pugui decidir posar els doblers aquí, llevar-los d'aquí,
dur-los cap allà, fa falta tenir firma, i resulta que a la Llei de
pressuposts del 1985, deia textualment que "la disposició de fons
s'efectuarà necessàriament amb la firma conjunta de tres (...), el
president o el conseller d'Economia i Hisenda, l'interventor i el
tresorer", i els hem de dir que a partir d'aquells moments, el
president de la Comunitat d'aleshores no tenia firma als distints
comptes. Però és que els diré més, si hi ha un interventor i un
tresorer que en aquells moments ocupaven aquests càrrecs
funcionaris de carrera, aquesta gent sap quins són els rendiments
normals que ha de donar un banc, saben quins són els interessos
de mercat i si fas una imposició de 50 o de 100 milions de
pessetes, quin és el tipus d'interès que t'han de donar, si no
hagués estat així, aquests senyors no haguessin posat la seva
firma per posar els doblers a un compte o per posar-los a l'altre.

I, a més, mirant les dades ens adonam que els interessos que
en aquells moments ens pagaven les distintes entitats, els distints
bancs, pels doblers que tenien col•locats a totes i a cadascuna de
les entitats, eren els interessos normals de mercat d'aquells anys,
del 85, del 86, als mateixos tipus d'interès que haguessin fet
altres persones, els (...) de diferències que hi havia entre
l'interbancari i el que pagaven a la Comunitat, eren les
diferències normals de l'any 85 i de l'any 86.

Jo crec, Sr. Quetglas, que quan el Govern li envia una
documentació que vostè ha sol•licitat, abans de venir aquí, per
fer una comissió d'investigació, per demanar-la, quan estudiï
aquesta documentació l'ha d'estudiar bé, no és correcte que vostè
només analitzi i tregui puntualment dues xifres sense comparar
totes les altres entitats i sense comparar quina era l'evolució dels
distints saldos, perquè això és intentar embullar la gent, embullar
els diputats i em sembla poc seriós.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. En torn de rèplica, Sr.
Francesc Quetglas, té la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Això és sobreacollidor que, com
tothom sap, és una paraula composta de "sobre" i d'"acollidor".

Començarem per ordre. En relació al Sr. Rami, absent, jo li
voldria dir una cosa que és el mateix que li he de dir a la Sra.
Salom, miri, jo no sé si vostès estan disposats, vostè, Sra. Salom,
està disposada a fer una moció de reprovació contra el Tribunal
de Comptes o contra la Comissió liquidadora perquè són
incapaços de detectar extratipus il•legals, miri quines coses, eh?,
què els hem de fer, els hem de dir que són uns ineptes perquè no
han detectat els extratipus il•legals?, Sra. Salom, per favor, això
ofèn la nostra intel•ligència, i li ho dic per segona vegada.

Jo crec que el Sr. Rami ha parlat més del que tocava ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, vostè sap que s'ha de centrar en la
intervenció de rèplica en la portaveu del Grup Parlamentari
Popular, perquè el torn incidental entre vostè i el conseller
ja ha conclòs, si té un altre torn és per fer la rèplica als
grups que s'oposin a la seva petició.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Sí, em puc referir, però, també als grups que han votat a
favor, no?, simplement per donar-los les gràcies, per
coincidir amb Unió Mallorquina, que a nosaltres també ens
agradaria no venir cada setmana a demanar comissions
d'investigació, ens agradaria parlar del futur d'aquestes illes,
però no som nosaltres que feim el calendari polític, de totes
maneres, gràcies pel seu suport; igualment a Esquerra
Unida, Sr. Grosske, només dir-li una cosa, és ver que el
Partit Popular diu que no vota les comissions d'investigació
d'aquelles coses que estan en el jutjat, és ver, però d'aquelles
que no estan en el jutjat, tampoc, perquè aquesta no hi és al
jutjat, i tampoc no la votaran a favor, per tant, vostè, que fa
unes anàlisis del Partit Popular que li atorguen la categoria
de "pepòleg", eh? ...

(Rialles)

..., a vostè li falta aquest element per acabar d'arrodonir
la seva anàlisi.

Sr. Sampol, gràcies també pel seu suport, té raó, és el
grup del Partit Popular qui hauria de demanar aquesta
comissió d'investigació, estic absolutament d'acord amb
vostè.

I respecte de la Sra. Salom. Miri, jo no he fet cap estudi,
he fet estudis en la meva vida, perquè he tengut activitat
professional, i quan faig estudis faig coses més serioses que
això, jo no he fet cap estudi, he agafat dos saldos i he mirat
com evolucionaven, això no és fer un estudi, això és
simplement mirar-ho i dir que el saldo de les dues entitats
implicades presumptament per aquest document, que són la
Banca March i el Banc de Santander, a veure com
evolucionen a partir d'aquesta data, i resulta que un va per
amunt i l'altre va per avall. Casualitat. Jo  dic que per a mi
és una peça de convicció, no dic res més, perquè això és
així, i contra aquestes xifres, contra aquests saldos, vostè no
hi té arguments, perquè l'evolució ha estat la que ha estat, i
ho diu un llibre d'arqueig que ha facilitat la Comunitat
Autònoma, no m'ho he inventat jo, no he anat a cercar banc
per banc; no he anat a mirar la resta dels altres saldos, no,
m'interessaven aquests dos, que eren els dos implicats, un
que deia que la Banca March dóna extratipus, i el Banc de
Santander diu que no, què passa a partir d'aquell moment
amb els dos saldos?, un per amunt i l'altre per avall, punt.
Això és tot, això no és un estudi, això és una constatació
banal, d'un fet evident, que està als papers que ens ha remès
el Govern.
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Li accept que el saldo a 31 de desembre no té importància, i
a més, no solament li accept, sinó que si hagués escoltat ho
hagués sentit a la meva primera intervenció, perquè ho he dit, el
saldo a 31 de desembre no té cap importància, m'interessa el
saldo mitjà i també ho he dit. Sap quin ha estat el saldo mitjà de
l'any 1986 del Banc de Santander?, 46 milions de pessetes; l'any
85 era de 232. Mentrestant, a la Banca March passava de 399 a
423 el saldo mitjà del 87, i a 916 el saldo final a 31 de desembre.
He parlat de saldos mitjans, Sra. Salom.

Em diu que som molt poc rigorós, personalment pens que qui
és poc rigorosa i que surt aquí amb l'encàrrec especial d'embullar
la troca és vostè, i perdoni que li ho digui així, i li toca fer uns
paperets que Déu n'hi do, però al cap i a la fi li vull dir només
una cosa, si vostè té dubtes, que jo també en puc tenir, no, no, ho
ha dit, eh?, n'he pres nota, si vostè té dubtes, per què no ho
investigam?, per què no feim una comissió d'investigació a veure
què passa, a veure si és ver allò que s'ha denunciat o no?, facem-
ho.

Vostè diu que si el Banc de Santander li va donar la porta pels
morros, no, no, el Banc de Santander no li va donar la porta pels
morros al Sr. Cañellas, el Banc de Santander va prendre nota i
aquest senyor, presumptament va escriure una nota i va demanar
instruccions, no li va donar amb la porta pels morros, simplement
va dir que l'operació surt rendible, les xifres surten, a mi no em
sembla presentable, però no obstant això, ho consult; no li va
donar amb la porta pels morros.

Tot això que la fotocòpia rodola des de l'any 1994 i si és
objecte de xantatge i tot això, i que si nosaltres ens sumam al
xantatge per mor que aprofitam això per promoure una comissió
d'investigació, li recordaré aquella frase de Plató, la veritat és
sempre la veritat la digui Agamenó o la digui el seu porquer, la
veritat és sempre la veritat. Això és l'únic que volem saber, la
veritat.

Torn a l'argument del Sr. Sampol, jo hagués anat al jutjat, a
mi em passa això i jo l'endemà som al jutjat per posar una
querella, en defensa del meu bon nom, del meu honor, per
difamació, l'endemà vaig al jutjat. En canvi vostès no, primer
comportament, si més no, sospitós. I ara continuarem amb els
símils judicials, ara votarem, nosaltres votarem pel dubte, per
saber, però vostès, amb el seu vot negatiu, vostès faran un
veredicte de culpabilitat al Sr. Cañellas, vostès.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada, per torn de contrarèplica, té vostè la
paraula.

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats, el nostre
grup no té dubtes, i precisament per això votarem el que
votarem, i votarem que no a aquesta comissió
d'investigació.

El Sr. Quetglas no m'ha dit res respecte dels errors i les
inexactituds que figuraven a aquest document publicat, no
hi ha entrat, no li convenia. 

Jo li he dit que per disposar dels fons de la Comunitat
fan falta tres firmes, tres firmes fan falta, no basta que una
persona decideixi dir que s'han de posar els doblers a un
banc o a un altre, hi havia unes persones qualificades, un
interventor, un tresorer i un conseller, però, el que no em
sembla seriós és el que vostè ha dit del Tribunal de Comptes
i de la Comissió Tècnica Assessora. Evidentment que sí,
que aquests dos mecanismes, el Tribunal de Comptes i la
Comissió Tècnica Assessora, amb les dades en la mà, sí que
poden saber si els interessos que en aquells moments
pagaven les distintes entitats financeres eren els normals de
mercat o es pagaven uns interessos per davall dels interessos
de mercat, això ho poden dir perfectament, i jo li he dit i li
he constatat que els interessos que en aquells moments
pagaven els distints bancs a la Comunitat, eren els
interessos normals de mercat.

Vostè diu que no ha fet un estudi, jo diré, bé, ha sumat
una sèrie de quantitats, i diu que de l'any 85 a l'any 87 ha
analitzat dos bancs, la Banca March i el Banc de Santander,
un va per amunt i un va per avall, idò jo li puc dir, de la
mateixa manera, que n'hi ha un altre en aquestes mateixes
dates que va per amunt, que és un altre banc local, i que hi
ha un altre banc que va per avall, i també és un banc local.
A mi això no em demostra res. La seva teoria que perquè la
Banca March puja a un període temps i el Banc de
Santander davalla, ja arriba a conclusions, a mi no em
serveix, aquest argument no és bo, per què pugen en el
mateix període de temps altres entitats financeres i per què
en aquest mateix període de temps altres entitats financeres
baixen? 

Vostè ho ha dit bé, vostè ho ha dit bé, Sr. Quetglas, ha
arribat a una constatació banal. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Passam a la votació:
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Senyores i senyors diputats que votin a favor de la creació de
la comissió no permanent d'investigació sobre desviament
d'interessos de depòsits bancaris del Govern, es volen posar
drets, per favor? Poden seure, moltes gràcies.

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 28; en contra, 30; cap abstenció. Per tant, queda
rebutjada aquesta proposta.

Deman, per favor, a les senyores i als senyors diputats, si em
permeten fer una observació. Jo els agrairia molt que en l'època
dels telèfons mòbils, si qualcú ha de fer alguna cridada, que es
faci des de fora, però que dins la Cambra es desconnectin els
telèfons, no sigui cosa que convertim la Cambra en una
simfònica. Moltes gràcies.
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PREU DE LA SUBSCRIPCIÓ
Un any . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 pessetes.
Sis mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 pessetes.
Tres mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 pessetes.
Preu de l'exemplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 pessetes.
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