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(Presideix la sessió el Sr. Vicepresident)

EL SR. PRESIDENT:

Començam la sessió d’avui i en primer lloc els demanaria si
es produeixen substitucions.

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

Margalida Capó substitueix Misericòrdia Sugrañes.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President substitueix Joana Barceló.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Cristòfol Huguet substitueix Joan Verger.

EL SR. PRESIDENT:

No hi ha més substitucions.

I.1.- Comparaixença RGE núm. 704/01, sol·licitada per
quatre diputats membres de la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals, pertanyents al Grup Parlamentari
Popular, de l'Hble. Conseller d'Interior Sr. Josep Maria Costa
i Serra i de l'Hble. Conseller d'Innovació i Energia Sr. Príam
Villalonga i Cerdà, per tal d'informar sobre el contracte
blindat del Sr. Felio Morey, exgerent del parc Bit.

Procedirem idò al debat de la compareixença RGE núm.
704/01, sol·licitada per quatres diputats membres de la Comissió
d’Assumptes Institucionals i Generals adscrits al Grup
Parlamentari Popular, mitjançant el qual sol·liciten la
compareixença conjunta del Conseller d’Interior i del Conseller
d’Innovació i Energia del Govern de les Illes Balears, per tal de
celebrar una sessió informativa sobre el contracte blindat del Sr.
Felio Morey exgerent del Parc Bit. Assisteixen l’Hble. Conseller
d’Interior del Govern de les Illes Balears, Sr. Josep Maria Costa
i Serra i l’Hble. Conseller d’Innovació i Energia Sr. Príam
Villalonga i Cerdà, acompanyats del Sr. Ramon Morey Aguirre,
Secretari General Tècnic de la Conselleria d’Innovació i Energia
i el Sr. Vicent Matas, Director Gerent del Parc Bit a qui agraïm la
seva compareixença en aquest acte. En conseqüència té la
paraula el Sr. Josep Maria Costa i Serra per fer l’exposició oral.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (Josep Maria Costa i
Serra):

 Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Com a
Conseller d’Interior faré una exposició dels fets. El control que
es suposa que el conseller competent en matèria de funció
pública ha de tenir sobre la totalitat de les contractacions que
es realitzen al Govern o a les empreses públiques s’ha de
matisar perquè sobre la que estam parlant no existeix a causa
d’una resolució que va ser dictada en el seu dia pel Conseller
d’Economia i Hisenda de data 14 de maig de 1999. Una
resolució que ve motivada per una sol·licitud que va fer el Parc
Bit el 23 de desembre de 1997 i curiosament es resol un any i

mig després, el 14 de maig del 99, un mes abans de les eleccions
autonòmiques.

Mitjançant aquesta resolució el Conseller d’Economia i
Hisenda, Sr Antoni Rami, s’eximeix amb efecte el 23 de
novembre del 97, data de la sol·licitud a l’empresa pública Parc
Bit Desenvolupament SA, dels controls establerts a l’article 4,
5 i 6 de l’acord del Consell de Govern de 19 de desembre de
1995 d’organització de la comptabilitat i rendició de comptes de
les empreses públiques de la comunitat autònoma de les Illes
Balears. L’esmentat acord del Consell de Govern de 19 de
desembre del 95, a l’article 5 establia abans que l’empresa
pública fos exclosa expressament d’aquesta resolució, que els
expedients de contractació de personal de les empreses
públiques seran objecte de control previ, preceptiu i vinculant
per part de la Conselleria de Funció Pública a l’abast següent:
quan hi hagi dotació pressupostària i estigui motivada la
necessitat de la despesa, així com els compliments dels principis
de publicitat i objectivitat en la selecció, els quals podran
acreditar-se mitjançant la utilització de la corresponent borsa de
treball.

Vista aquesta resolució del Conseller d’Economia i Hisenda
és evident que des de la Conselleria d’Interior no teníem
competència per controlar els expedients de l’empresa pública
Parc Bit i no només això, la resolució del conseller Rami deixava
de banda el compliment dels principis de publicitat i objectivitat
a l’hora de contractar personal de l’empresa Parc Bit. És evident
que el model de gestió d’aquesta empresa, en el meu modes
punt de vista, tenia deficiències importants pel que fa en el
control de la contractació de personal. Per garantir tots els
contractes d’alta direcció passaren per mecanismes de control
necessaris, el Consell de Govern de data 9 de març del 2001 va
acordar unes instruccions per a la formalització de contractes
d’alta direcció amb les empreses públiques que depenen de
l’Administració de les Illes Balears. 

D’acord amb les instruccions queda establert que la
formalització d’un contracte d’alta direcció per cobertura de
places de direcció o gerència d’empreses públiques, que
depenen de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
requereix la intervenció prèvia i l’informe favorable dels
consellers competents en matèria d’hisenda i pressuposts i
d’interior. Creim que no és suficient el control de les
contractacions de personal del les empreses públiques, també
cal racionalitzar aquest sector. En aquest sentit puc anunciar-
los que des del Govern estam elaborant un decret, que regularà
la gestió ordinària de les empreses públiques que depenen del
Govern i així s’aconseguirà d’una vegada racionalitzar aquest
sector i garantir la transparència i l’interès públic de totes les
seves activitats, a més d’això des de la Conselleria d’Interior
s’ha procedit a revisar tots els contractes de les empreses
públiques, no només els d’alta direcció sinó tots i actualment
ja s’han donat trasllat a les empreses públiques del
requeriments del Conseller d’Interior per adequar els contractes
actuals a les noves instruccions.

Per tant, esperam que el més aviat possible totes les
conselleries regularitzin tot el personal contractat per les
empreses públiques que d’elles en depenen. Per finalitzar dir
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que una vegada s’hagi acabat aquesta legislatura puguem
comparèixer en el sentit que es pugui haver racionalitzat d’una
vegada per totes, el que és tot el sector de l’empresa pública,
però el que em pugui afectar a mi com a Conseller d’Interior el
que les contractacions estiguin realitzades per uns altres
criteris.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. A continuació intervé el Sr. Príam
Villalonga i Cerdà per fer l’exposició. 

EL SR. CONSELLER D’INNOVACIÓ I ENERGIA (Príam
Villalonga i Cerdà):

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Efectivament el 2 de maig del 2000, la Presidenta del Consell
d’Administració del Parc Bit Desenvolupament va contractar el
Sr. Felio Morey Coves com a Director General del Parc Bit,
contracte que es va realitzar d’acord amb el que disposa la
legislació sobre contractes d’alta direcció, Real Decret 1382/85.
Els efectes que tenguin una visió total i evitar inexactes
interpretacions parcials, passam a donar lectura als expositius
del contracte:

Contrato para personal de alta dirección, Real Decreto
1382/85, Palma de Mallorca 2 de mayo de 2000. Reunidos de
una parte Dña. Misericordia Ramon Juanpere con DNI (...)
actuando en su condición presidente de la Sociedad Parc Bit
Desenvolupament SA con NIF (...) y de otra parte Don Felio
Morey Covas con DNI (...) nacido el 21 del año 1949, exposa:
Primero, Don Felio Morey Covas prestará sus servicios en la
Sociedad Parc Bit, en calidad de director general, función
que desempeñará de acuerdo con los criterios e instrucciones
emanadas de la sociedad y órganos superiores de la
Administración de la sociedad.

Segunda, la remuneración que percibirá el contratado
será de 8.500.000 de pesetas íntegras, que se distribuirán en
doce mensualidades, así mismo y por su cargo recibirá
3.500.000 de pesetas en concepto de objetivos. Dichas
cantidades podrán ser revisadas por años naturales, en
función de los incrementos legales que correspondan al resto
de personal. Tercera, el plazo de duración del presente
contrato será de diez años. Cuarta, en el desempeño de sus
funciones el Sr. Felio Morey Covas, deberá cumplir con la
jornada laboral de cuarenta horas semanales, establecida en
la empresa adaptando su horario a las necesidades de la
dirección y en régimen de dedicación exclusiva, no pudiendo
dedicarse a otra labor o actividad durante la vigencia del
presente contrato de alta dirección, sin perjuicio de la
gestión de su propio patrimonio, las vacaciones serán de un
mes al año. 

Quinta, el presente contrato podrá extinguirse, por
desestimiento de Parc Bit, comunicando por escrito con un
preaviso de seis meses en este supuesto, así como si tal hecho
se produce en atención a lo dispuesto en el artículo 12 de

Real Decreto 1382/85, el contratado percibirá en metálico
una indemnización por una cantidad equivalente al resto de
lo que le queda de contrato, así mismo en el supuesto de
extinción de este contrato por voluntad de alto directivo Sr.
Morey Covas, deberá comunicarlo por escrito con antelación
mínima de tres meses e indemnizando la empresa en metálico
con un cantidad igual al resto de lo que le queda de contrato.

Sexta, en lo no previsto en el presente contrato(...) por el
Real Decreto 1382/85 de 1 de agosto por el que se regula la
relación laboral del personal de alta dirección y demás
disposiciones que resultaran de aplicación y para que así
consten firman, com he dit, la Sra. Ramon, presidenta de Parc
Bit i el Sr. Felio Morey.

Des del punt de vista legal i d’acord amb els nostres serveis
jurídics el contracte s’ajusta plenament a la llei i especialment
al Real Decret 1382/85, no obstant, la legalitat del contracte
aquest no està en sintonia de cap de les  maneres amb el rigor
i serietat que presideixen les actuacions d’aquest Govern, per
aquest motiu per part del Govern, essent intolerable el
contingut del contracte es varen iniciar les actuacions adients
per a la seva resolució immediata, en aquest sentit i per tal de
causar el menors perjudicis i molt especialment al projecte Parc
Bit, les parts varen procedir a resoldre el contracte de mutu
acord. Continuant amb la línia d’actuació passarem a donar
lectura als expositius de l’acord de resolució del contracte
subscrits  entre la presidenta del Consell d’Administració del
Parc Bit i el Sr. Felio Morey Coves:

Ciutat de Mallorca, 10 de gener del 2001, reunits, una altra
vegada, Misericòrdia Ramon Juanpere i el Sr. Felio Morey
Coves, intervenen l’Hble. Sra. Misericòrdia Ramon Juanpere, en
nom i representació de l’empresa Parc Bit i el Sr. Felio Morey
Coves en el seu propi nom i dret exposen: que en data 2 de
maig del 2000 les dues parts varen firmar un contracte per a
personal d’alta direcció. Dos, en aquests moments i per causes
que no venen al cas, les dues parts volen resoldre el contracte
esmentat i reconeixen la recíproca i mútua capacitat legal
necessària per obligar a la societat que representen, les dues
parts acorden resoldre i deixar sense efecte el contracte de data
2 de maig de 2000, d’acord amb el que es conté el següents
pactes. 

Primer, que les dues parts acorden resoldre i deixar sense
efecte el contracte de data 2 de maig del 2000, subscrit entre
l’empresa Parc Bit SA i el Sr. Felio Morey Coves. Segon, que
les dues parts acorden liquidar el contracte referit havent de
pagar Parc Bit Desenvolupament SA al Sr. Felio Morey Coves
les quantitats resultants de l’esmentada liquidació i que
corresponen a: resta dels objectius any 2000, mensualitat del
mes de gener del 2001, dues mensualitats d’acord amb el cobrat
durant l’any 2000. Tercer, una vegada liquidat l’esmentat
contracte, d’acord amb el previst al pacte anterior quedarà el
mateix sense efecte, renunciant les dues parts a qualsevol dret
que els pogués correspondre en base al contracte de data 2 de
maig del 2000 i estan les dues parts d’acord, etcètera. Firmen
l’Hble. Misericòrdia Ramon i el Sr. Felio Morey.
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Finalment, les responsabilitats polítiques, les úniques que
es contemplen ja es varen assumir en totes les seves
conseqüències, de la manera més rotunda que en política s’ha
d’esperar, a més i per primera vegada des dels inicis de la
comunitat autònoma i per part de l’actual Govern s’ha procedit
a la regulació i establiment de criteris de contractació per als
càrrecs directius, a més d’incorporar estrictes mecanismes de
control, sense cap tipus d’exclusió. 

Moltes gràcies.

(La Sra. Presidenta pren la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Príam Villalonga per la seva intervenció.
Ara es procedeix la suspensió per un temps màxim de 45 minuts
si algun dels portaveus ho demana, o podem procedir
directament a les diferents preguntes dels grups. Senyors
portaveus que es volen manifestar? Sr. Huguet. 

EL SR. HUGUET I ROTGER:

 Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Honorables senyors
consellers...

LA SRA. PRESIDENTA:

No, no per pronunciar-se si volen 45 minuts o un quart
d’hora o cinc minuts, després les intervencions. Primer, volen
continuar? Doncs té la paraula el Sr. Diputat. 

EL SR. HUGUET I ROTGER:

 Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Honorables consellers, alts
càrrecs, bon dia i benvinguts senyores i senyors diputats. Jo
no sé si són els efectes de la setmana santa i un dimecres sant,
però aquí es nota una certa tristor a l’hora de donar
explicacions sobre el que realment creim que és el bessó de la
qüestió.

A nosaltres no ens feia falta que ens llegeixin aquest
contracte perquè encara que no ens l’hagin remés el tenim i el
sabem, no calia recordar preceptes legals anteriors a la
signatura d’aquest contracte, però que hi havia temps suficient
per si es creia que no eren els adients haver-los modificat. Per
tant, no valen excuses per curar-se en salut damunt un fet, que
com tractaré de demostrar no té antecedents en aquesta
comunitat autònoma. No val que ens digui per part de la
Conselleria de Funció Pública que no tenia control damunt
aquests  contractes, s’ha de dir que el nucli dur de presidència,
la presidència del Sr. Antich, sí tenia coneixement d’aquest
contracte, perquè va ser llegit en el Consell d’Administració, del
qual forma part el Sr. Cànoves, el Sr. Ribero i el Sr. Pozuelo,
sense donar les  quantitats, ni les clàusules, però es va llegir i
això consta a una acta d’administració.

Ha quedat palès i demostrat en la segona intervenció, per
part del Conseller de Funció Pública i no s’ha dit res més, que
hi ha una vulneració flagrant de la clàusula número 5.2, com

intentaré demostrar després. No hi ha mutu acord, hi ha una
dimissió, dimissió per causes personals i després això ha
motivat que s’hagi hagut de fer un arreglo, que és diferent a
allò que han explicat i també intentaré demostrar-ho. Per tant, el
motiu d’aquesta compareixença era explicar el contracte blindat
que va el Govern, que presideix el Sr. Antich, al Sr. Felio Morey,
explicar vol dir no només donar compte del contracte sinó de la
seva aplicació i conseqüències al llarg de la seva vigència, així
com també de les conseqüències que se’n deriven o s’havien
d’haver derivat de la seva extensió. Vostès en aquesta primera
intervenció no han pogut, no han volgut, o no han sabut treure
les conclusions adients d’aquest absurd, sense precedents,
que va suposar la signatura amb les característiques d’aquest
contracte.

 Ja ha dit que durant aquesta època de setmana santa i per
allò d’una caritat cristiana, intentaré dins les meves possibilitats
donar llum a aquesta història, un tant rocambolesca, de sí però
no, tot el contrari, que suposa i ha suposat i encara suposarà
aquest afer del cas Felio Morey- Govern Antich. La meva
intervenció serà una intervenció estructurada en quinze punts
i argumentada amb documents oficials i no sospites o
interpretacions interessades, açò estam acostumats que ho
practiquin d’altres. Anem idò per parts, any 1999, punt primer,
aquest Govern crea la Conselleria d’Innovació Tecnològica,
non nata encara, perquè no podia existir per un precepte legal
d’organització del Govern i comença a funcionar el mes de març
de l’any 2000, durant tot aquest període la conselleria exerceix
les seves funcions, mitjançant una conselleria superposada,
que és la Conselleria d’Economia i Hisenda i la Sra.
Misericòrdia actua com a consellera sense cartera, açò en
política és una suplantació de personalitat perquè no té ni
firma, ni fons de lliure disposició per fer cap actuació. Seria
convenient que a partir d’ara prenguin bona nota de tots els
punts que esmentaré un rera l’altre.

Punt número 2, el Sr. Morey l’any 1999 ja exercia les seves
funcions com a futur secretari general tècnic, sense ser-ho,
document número 1, que vostès mateixos contesten i ho
contesten així i va cobrar del Parc Bit, sense ser gerent i sense
tenir contracte 6.416.000 pessetes, tal com diuen vostès. Punt
número 3, el Sr. Morey segons consta en el document número
2 va cobrar l’any 1999 per assistir dos dies, dia 18 i 19 de
novembre a unes reunions a Palma sobre seguiment de
programes europeus 1.972.000 pessetes, segons consta al
contracte signat dia 15 de novembre de l’any 1999 i que vostès
també ens remeten, fet documentat. A la mateixa resposta que
vostès  ens remeten el Govern de les Illes Balears, dia 14 de
setembre del 99 i per un màxim d’un mes se’l torna a contractar
per exercir i fer el seguiment de l’execució del projectes
d’adjudicació de concursos, per un termini d’un mes, quantitat
una altra vegada 1.972.000 pessetes més, suma i segueix, s’ha
de fer notar en aquest cas que aquest contracte es firma tres
dies abans d’existir escriptura pública de la representativitat de
la presidenta que li atorgava actuar en nom i representació de
la societat, aquesta escriptura ve signada dia 17, tres dies abans
es firma el contracte el qual no el podia firmar i li adjudiquen
1.972.000 pessetes, tal i com consta en el document número 2,
els  podran repassar totes, els varen enviar vostès els han de
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tenir, sense comentaris, fins aquí sense comentaris, crec que
sobren les paraules i cantes aquests fets documentats. 

No sabem quin valor tenia aquest senyor per aconseguir
totes  aquestes quantitats i de la manera que ho va aconseguir.
A més volem denunciar que en aquesta documentació que
tenim i que ens enganen i ens enganen ja que tenim constància
certa que encara manquen altres contractes d’aquestes
característiques, corresponent al mes de març i d’abril de l’any
2000 per suposats estudis montant de dos contractes més que
cada un també puja 1.972.000 per una banda i 1.972.000 per
l’altra, però no computaré a la suma final perquè no els tenc
documentats, ens consten però no estan documentats no els
computarem. Punt número 4, seguint amb els quatre mesos del
Govern de l’any 1999, aquest senyor cobra de Bitel 84.000
pessetes, que comparades amb allò que hem dit fins ara és una
misèria, però no sabem la causa, document número 3. Punt
número 5, continuant amb el despropòsit són curioses les
evasives que ens donen a les respostes de preguntes
formulades de quantitats cobrades per aquest senyor, per a
qualsevol concepte per part del Govern, no ens contesten, ens
contesten que per part de la Conselleria d’Innovació
tecnològica cap ni una, és que aquesta pregunta és una altra
que ja la vàrem fer. I a les altres conselleries hi ha altres tipus de
contractes? No ho sabem, no ens han contestat. I açò és el
document número 5.

Passam ara a l’any 2000, a l’any 2000 efectivament el Sr.
Morey és contractat en qualitat de director general a la societat
Parc Bit, document número 6 que vostè ens ha llegit que ha de
cobrar 8.500.000 de pessetes com a remuneració, 3.500.000 en
concepte d’objectius, però hi ha una clàusula cinquena, punt
número 2 que diu els efectes que tendrà aquest contracte si es
cessat o dimiteix, de les dues maneres es vincula, d’açò en
parlarem més endavant. En base en aquest contracte, l’any 2000
el Sr. Morey va treballar vuit mesos, en base en aquest
contracte, amb la signatura fins a final d’any, açò implica que
dels  12 milions que és un any n’havia de cobrar 8, idò no,
aquest l’any 2000 va cobrar del Parc Bit, 11.734.380 pessetes,
document número 7. També l’any 2000 aquest senyor va cobrar
365.000 pessetes de la Fundació IBIT, document número 8, no
sabem per quin concepte, ni perquè, a més va cobrar 140.000
pessetes  més de Bitel, document número 9, no sabem per quin
concepte, ni perquè. Falta saber que va cobrar del Govern
balear, per qualsevol altre concepte, ja ho hem dit abans i falta
que ens remetin aquests altres dos contractes del mes de març
i d’abril de l’any 2000, que sabem la quantitat que puja, però no
la tenim documentada.

Passam a l’any 2001, abans d’entrar a la conclusió
d’aquesta desagradable situació i abans d’entrar a analitzar la
dimissió, l’any 2000 va treballar 10 dies, sent generosos i
suposant que el seu afany de treballador va fer que treballés el
primer dia de l’any, el dia de Reis, dissabtes i diumenges,
comptat tot, primer dia de l’any, dia de Reis, dissabtes i
diumenges, 10 dies, saben que va cobrar per aquests 10 dies?
3.665.833 pessetes, document número 10. Hem de parlar de
dimissió i la dimissió dóna dret a cobrar dies treballats i la part
proporcional de vacances, pagues extraordinàries, etcètera.
Parlaríem fent els números de 200.000-300.000 pessetes sent

generosos, però no, va cobrar, repetesc, 3.665.883 pessetes,
aquí ja tenim una conclusió, açò és un atracament premeditat,
traïdor i de nocturnitat de les arques públiques, és una
vergonya i em sap greu que no hi hagi un representant
d’Esquerra Unida, perquè estic segur que hauria pres bona nota
i trauria les conseqüències i faria el que ha dit sempre en
aquests  casos, però els passarem la documentació. Punt
número 9, una altra curiositat d’aquesta llanterna d’Aladí que
tot el que toca ho converteix en diners, està en l’import
d’objectius anuals, 3.500.000 de pessetes i açò senyors després
d’haver cobrat tot el que hem dit, va cobrar per aquest
concepte 3.208.333 pessetes, és a dir, dels vuit mesos treballats,
document número 11.

En definitiva, el total cobrat per aquest senyor durant
aquest any i quatre mesos i que nosaltres tenguem
perfectament documentat supera els 31 milions de pessetes, açò
em creguin fa mala olor i no podem creure que el Govern no
estigues al corrent i no ens podem creure que aquests 31
milions se’ls hagi embutxacat el Sr. Morey, 31 milions de
pessetes, dels quals no estan inclosos aquests 4 del 2000,
aquests  dos contractes de referència que encara no tenim.
Passam a la dimissió, document número 12. El 3 de gener de
l’any 2001 per registre dirigit al President del Govern el Sr.
Morey va remetre escrit i llegeix textualment: “deixant sense
efecte de dia 8 de desembre, per el qual posava a disposició del
president el seu càrrec com a director general del Parc Bit” i que
pinta en tot açò el president i el registre de presidència, si
cercaven per dir que funcionava al marge de... i on són aquests
dos escrits? Encara no l’han remés. Punt número 11, dia 10 de
gener de l’any 2001, el Sr. Felio Morey presenta carta de
dimissió per motius personals, hem demanat còpia d’aquesta
carta de dimissió dia 20 de febrer i encara l’esperam. Jo agrairia
un poc de generositat i un tassó d’aigua. 

Punt número 12, en base a la dimissió hem sol·licitat acta del
Consell d’Administració, escolti bé, hem sol·licitat acta del
Consell d’Administració del Parc Bit SA, per tal de comprovar
que en el mateix es va autoritzar la rescissió del contracte del Sr.
Felio Morey, document número 13, idò escoltin bé i llegeix
textualment...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Huguet pensi que va passat de temps. 

EL SR. HUGUET I ROTGER:

 Acab de seguida. Llegeixo textualment: “el Consell
d’Administració no té coneixement d’aquesta qüestió”,
document número 13, contestació que vostès m’envien.
Repetesc el Consell d’Administració no té coneixement
d’aquesta qüestió. Aquesta resposta que demostra una falta
total i absoluta de serietat, contradiu les declaracions del Sr.
Garcia, que en roda de premsa va afirmar, entre cometes “ha
habido un rescisión de contrato de mútuo acuerdo”.

Nosaltres demanam, hi ha hagut o no hi ha hagut dimissió?
Si hi ha hagut dimissió unilateral, com solen ser totes les
dimissions i també els cessaments, no pot existir condemnació
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de la clàusula 5.2, ni d’una part ni de l’altra, si el que hi ha
hagut és  rescissió de contracte per mutu acord, hi ha d’haver
acte del Consell d’Administració que així ho autoritzi i vostès
han de tenir aquesta acta i l’han de remetre.

Senyors consellers, senyores i senyors diputats, es donen
compte que estam davant una autèntica estafa i burla a
l’hisenda pública, amb greus conseqüències jurídiques i greus
responsabilitats polítiques, que no poden ventilar fent víctima
única i exclusivament a l’anterior consellera, es donen compte?
Punt número 13, per si allò que hem dit fins ara no és suficient,
el Sr. Morey es lliura de pagar, segons aquesta clàusula número
5.2, una quantitat que passarien de 100 milions de pessetes, és
més no només es lliura d’açò sinó que el primen i indemnitzen
amb 3.039.486 pessetes per liquidació i (...), document número
14. 

I acab, Sr. Presidenta. Sr. President, Sra. Presidenta,
Honorables consellers, senyores i senyors diputats açò només
és una mostra del que dóna de si el cas Morey, de moment,
queden per contestar 16 sol·licituds de documentació de cabdal
importància, han d’acabar de discernir aquesta malversació de
fons i estafa a les arques públiques, que impunement ha
consentit, ha amagat i ha practicat aquest Govern que es diu de
transparència, honestedat i honradesa, presidit pel Sr. Antich.
Però mirin per on en aquest afany, encara n’he trobat un altre
de document i acab, sobraran les paraules, import per hores
extraordinàries no s’ha pagat cap import per hores
extraordinàries, import per productivitat el Sr. Felio Morey ha
cobrat per productivitat, a més de tot açò, 1.750.000 pessetes.
Tot açò són fets documentats, si vostès creuen que açò es pot
liquidar amb les explicacions que ens han donat avui, o es vol
liquidar dient que açò venia de normatives anteriors o es vol
liquidar dient que ja s’han assumit responsabilitats polítiques
no s’havien equivocat tant mai, açò no ha fet res més que
començar.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Huguet. Ara tenen la paraula els
diferents portaveus, per part del Grup Mixt no hi haurà
intervencions, donat que estam a la presidència. Per part del
Grup d’Esquerra Unida- Els Verds no hi són presents i per part
del PSM-Entesa Nacionalista té la paraula el Sr. Buele. 

EL SR. BUELE I RAMIS:

 Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Hem de començar per agrair
al Grup Parlamentari Popular que hagi sol·licitat la
compareixença dels representants del Govern de les Illes
Balears per informar sobre el contracte blindat de l’exgerent del
Parc Bit i hem d’agrair que des del Govern de les Illes Balears
s’hagi volgut fer present davant aquesta cambra, el Conseller
d’Interior i el Conseller d’Innovació i Energia acompanyats dels
alts càrrecs.

Aquesta sessió informativa sobre aquest contracte blindat
crec que el Parlament de les Illes Balears, en representació del

poble d’aquestes Illes Balears té tot el dret d’estar informat
d’allò que ha passat, que s’ha fet públic i ha estat valorat d’una
forma o l’altra. Nosaltres entenem que l’aportació que ha fet el
Conseller d’Interior, ens ha exposat els fets, matisant la
implicació de la Conselleria d’Interior pel que fa als expedients
de contractació de personal del Parc Bit, una empresa pública
de la comunitat i que tot s’ha ajustat a la normativa establerta
respecte aquests contractes d’alta direcció, si hem de destacar
algun aspecte que ens ha dit el Conseller d’Interior en
destacaríem dos, la decisió que s’ha pres d’elaborar un decret
que reguli la gestió ordinària de les empreses públiques i en
segon lloc la revisió de tots els contractes i l’adequació a la
màxima transparència. Són dos elements que nosaltres valoram
molt positivament.

Respecte la intervenció del Conseller d’Innovació i Energia,
també nosaltres volem dir i manifestar l’agraïment a les
explicacions que ens ha donat respecte del contracte del
director general del Parc Bit, un contracte d’alta direcció, li hem
d’agrair que ens hagi parlat d’alguns dels elements, ens ha
llegit el contracte textualment i hem vist la indemnització
equivalent al temps que falti per a la finalització del contracte,
com un dels elements que nosaltres creim que s’ha de posar
més esment. En segon lloc de la rescissió del contracte de
personal d’alta direcció deixant-lo sense efecte. També se’ns ha
dit que s’han assumit les responsabilitats polítiques que es
poguessin  derivar d’aquestes actuacions, quina és la nostra
opinió que manifestam des del Grup Parlamentari del PSM-
Entesa Nacionalista, en primer lloc els doblers públics ens
mereixen el màxim respecte i per tant, han de ser tractats amb la
màxima cura, un Govern progressista i nacionalista si d’alguna
cosa ha de donar exemple ha de ser de la utilització correcte
dels  recursos públics, d’una manera transparent, clara, de la
qual tothom en pugui estar ben informat i això a tots els nivells,
des de l’Administració de la comunitat autònoma i empreses
públiques que la integren.

Dit això, nosaltres creim que dins la gestió pública es poden
cometre errors, incorreccions, o actuacions poc clares i
nosaltres hem d’agrair al Govern de les Illes Balears que a
través de dos consellers del Govern s’hagi volgut fer present
aquí per donar-nos les explicacions. Dit això volem qualificar
aquests  fets, acceptable legalment tant com es vulgui, com una,
ho hem de dir així, suaument una sonora becada d’un Govern
que ha d’evitar tornar a repetir fets com aquest, ho hem de dir
des del Grup Parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista i com a
membres d’aquest Parlament perquè entenem que l’opinió
pública, la ciutadania, els votants, volen que aquest Govern de
les Illes Balears sigui molt clar, transparent, que informi i per
això agraïm aquesta informació que arriba des de les dues
conselleries del Govern, nosaltres continuarem donant suport
a aquestes iniciatives que faci el Govern per fer una
administració pública més clara i més transparent, si cal
l’elaboració de decrets, que s’elaborin decrets, si cal revisar els
contractes, que es revisin els contractes, si cal exigir
responsabilitats polítiques que s’exigeixin responsabilitats
polítiques, el nostre suport és perquè hi hagi una administració
pública clara i transparent.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Buele. Per part del PSOE té la paraula la
Sra. Sofia Hernanz. 

LA SRA. HERNANZ I COSTA:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. En primer lugar agradecer
la presencia de los dos consellers que hoy nos acompañan, así
como de sus altos cargos, pero me gustaría también, como ha
hecho el portavoz que me ha precedido, agradecer al Partido
Popular esta petición de comparecencia, que me parece se
produce en un momento muy interesante y nos permite analizar
una serie de conceptos que han sido expuestos anteriormente
por el portavoz del Partido Popular, portavoz que ha hecho
varias referencias a que estamos en periodo de semana santa,
ha dicho que tal vez por esto la intervención de los consellers
ha sido melancólica o lacónica o algo así.

 Yo creo que a los consellers, tal vez al portavoz no les ha
afectado en absoluto el periodo del año en que nos
encontramos, mencionaba también que dada esta época estaría
su intervención teñida, no se si ha dicho de caridad cristiana,
me gustaría explicarle al Partido Popular que la bondad bien
entendida empieza por uno mismo y cuando estamos hablando
en este caso, de lo que el portavoz del Partido Popular ha
llamado caso Morey, es muy importante que el Partido Popular
recuerde esta frase, ¿por qué? Porqué aunque las
comparaciones son odiosas son necesarias en algunas
ocasiones, nos encontramos en este momento ante una serie de
actuaciones que han sido explicadas con una claridad meridiana
por parte de los dos consellers que comparecen, en la cual
parece ser que no hay el menor atisbo de ilegalidad son
perfectamente acordes con la legalidad vigente y sí hay un
factor que se puede estar o no de acuerdo, desde el punto de
vista político. 

Ante estos hechos el Gobierno progresista al no estar de
acuerdo actuó, creo, de la manera más contundente que se
puede actuar en política, es decir, poniendo fin a la situación,
en este caso con una rescisión contractual y tengo que
recordar aquí que un contrato no es más que un acuerdo de
voluntades y por lo tanto, estas voluntades son manifestadas
en cualquier momento y de cualquier forma y una dimisión no
es más que una voluntad manifiesta de rescindir este contrato,
decía que ante esta situación se produjo la rescisión
contractual para dar fin a una situación que se estaba dando y
se dio algo muy importante que fue la asunción de
responsabilidades políticas de la forma más contundente que
se puede dar y es con la dimisión de una consellera del Govern.

Decía que las comparaciones son odiosas, pero ante este
alarde del Partido Popular de reclamar esta transparencia y esta
asunción de responsabilidades, creo que es imposible obviar
un comentario y el comentario es que anteriores gobiernos, ya
no anteriores gobiernos sino el grupo político el Partido
Popular me temo que ante un caso de estas características, o
más grave porque ya hemos aclarado y nadie ha puesto aquí en
duda la legalidad de los hechos, si no se habla de otro
concepto, la ética o la corrección de los mismos, pues ante

hechos muy graves en los cuales sí parece ser que esta muy en
duda y los tribunales dirán si son acordes o no a la legalidad y
ya no hablamos de la ética, el Partido Popular no ha actuado
asumiendo responsabilidades y ofreciendo dimisiones, quiero
decir que en este caso se ha procedido a la dimisión de una
consellera de Govern i si no hubiera sido este gobierno
progresista, tal vez en vez de asumir esta responsabilidad a la
persona responsable se me ocurre que se le podría haber hecho
senador, ministro, secretario general de alguna isla o de alguna
agrupación local.

 Por lo tanto, me parece que no es el Partido Popular quien
tiene que venir a esta cámara a dar lecciones de asumir
responsabilidades políticas, creo que con total transparencia y
eso queda demostrado por los documentos que continuamente
ha esgrimido el Partido Popular, se han dada explicaciones por
parte de este Gobierno, que es lo que se tiene que dar cuando
hay unas dudas sobre unos hechos explicaciones y se han
asumido responsabilidades políticas. Quedan dudas de las
exposiciones que hemos oído, quedan por lo menos cuestiones
que no se entienden, como que el anterior Conseller
d’Economía dictara y así me ha parecido entender de la
exposición del Conseller de Interior, una resolución al año y
medio de ser solicitada por el Parc Bit, o sobretodo también que
esta resolución se hiciera con un efecto retroactivo, se dictara
un mes antes de las elecciones autonómicas y tuviera un efecto
retroactivo a 23 de diciembre de 1997, pero sobretodo lo que
menos entiende este grupo parlamentario es que sea el Partido
Popular, que había dictado todas estas resoluciones anteriores,
el que solicite la comparecencia del Conseller de Interior para
que de cuenta de un contrato que nunca paso por sus manos.

Por lo tanto, de nuevo vemos al Partido Popular cayendo en
graves incoherencias y sobretodo en una doble moral de difícil
justificación. Desde luego desde el Grupo Parlamentario
Socialista apoyamos, en primer lugar el acto que creo que
muchos otros grupos políticos debieran tomar buena nota y
aprender, ese acto de asunción inmediata de responsabilidades
políticas que desembocó en la dimisión de la consellera
Misericordia Ramon. Creo que esa es una lección que muchos
deberían aprender. Por otra parte apoyamos la iniciativa del
Govern de les Illes Balears para formalizar los contratos de alta
dirección de las empresas públicas que dependen de la
Administración, apoyamos también que se limite la duración de
este tipo de contratos y que se vinculen al mandato del
miembro del Govern que llevó a cabo la contratación y creemos
que con esta iniciativa del Govern, con la instrucción del mes
de marzo, a la hora de elaborar un contrato de alta dirección y
con la necesidad de intervención previa y el informe favorable
de los consellers de Hacienda e Interior, se evitarán contratos
que escapen a cualquier tipo de control. 

Por lo tanto, en este caso creemos que la actuación del
Govern de les Illes Balears ha sido absolutamente transparente
y ha sido loable por una cuestión de la cual no todos los
gobiernos pueden hacer gala y es una respuesta política
inmediata, que tengo que recordar terminó con la dimisión de la
consellera Ramon. Por lo tanto, creo que un tema que está
zanjado, del cual se han dado todas las explicaciones que se
han pedido y por el cual se han asumido responsabilidades
políticas. Por lo tanto, oír en este caso al Sr. Huguet, menos mal
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que es el Sr. Huguet, porque si fueran otros miembros del
Grupo Parlamentario Popular implicados en otro tipo de casos,
se nos podrían poner los pelos de punta, pero oírle hablar al Sr.
Huguet con esa contundencia  de responsabilidades políticas,
de transformación y cuidado, atención, de malversación de
fondos públicos, resulta como digo, como mínimo una
circunstancia un tanto extravagante.

Muchas gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Hernanz. I ara el Conseller d’Innovació
Tecnològica o Interior tenen el temps limitat per donar resposta
a tots i cada un dels portaveus. 

EL SR. CONSELLER D’INNOVACIÓ TECNOLÒGICA (Príam
Villalonga i Cerdà):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Huguet, vostè és un
parlamentari experimentat, jo som Conseller d’Innovació i
Energia, però me donat compte i no sé per on he de començar
de la quantitat de coses que ha dites. 

En principi li diré que jo ni el Govern volem ocultar, ni
enganar a ningú, vostès han formulat 30 preguntes referides a
aquesta qüestió  i totes han estat ja contestades, evidentment
vostès  tenen les que tenen totes estan contestades. El que
passa és que he d’aclarir, que com vostè sap o no s’ha donat
compte, les preguntes que tenen un caire econòmic dupliquen
algunes a les partides, què vull dir amb això? Vostè ha fet una
suma i ha fet una manifestació pública que jo li dic que hi ha
mala fe o no saben sumar, perquè clar si feim les preguntes per
períodes, temps determinats i després per conceptes la suma
aritmètica de tot això té un resultat diferent, això li vull deixar
molt clar, té un resultat diferent i per tant, jo sé perfectament
que s’ha cobrat i per tant, a més li diré que la claredat que he
tenguda i he exigida i m’he exigit a mi mateix, com no podia ser
d’altra manera, fins i tot, va dur la quantitat de les preguntes
que vostès han fet a detectar que per part meva a una li vàrem
contestar malament, és exactament la pregunta número 497/01,
avui mateix s’aclarirà i jo els contestaré amb una quantitat
determinada i aquí contestant literalment a allò que vostès em
demanaven, què ha percebut el Sr. Morey?

 Vàrem contestar aquesta pregunta sobre allò que havia
percebut, allò que havia cobrat totes la resta de preguntes han
estat contestades com jo es consider que s’han de contestar,
allò que ha li pagat el Parc Bit o allò que li ha pagat Bitel o allò
que li ha pagat la Fundació IBIT, de manera que no estam
amagant res, ni jo estic a una situació i aquesta és una de les
demostracions que vostès no s’han donat compte, perquè el
període i el concepte té una contestació diferent aritmèticament,
és un error que jo vull manifestar aquí i en definitiva totes les
preguntes  han estat manifestades amb un sol criteri, és un error.

Dit això, més qüestions. El Sr. Morey no ha estat mai
secretari general de la conselleria, no ho ha estat mai, a mi em
semblava que era secretari general tècnic en funcions, o una
cosa per l’estil. Això és el que he de manifestar al respecte. Ho
sent molt vostè està obsessionat per això, la conselleria no li ha

pagat el vostè ha dit. Un altre matís concret, es va facultar a la
presidenta del Consell d’Administració a firmar un contracte, no
es va llegir el contracte al Consell d’Administració, es va
facultar perquè negociés i arribés a un acord, això és el que
recull l’acta del Consell d’Administració. El Consell
d’Administració té coneixement d’aquest tema dia 28 d’abril de
l’any 2000 i té de nou, és una informació que no l’ha demanada
però jo li dono, coneixement de la resolució dia 10 el Consell
d’Administració es dóna compta i està recollida d’alguna
manera.

Més qüestions que vostè ha plantejat. Dimissió, no hi ha
cap dimissió de cap manera és evident que no hi ha cap
dimissió, també l’hi he enviat l’escrit que vostès anomenen de
dimissió, li puc assegurar no tenc res per amagar. Són moltes
les qüestions, em sorprèn que no hagin comentat la petició de
contractes que varen fer de menys de dos milions de pessetes
feta al Parc Bit, no sé tal vegada vostès volien formular a partir
d’una dada determinada, ens ha duit molta de feina i tal vegada
com a una explicació, sí, sí això també fa estona que està enviat
tot això, quan ho estudiïn veuran que surt exactament tot això.
A mi no m’agrada, li puc assegurar, “y tu más” això no
m’agrada gent i per tant, li puc dir que tenc una percepció
després  de només sis setmanes d’haver estat nomenat
conseller i el que veig, si m’ho permet li diré d’aquesta forma,
no és una administració històricament modèlica en res. Per tant,
per la meva experiència que no és  política però sí de gestor, li
puc dir que aquestes qüestions quan es comença d’una
determinada forma, diguem que es relaxa la forma del rigor que
és exigible, òbviament a una empresa pública, jo li puc
assegurar que aquest rigor nosaltres l’aplicarem d’una forma
exhaustiva, al Consell d’Administració i a l’equip de gerència,
és una manifestació que faig concreta i que ja poden suposar
que així serà.

Amb una cosa estic d’acord amb vostè, dins la política no
es poden acostar a les empreses públiques ni tampoc a cap
tipus de càrrec públic la gent per avidesa, a mi em sembla i estic
d’acord amb vostè, que el Sr. Morey tenia un objectiu massa
econòmic i aquesta avidesa no la compartim per part del
Govern, el president i per tant com a conseqüència de tot això
d’una forma immediata i clara només tenint coneixement d’un
contracte i avui he de recordar que jo he estat citat aquí per
parlar del contracte, no tenc inconvenient per parlar d’altres
coses, les vaig estudiant com és natural, li vull dir que la
reacció del Govern ha estat immediata i el llistó que hem posat
ha estat molt alt, tremendament alt, estic d’acord dins la política
l’objectiu de les empreses públiques i dels càrrecs polítics no
és guanyar doblers, hi ha altres formes de guanyar doblers dins
la societat civil, empreses privades o dins la professió de cada
un.

Sr. Buele estic absolutament d’acord, les responsabilitats
polítiques diguem que han estat a un nivell extraordinari,
aquest no és un tema menor, però les conseqüències que ha
duit realment han estat greus, són d’un Govern que li importen
aquestes  qüestions. Els doblers públics, Sr. Buele, per a aquest
Govern i per a mi, com a responsable d’aquesta societat del
Parc Bit, que és coneguda per molts d’escàndols i poc
coneguda pel seu projecte, allò realment interessant és el seu
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projecte, sense cap dubte, li puc assegurar que a mi la qüestió
de la gestió dels doblers públics els gestionarà el Consell
d’Administració amb més transparència i com si fossin nostres.
També, ja ho he dit, li agraesc l’exigència, jo hi estic d’acord,
aquest Govern ha de tenir en tot moment la transparència que
vostè ha dit.

Sra. Hernanz, la contundència per rescindir el contracte i jo
li agraesc la seva intervenció, especialment per aquest punt, la
contundència va ser immediata quan es varen conèixer aquesta
qüestió és evident que això va dur un canvi de conseller, per
tant, una resolució política molt greu, que afecta al Consell de
Govern i per tant, li manifest que estic d’acord per l’exigència
que ha fet cap els  membres del Govern quan gestionen doblers
públics i també quan gestionen doblers públics de les
empreses.

Moltes gràcies, res més.

(Presideix la sessió el Sr. Vicepresident)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Costa vol intervenir? Té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (Josep Maria Costa i
Serra):

 Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. En
primer lloc agrair les coses que ha apuntat el conseller que m’ha
precedit del Sr. Buele i la Sra. Hernanz en referència a l’exigència
que s’ha de fer a qualsevol Govern en temes de transparència
i claredat en les diferents contractacions. 

Voldria fer algunes precisions al Sr. Huguet. Jo estic d’acord
que s’ha de fer un debat per veure quines són les
responsabilitats polítiques, però em permetrà que em cenyeixi
a el que és la sol·licitud que vostès fan de la meva
compareixença, que ve precedida per una qüestió clara i
manifestada pel seu portaveu del grup parlamentari, Sr.
González i Ortea i és la sol·licitud de dimissió per part del
Conseller d’Interior, que es va fer en el seu dia, perquè va dir,
bàsicament literal, diu “¿qué hace un conseller de Interior que
no controla el tema de las contrataciones de empresas
públicas?” Per tant, dins aquest marc supòs que vostès fan la
meva sol·licitud.

Per tant, jo crec que li he fet una contestació clara de quin
és el marc pel qual intervé el conseller d’Interior, i crec queda
d’una forma ben aclarida. Per tant, jo crec que s’han equivocat
vostès  en la sol·licitud de la meva compareixença, i sobretot
quan vostès varen fer governant una exempció de la
competència per part de la Direcció General de Funció Pública
en aquest tipus de qüestions, fent una limitació molt clara,
pírrica m’atreviria a dir, que és a dos requisits d’existència de
dotació pressupostària, i estar motivada la necessitat de la
despesa. I el que es diu i se sap, que dins les empreses
públiques no hi entràs mai Funció Pública.

Però això no és un comentari perquè sí. Jo crec que és
veritat que s’ha de diferenciar molt clarament el que és un
servei de la comunitat autònoma, qualsevol servei, del que és
una empresa pública. Una empresa pública neix amb unes
necessitats, amb uns objectius, i amb unes funcions molt clares.
Per tant, seria absurd que qualsevol govern ho tractàs com un
apèndix més o com un servei més de l’Administració pública.
Per tant, el marc de responsabilitat de la gerència o les
direccions s’ha d’assumir dins l’àmbit de la pròpia empresa
pública, i fins i tot dins l’àmbit de la pròpia conselleria
proposant d’aquest tipus de persona que, en definitiva, és un
càrrec de confiança, o que mereix una confiança a la persona
que l’ha nomenat.

Jo, sense voler pujar el to, no perquè sigui Setmana Santa,
però, clar, jo això que deia el conseller d’Innovació, (...), no
m’agrada, i a més a la millor moltes vegades en anteriors debats
en temes d’aquests ha succeït. Home, el que passa que lliçons
de contractació vostès no en poden donar, i seria bo que
expliquin. Jo no els accept aquestes lliçons de contractació, o
que venguin a parlar de determinades contractacions, quan
vostès mai no han demanat res d’altres contractacions que
varen fer. O és que, per exemple a Ibanat, s’han preocupat per
demanar-ne contractacions que es varen fer, personal
dependent de càrrecs polítics del Partit Popular? És a dir, el dia
que vulguin se’n pot parlar, de tot el tema de contractació, i en
un to positiu, que crec que és el que s’ha de donar des del
Govern, jo he de dir que crec que els mecanismes de
contractació no són els adients, i que s’han de canviar, i en això
està treballant en aquests moments el Govern, perquè no
succeeixi el que en realitat ha succeït, no amb aquest contracte,
sinó amb altres contractes, i si vol li diria amb alguns d’aquest
propi Govern. És a dir, però que s’ha de garantir molt més el
que són els principis que vénen marcats per la Llei de Funció
Pública que altres contractes no sabem ni on estan. 

Per tant, jo ho trob molt bé, vull dir, que es faci el discurs de
l’honestedat, però des de l’honestedat i de veure com s’han
assumit anteriorment responsabilitats polítiques, perquè vostè
tal vegada és dels pocs que pot parlar, del seu grup, perquè, li
exprés d’una forma clara, aquí n’hi ha moltes, de contractacions
realitzades en els últims temps, i vostè ens ho ha volgut donar
com si vingués de la inòpia, de la virginitat, i no. Perdoni
l’expressió si ha tingut un component incorrecte. És a dir, jo en
aquest sentit el que li vull dir és que crec que el que s’ha de fer
és canviar els mecanismes de contractació, buscar un altre
sistema i dir-li que, com ja s’ha expressat abans, estic
convençut que s’han assumit les responsabilitats polítiques
amb el terme més dur, i que poca pràctica hi ha en la cultura
democràtica encara a la nostra comunitat autònoma. És a dir, és
la cultura d’assumir les responsabilitats polítiques quan es fa
un error polític. I evidentment crec que s’han assumit. Vostès
pretendrien, varen pretendre en el seu moment a l’hora de
generalitzar la responsabilitat, que hi hagués hagut una
dimissió massiva del Govern. Fins i tot varen apuntar la
responsabilitat última del Sr. Antich. Evidentment el Sr. Antich
té la responsabilitat última de quasi tot el que passa en aquest
govern, però crec que varen apuntar massa lluny. Jo amb això
el que li vull apuntar és que es va assumir per un tema concret,
es varen adoptar unes mesures concretes i es va assumir una



330 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 26 / 11 d'abril del 2001

 

responsabilitat política. Crec que és una lliçó que ens
convendria a tots aprendre. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Entram en rèpliques. Sr. Huguet, té la paraula. 

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies, Sr. President. Jo no puc fer menys que
agrair aquestes paraules que han tingut cap a la meva persona,
i dit açò agraït sia. Però bé, açò no lleva que no puguem
continuar amb el debat. Jo començaré, si em permet, en to suau
amb el conseller d’Interior. Miri, a les contractacions passades
jo era president del Parlament, i per tant memòria encara en tenc
un poc, i per tant jo firmava tota la documentació que arribava
a tots els grups parlamentaris.

Vostès, com a grups parlamentaris, varen sol·licitar totes les
contractacions que es varen fer amb l’anterior Govern, a
l’anterior legislatura, que era la seva funció. No és la meva. La
meva, que estic a l’oposició és fer-ho ara, en aquesta
legislatura, amb un altre Govern. A la passada ja se’n varen
encarregar vostès. Per tant, açò és un argument que no és
argument. Vostès podran airejar el que els doni la gana, però
açò és un argument que no és argument.

Miri, Sr. Príam. Vostè deu ser conscient que jo he tingut
temps ara de fer aquest paper. La meva honestedat, que no vol
dir que no m’hagi equivocat, està en el punt que amb aquest
paper jo m’ensum les quantitats, hi ha una nota posada que
diu: “és possible que aquesta quantitat ja estigui inclosa dins
els 11.734.380 pessetes. Sí que ho vaig veure, ho vaig trobar. És
a dir, hi ha una quantitat global que diu que va cobrar
11.734.000 pessetes, i després un altre que per objectius diu que
va cobrar 3.208.000. És possible que aquests milions se sumin
aquí, i jo ho detect aquí, però així i tot s’han cobrat 32 milions
de pessetes, descomptant aquests. Perquè, si no, vostè m’ha de
desmentir aquestes quantitats. Primer, Parc Bit SA 1999,
6.416.000. Assistència tècnica Parc Bit 1999, 1.972.000.
Assistència tècnica Parc Bit 1999, 1.972.000. Bitel SA, 84.000
pessetes. Parc Bit SA 2000, 11.734.380. Fundació Ibit 365.000, de
l’any 2000. Bitel, de l’any 2000, 140.000 pessetes. Parc Bit SA
2001, 3.625.833. Parc Bit objectius, que pot estar inclòs en
aquells  11 que li he dit abans, 3.208.000, ja li dic, (...) inclòs, que
hauríem de descomptar 3 milions només, fins ara (...). I Parc Bit
liquidació i quitança, 3.039.000 pessetes. Per tant, sumen, sense
comptar els altres quatre que encara han d’arribar, que arribaran
supòs, sumen aquests 32 o 33 milions de pessetes.

Per tant, jo les xifres que li he donat, les hi he donat, les he
donat sobre una documentació. El tema de la productivitat,
efectivament ha estat el darrer document que he trobat, que
també li he mencionat, i també hi és, i no està sumat en aquesta
quantitat global. Aquí es tracta de discernir que vostès
contestin clarament si hi va haver o no hi va haver dimissió, si
hi ha o no hi ha carta de dimissió, sí o no. Si hi ha o no hi ha
acta del Consell d’Administració on es dóna compte del
contracte, sí o no. Si hi ha o no hi ha acta del Consell
d’Administració on es dóna compte de la rescissió que diuen

vostès  del contracte, i per tant certificació d’aquesta rescissió,
sí o no. Si hi ha o no hi ha acord perquè quedi sense efecte la
clàusula 5.2, sí o no. Si ha cobrat o no ha cobrat el que
nosaltres hem esmentat, i que vostès ens han d’enviar, sí o no.
Si es vulnera o no es vulnera el contingut del contracte quan
diu que actuarà amb exclusivitat amb la remuneració de 8,5 i 3,5,
i per altra banda se li fan contractes d’assistència tècnica, sí o
no.

Aquestes són les contestacions que nosaltres esperàvem.
I miri, per acabar amb aquest tema avui: El que no poden
pretendre, i açò va pel Grup Parlamentari Socialista, el que no
poden pretendre és callar la veu d’un grup parlamentari de 28
diputats. I és vostè a més, no ho he practicat jo amb la meva
intervenció d’avui, he practicat la meva única i exclusiva
responsabilitat de control a aquest Govern, i el ”si tu més”, i si
hi ha o no hi ha autoritat moral per fer aquestes interpel·lacions
l’han practicat els del seu grup, no l’he practicada jo. I aquest
“si tu més”, i si tenen res més a dir, en aquest parlament ja hi ha
comissions que funcionen per aquest fet, i és allà on s’han de
dir. 

Per tant, crec que és una mala pràctica que en tost d’ajudar
a aquest Govern, el que fa és fer-li mal, perquè és una mancança
total i absoluta d’arguments. Jo li vull dir una cosa, Sr.
Conseller: continuï amb aquesta línia de transparència que
comença vostè ara, però no se m’ha contestat si el núcleo
duro , el que es coneix en política com los fontaneros de
Presidència tenien o no tenien coneixement de tot açò. No se
m’ha contestat, perquè s’hauria de dir “sí, tenia coneixement”,
perquè hi eren, com deia un batle del meu poble, hi eren cos
present. Per tant, tenien perfectament coneixement. No em val
que ens diguin “és que açò ve de l’època passada”, escolti,
quan han volgut canviar una normativa, lectura única tot d’una,
i l’han canviada. No crec que hagin hagut de tardar un any i
mig o dos per dir que això és de l’època passada. Però, és que
n’hi ha cap de l’època passada que tengui aquestes
característiques? N’hi ha cap que tengui aquestes
característiques? Açò és el que s’ha de saber. Poden desmentir
o no poden desmentir aquestes quantitats? Ha cobrat o  no ha
cobrat aquests doblers ell personalment, o ha anat a altres
llocs? No ho sabem, ni és motiu ara d’investigació aquí. Però
nosaltres hem demanat certificacions, còpies, fins i tot
fotocòpies de xecs cobrats, i tenim dret a saber-ho.

Jo ho sé, que això és un tema que cou, i molt; perquè el
disbarat és tan gros, és tan, tan gros, que no hi ha per on
agafar-ho. I per on i com recuperarà la comunitat autònoma
aquests  milions de pessetes que per una decisió unilateral deixa
de pagar el Sr. Morey? Què és, que si la Conselleria
d’Innovació o la presidenta l’hagués cessat, després del vist,
i d’aquest afany recaptador que ha dit vostè, que no he dit jo,
troba que el Sr. Morey no haguera exigit aquests 100 quilets?

Per tant, són preguntes que han de tenir resposta, i aquesta
resposta, jo puc entendre que vostè no la pugui tenir ara
immediatament, però sabrem si hi ha aquesta carta o no hi ha
aquesta carta de dimissió, sabrem aquest escrit de dia 8 de
desembre, on el Sr. Morey posava a disposició del president
del Govern de la comunitat autònoma, la qual cosa està
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assabentat el president, que posava el càrrec a la seva
disposició? Tindrem el document del mes de gener en el qual
deixa  sense efecte l’escrit del mes de desembre, que també està
amb registre d’entrada, i que va dirigit directament al president?
O és que no li passen els papers  al president, que van dirigits
al president? Què és, que s’aturen al Sr. Cànoves els papers? 

Tot açò són qüestions que s’hauran d’aclarir, i jo m’he
guardat molt, miri el que li dic, m’he guardat molt de fer judicis
de valor sobre documentació que jo no dubt que vostès hagin
remès, però de què nosaltres encara no disposam. No n’he fet
ni un. Els quinze punts que he relatat aquí, tots quinze tenen un
suport documental que vostès ens envien. Aposta per açò he
dit que açò és el principi d’una història que encara continua i
continuarà, perquè aquesta documentació l’haurem de revisar.
I jo li agaf el seu repte, amb tota la documentació que vostè ens
enviarà, no passi cap pena, que la revisarem amb el mateix
entusiasme i amb el mateix afecte. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, volen contrareplicar, o prefereixen que intervenguin
els altres grups? Sr. Buele, té la paraula. 

EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes gràcies, Sr. President. En aquests cinc minuts de
rèplica que tenim, voldríem fer avinent dues paraules
d’agraïment, i tres paraules de suport. Primer agraïment que
volem fer: l’aclariment que ens ha fet el conseller d’Innovació
i Energia respecte de les sumes fetes per conceptes i sumes
fetes per període de temps, que necessàriament han de donar
uns resultats distints  als que ens ha presentat el representant
del Grup Parlamentari Popular. Creim que aclareix bastant la
situació.

Un segon agraïment: Vostè ha reconegut que el parc Bit ha
tengut uns mals inicis, i que lògicament ha de tenir unes
conseqüències  posteriors. Nosaltres afegiríem que ha tengut
uns mals inicis visibles, uns altres que no són tan visibles.
Visibles, podem dir des de queixes coetànies de les entitats
ciutadanes, dels veïnats, respecte de la ubicació i situació del
parc Bit. Però hi ha aquests altres mals inicis més invisibles,
que són els que afecten el tipus de contractació que s’estava
fent, fins i tot des dels temps en què ho feia el Partit Popular.

Respecte dels suports, en volem fer tres de ben explícits. En
primer lloc, l’encoratjam a continuar la línia que ha marcat quan
ens diu que el Govern no vol ocultar res ni vol enganar ningú,
i que totes les preguntes formulades pel Grup Parlamentari
Popular es contesten. És bo sentir-li dir, Sr. Conseller, que
vostè fa comptes seguir per aquest camí.

També és bo, nosaltres ho valoram positivament, que vulgui
combatre això que vostè ha dit, el relaxament en el rigor que es
requereix en una empresa pública com és el parc Bit, que vostè
vulgui combatre això i que vulgui introduir i implantar molt més
rigor en el funcionament d’aquesta empresa pública
concretament.

I en tercer lloc, també tendrà tot el nostre suport a l’hora de
combatre allò que vostè anomenava avidesa. Compartim amb
vostè que no és a les institucions públiques allà on ningú s’ha
d’acostar per fer duros, sinó per administrar correctament els
recursos públics.

I respecte de la intervenció del conseller d’Interior, també
volem donar-li suport quan ens ha dit que fa comptes continuar
treballant amb  el màxim d’exigència en la transparència, en la
claredat en la contractació del personal de l’Administració de
la CAIB, i de les empreses públiques del Govern de les Illes
Balears. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Hernanz, tiene la palabra. 

LA SRA. HERNANZ I COSTA:

Gracias, Sr. Presidente. Con esta segunda intervención de
los consellers creo que sí que han aportado nuevos datos. Creo
que el Sr. Conseller de Innovación Tecnológica ha aportado
datos que vienen a desmentir los aportados por el Partido
Popular. En cualquier caso, lo que ha quedado claro es que
todavía queda por facilitar información, que también esperamos
que se haga con la mayor rapidez posible, y que permita aclarar
esos datos. Pero sí que tenía un especial interés por manifestar
o aclarar que desde el Grupo Parlamentario Socialista exigimos
la máxima transparencia y claridad en la gestión de la
Administración pública, y también exigimos una respuesta
política clara e inmediata ante cualquier tipo de hechos. Lo
hacíamos antes, cuando estábamos en la oposición, y desde
luego, y con más ahínco, lo hacemos ahora, que damos apoyo
al actual Gobierno. Con eso quiero decir que en ningún caso
pretendemos callar voces de nadie, sino bien al contrario,
animar a todos los grupos políticos a que hagan ese ejercicio
de transparencia, de claridad y de asunción de
responsabilidades. Por lo tanto, decía, en ningún caso
pretendemos que nada quede sin aclarar, o que ningún
responsable quede sin asumir esa responsabilidad, nada más
lejos de nuestra intención. Lo hacíamos antes, decía, desde la
oposición, y seguiremos haciéndolo ahora. 

Y por lo tanto, en este caso, agradecer a los consellers que
han comparecido las explicaciones que han dado, felicitar al
Govern por la actuación que han tenido en ese caso concreto,
y por supuesto manifestar que desde el Grupo Parlamentario
Socialista seguiremos pidiendo las explicaciones que hagan
falta cuando éstas sean necesarias, y  exigiendo algo que para
nosotros es fundamental, que es la transparencia en la gestión
de la Administración pública. Muchas gracias, Sra. Presidenta.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat) 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Hernanz. Li correspon ara al Govern el
seu torn de contrarèplica. 



332 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 26 / 11 d'abril del 2001

 

EL SR. CONSELLER D’INNOVACIÓ I ENERGIA (Príam
Villalonga i Cerdà):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Huguet, li torn a
confirmar que la totalitat de les seves preguntes, les preguntes
per escrit, ja estan contestades. Vostès no les tenen, les podran
revisar, estic a la seva disposició si hi ha qualque cosa que no
ha estat ben expressada.

Coses concretes de la segona intervenció, li dic, per mi no
hi ha dimissió, el que hi ha és un contracte insostenible amb
criteris polítics, i per tant es convida a cercar una solució que
fos possibles per a ambdues parts. Ja sap vostè que el contrari,
no reclamar el que vostè diu dimissió, el contrari seria haver de
pagar-li al Sr. Morey encara la mateixa quantitat a la part
contrària. Aquest contracte no solament és un error, és un
disbarat, li dic clarament, és un disbarat. L’Administració, que
té el cent per cent de la societat anònima, té capacitat
econòmica per firmar aquest contracte; el Sr. Morey, jo no ho
sé, aquest contracte no anava acompanyat de cap aval. Torn a
repetir, no m’estic sortint del tema, és un disbarat aquest
contracte, i per tant, arribat un moment, el que es fa és mirar
d’aconseguir una solució que sigui possible, i que no
perjudiqui més l’Administració ni el Govern.

Quantitats, les hi don, nosaltres les tenim, i per tant em
pareix el moment de donar-los. No les hi donaré com vostè les
formula, perquè jo les tenc sumades d’una altra forma, però són
les quantitats. Si li pareix, prengui nota: Parc Bit
desenvolupament, 1.999, 6.416.000 pessetes; 2000, 11.734.380;
2001, 3.625.000, ja sap que dic que una de les respostes meves
ha estat, però un error, he contestat pel líquid cobrat, i tot això
no és el líquid, ara li diré exactament, tot això no és el líquid, és
el que hi ha pagat, descomptat IVA, descomptades retencions,
etcètera; atenció, jo he anat a no amagar res. Podria haver jugat,
“posau-me el líquid, i sumarà menys”, no tenc cap intenció.
Aquest contracte, aquesta relació, ha estat un disbarat. Torn a
repetir: total 2001, 3.625.833. Total suma d’això, jo li don:
21.776.213. Això és així, però a més he d’afegir les altres dues
quantitats, que són molt més petites, i que tampoc és una
excusa, també les ha cobrat, en concepte de dietes,
d’assistències..., no ho sé exactament, m’importa molt poc,
aquesta no és la qüestió. Evidentment ningú no comparteix
aquesta actuació. Bitel, 224.000 pessetes entre el mes d’octubre
del 99 i l’abril del 2000, no n’hi ha més, 224.000, i Bit 365.000
pessetes. Sumin tot això, i és la quantitat que a l’Administració
pública o empresa participada, jo no he volgut amagar res, vull
dir perquè hagués pogut dir que Bitel contesti el Consell
d’Administració, o que es reuneixi, etcètera. I per tant, tota la
informació, estic a la seva disposició en aquestes qüestions.

Una qüestió més. Clar, vostè em diu si hi ha antecedents.
Tot el que tenim, tot, li hem enviat. Quan arribin, tot està enviat,
les 30 preguntes. I clar, estan fetes que es dupliquen, això
passa. Sí, es dupliquen, ja ho crec que es dupliquen, conceptes
i temps i períodes, es dupliquen coses. No estic defensant que
la quantitat de 21.700.000 em pareixi una quantitat petita, no
estic dient això, em pareix, ja ho saben, un disbarat. Vostè em
demana si hi ha antecedents, la contractació d’aquesta casa, jo
és que avui era el dia únicament del contracte, no era res més,

però l’auditoria feta de sistemes operatius parla -parl de parc
Bit- d’auditoria fins al mes de juny del 99, “en cap de les
contractacions realitzades s’ha obtingut evidències que hagin
estat seguits procediments objectius de selecció de personal
que em permetin evidenciar que s’han respectat els principis
d’igualtat, mèrit, capacitat”, etcètera. Ho dic, perquè crec que
aquesta és una administració que no va com un rellotge,
necessita canviar alguns vicis històrics.

Més qüestions, aquesta mateixa auditoria, assessor de
Presidència, 7.487.075 pessetes per any, d’un senyor, què diu
l’auditoria? “Com s’ha indicat, no s’ha pogut obtenir cap
evidència que aquesta persona prestés els seus serveis a les
oficines o instal·lacions de l’empresa, alhora que es
desconeixen les tasques que ha desenvolupat. A l’hora de la
revisió efectuada, s’ha verificat que no consta la seva signatura
al llibre de matrícula del personal, que a diferència de la resta de
personal de la societat, els fulls de salari no han estat signats
pel treballador, ni per l’empresa, en cap dels mesos compresos
al període auditat”. Més li vull dir: el Consell d’Administració
ja han demanat una auditoria d’aquest tipus pel període que va
des de primer de juliol 99 a 31 de desembre 2000. Li puc
assegurar, pot ser que no tengui èxit polític, però ordre en les
xifres de les empreses a la Conselleria, li puc assegurar que això,
no solament no és un regal que li faig, vostè exigeixi-m’ho
sempre, jo estic a la seva disposició.

Sr. Buele, moltíssimes gràcies per la seva intervenció.
Continuaré en la línia que vostè m’exigeix i em marca, no pot ser
d’altra. No ho sé fer d’altra forma. Igualment, Sra. Diputada,
moltes gràcies per la seva intervenció. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (Josep Maria Costa i
Serra):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Jo, molt breument, però sí
que vull concloure amb quina és la línia d’actuació que es farà,
o que ja s’està fent. Una és entrar en el camp de la regularització
de contractacions que hi ha hagut. No importa repetir l’informe
de l’auditoria a què ha fet menció el conseller d’Innovació. I
amb això  li vull dir que s’ha d’anar poc a poc, o mirar-ho de fer
ben fet. Supòs que llavor no hi haurà el canvi de discurs,
perquè si arribam fins a les últimes conseqüències, perquè hi ha
molts de contractes anteriors que no reuneixen els requisits,
concordaran amb mi que estam davant de contractes nuls, i per
tant sap la generalització d’aquesta problemàtica el que pot
suposar. Per tant, crec que amb mesura s’ha d’establir la
segona part, és a dir, regularitzar tot allò que s’ha de regularitzar
i de mirar de compaginar una situació que és molt extensa i ja ve
de molta gent, que també hi està fent feina des de fa temps, que
supòs, que amb el mateix plantejament que m’està fent, supòs
que variarà els criteris i no m’exigiran dur fins a les darreres
conseqüències  que seria començar a decretar nul·litats de
contractes si s’han vulnerat els principis anteriorment
esmentats.
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Crec que la segona passa que s’ha de fer és dictar una nova
norma, allà on tot el tema de gestió i contractació siguin molt
més clara perquè no torni a passar el que ha passat, el que avui
es veu i el que no s’ha vist, és a dir, el que no s’ha vist només
faig una referència a l’auditoria, no faig cap altra qüestió i això
vull que quedi clar, Sr. Huguet, vull dir que la seva veu és
necessària i imprescindible en aquest Parlament, com la del grup
que vostè representa, perquè si fos el contrari seria qüestionar
un dels eixos de la democràcia que és el control que ha de
realitzar l’oposició al Govern. Per tant, no estam parlant d’això,
però sí que estam parlant i en democràcia això sí que val de
recordar, és a dir, els models de contractació que hi ha hagut i
el que vostè no ha de dir que li privam de l’ús o l’amenaçam la
paraula quan d’una forma clara estam contraposant diferents
models, perquè si vostè fa una comparació com la que ha fet,
que el Sr. Cànoves i no li arribava al Sr. Antich, jo estic
convençut que tota la informació que arriba a un director
general de presidència o a un cap de gabinet del president,
arriba al seu president, però això també li val per al seu
president, o el fax que arribaven al Sr. Mato no arribaven al
president?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Costa. Acabada la compareixença hi ha
un altre punt de l’ordre del dia que és el debat i la votació de la
proposta de sol·licitud de documentació de la ponència creada
per tal d’estudiar la creació, participació, funcionament i
distribució d’un fons de cooperació municipal per part de la
comunitat autònoma. 

Aquesta presidència interpreta que hi ha unanimitat i per
tant, podem donar per aprovada per unanimitat la proposta.
Doncs no havent-hi més temes s’aixeca la sessió i que passin
unes bones festes.
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