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l.-DEBAT DE LA COMUNICACIO DEL GOVERN 
SOBRE COOPERATIVES, R .G.E. núm. 218/89. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats, bon clia. 
Comenc;:am a desenvolllpar aquest Plenari cxtraor

dínari al qual se'ls ha convocat segons J'Ordre del Dia 
que els han rep~ll-tit; al Punt 1 contempla el debat de 
la Comunicació del Govern sobre Cooperatives, regis
trada amb el núm. 218/89. 

Té la parallla, en primer lIoc, per part elel Govcrn, 
el Conseller d'Agricultura Sr. Pere Joan Morey. 

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA 1 PESCA (Pere 
J. Morey i Ballester): 

Sr-. Prcsident. Sres. i Srs. Diputats. 
Tenint en compte que la Comunicació del Govern 

s'ha repartit a tots els grups polítics amb anterioritat 
a aquesta Sessió, la don per coneguela i per conseglient 
em referiré simplement al marc en el qual s'ha gestat 
aquesta resolució. 

A mitjan mes ele juliol varen apareixer els primers 
problemes seriosos de liquielitat a la Cooperativa Agrí
cola Poblense. L'actuació elel Govern en aquells mo
ments va ser una mera actuació de gestió, de suport a 
credits bancaris i el'accelen:ció ele les subvencions, ac
celeració del pagament de les subvencions pendents per 
part del FEOGA i per part del Ministeri d'Agricultura 
i Pesca. Pensavem que amb aquestes gestions i amb 
aquest tipus d'actuacions es podria redre«ar la situa
ció de manca de liquiditat d'aquesta cooperativa; ma
lauradament no va ser així i a final d'any, a finals de 
desembre ja ra crisi de la Cooperativa Agrícola Poblen
se va entrar en un caire que implicava una situació de 
molt difícil sortida. 

Les primeres gestions que es varen fer ja ens deí
xaren ciar que per poder actuar d'una forma que so
lucionas el problema s'havien de prendre decisions que 
implicaven la intervenció d'aquest Parlament i així la 
Conselleria ho va contestar a una pregunta per escrit 
del PSM-EEM, dient que era idea del Govern realment 
dur aquest tema al Parlament. 

També el Govern va tenir dar des elel primer mo
ment que un problema com aquest no era el proble
ma de la manca de liquiditat o les dificultats finance
res d'una cooperativa en particular, que fonamental
ment era un problema que implicava, podría implicar 
el cooperativisme en general, la imatge d'aquest coo
perativisme i sobretot el caire del cooperativisme del 
futur i també tenia cIar el Govem que no es podia dur 
a aquest Parlament unilateralment una solució tant per 
a la Cooperativa de Sa Pobla com per al moviment coo
peratiu, que era necessari aconseguir amb anterioritat 
a aquesta personificació el maxim consens de tots els 
grups polítics, perque aquí les IlIes Balears i l'agricul
rura no es jugaven una solució puntual a un problema 
d'una empresa, que aixo és una cooperativa i res més 
que aixo, sinó que era necessari plantejar el tema en 
termes generals. 

Per aixo des del primer moment s'ha aconseguit i 
s'ha d'agrair que sigui així un clima de dialeg entre 
tots els grups polítics representats en aquesta Cambra 

que ha desembocat en un c1ocument, que és la Comu- ~ 

nicació del Govern, en el qual entenc que existeix el 
consens necessari com ptT poder dir que és un c.lOCl1-
ment pactat entre tots el s grups polítícs. 

A la primera reunió que varen tellir els grups po
lítics pe¡- tractar d'aquest tema es va plantejar la qües
lió que s'havia de plan tejar. la va plantejar crcc re
corLiar el Crup SOCIALISTA i va dir que primer ele 
tOl CI1S havícm de preguntar per que havíem d'interve
nir. Es una pregunta ac.licnt, pcrql1c l10rmalment els 
poclers públics no ten en per que intervenir en qües
tions que afecten exclusivament una empresa privada; 
el que passa és que aquest intervencionisme, per dir-ho 
ele qualque rmlllera, aquesta intervenció que es propo
sa é-s legitimada en base a interessos general s superiors 
als intere ssos deIs mateixos cooper8tivistes de la Coo
pe ra/ ¡va Agrícola Poblense. Efectivament, si el Govem 
i el Parlament, conseqüentment, aprovant una !lei que 
ho pcrmeti, no permet aquest intervencionisme, aques
ta intervenció deIs poders públics, ens trobaríem amb 
un problema que depassaria la crisi de la CAP, ens tro
baríem que unes 800 famílies, 800 empreses agraries no 
tendrien can, ni manera ele fórmula per comercialitzar 
a curt termini elues campanyes d'exportació de la pa
tata i a més lIarg termini cls seus productes horto-fruc
tícoles perque faltarien el sistema i la manera d'orga
nitzar i encarrilar aquesta comercialització. 

Aleshores, vist aixo, els grups polítics juntament 
amb el Govern varen continuar reflexionant sobre si 
era possible trobar -ja que el problema fonamental 
era trobar com solucionar el problema d'aquest coHec
tiu, no estrictament del coHectil1 de la cooperativa- si 
exislien altres alternatives, és a dir, si hi havia altres 
alternatives, és a dir, si hi havia altres maneres de po
der <;omercialitzar aquests productes a curt termini. 
Les alternatives eren damunt la taula, únicament po
dia ser o bé una altra cooperativa de primer grau o 
bé cerc]r una empresa privada que ho fes o bé que 
ros la cooperativa de segon grau, que feia o fa sis o 
set mesos que s'ha constitult. Tant la primera solució 
com la segona representaven problemes seriosos en el 
sentít que no hi havia estructures a bastament per po
der absorbír els productes i poder fer una comercialit
zació mínimament racional i el fet de l'empresa pri
vada, encara que fos una empresa privada mixta, im
plicava problemes seriosos de tipus legal, de tipus de 
temps, de tipus de perill d'haver de retornar les sub
vencions rebueles de Brusselles, etc., etc., etc., i per al
tra part representava també que d'una manera o d'una 
altra la CAP s'encaminava cap a la seva irreversibili
tat com a cooperativa, ja que perdria la titularitat de 
part del seu patrimoni, que seria la que aniria a aques
ta empresa privada. 

Per tot aixo i de mutu acord, treballant tots i cer
cant una solució economicament racional i possible va
rem arribar a la conclusió que únicament la cooperati
va de segon grau, la Societat Cooperativa Limitada del 
Camp Mallorquí era la que, degudament potenciada 
amb personal tecnic especíalitzat, amb personal empre
sarial que l'estructuri, degudament potenciada era el 
cau més normal per trobar una soludó dins el camp 
del cooperativisme, sense fugir del camp del coopera-
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tivisme; una saludó per la qual la Cooperativa Agríco
la poblense manté la titularitat de tots els seus actius 
i que el que fa és llagar les seves instaHacions a la coo
perativa de segon grau i ~stablir a~b. ella un cont~acte 
de servejs per tal d'aprofltar els mltJans humaDs 1 els 
mitjans de transport que té per poder fer l'exportació. 

Aixo també donava una aItra sortida que era, ha 
estat una aspiració jo crec que de tots els grups po
lítics, de sempre, que és unificar, anar unificant sec
torialment la comercialització deIs productes i poder 
fer que les dues cooperatives de Sa Pobla, juntament 
amb la Cooperativa de Muro poguessin anar -i si Déu 
vol hi aniran- per primera vegada a fer les campanyes 
d'exportació totes juntes i amb marca única. Nosaltres 
som l'únic lloc d'Europa que arriba al mercat angles 
de la patata amb diverses marques; Jersey arriba amb 
una marca, Xipre arriba amb una marca, Bretanya ar
riba amb una marca i ara nosaltres també, si Déu ho 
vol, arribarem amb una sola marca i per una sola via 
de comercialització. 

Fet aixo, els grups polítics varen creure convenient 
que aquesta solució havia de ser una solució general i 
unu solució europea. En quin sentit? No és possible, 
creiem que no era seriós plan tejar una solució a mida 
per al problema d'una cooperativa, sinó que calia es
tablir uns criteris generals de com, per on ha d'anar 
el cooperativisme per arribar a ser homologable amb 
el cooperativisme que existeix a Europa, un coopera ti
visme que té com a principis basics i inamovibles el 
principi de l'autocapitalització de la cooperativa, el 
principi de portes obertes a la cooperativa, és a dir, 
qualsevol productor hi pot entrar; el principi de lliu
rameJlt deIs praductes amb un caire absolut, és a dir, 
tots cls productors han de lliurar els seus praductes a 
aquella cooperativa per ser comercialitzats, i en defi
nitiva els principis que ja fa molts anys regeixen a Eu
ropa per a les agrupacions de productors agraris. 

En aquest sentit es va plantejar el document, és 
a dir, aquest document és un marc general que serveix 
per a aquesta cooperativa concreta Agrícola Poblense 
i serveix també per a totes les altrcs coopcratives, a 
les quals marcam el camí per on han d'anar per tal de 
posar-se en condicions de major rendibilitat, perque en 
definitiva és aixo el que serveix, el que serveix en de
finitiva és que una cooperativa, al final del seu balan<;, 
presenti uns resultats amb beneficis. 

Dit aixo, diríem que probablement, amb tota se
guretat i en aquest sentit actua el Govern, aquesta de
cisió implicara qüestions que no són explícitament a 
la Comunicació. Com és natural, nosaltres necessitarem, 
des deIs mateixos pressuposts de la Conselleria d'Agri
cultura. prestar un suport major del que havÍem pen
sat quant a mitjans t.ecnics gerencials i quant a pro
jectes de viabilitat a les cooperatives en general i pro
bablement, pel que fa als capítols pressupostaris que 
ha aprovat el Parlament, haurem de demanar amb pos
terioritat les corresponents compareixences per tal de 
poder fer canvis per augmentar les seves quanties, per 
Poder fer el que ens praposam en aquesta Comunica
ció. 

Jo crec que tots els grups polítics, tots els grups 
polítics i el Govcrn, amb responsabilitat i amb serietat, 

sense demagogia, hem triat el camí més difícil, pero 
també creim que és l'únic camí possible per poder 
avan~ar, ateses les limitacions estructurals que té el 
nostre moviment cooperatiu avui, aquí i ara, pero és 
precisament o nosaltres creim que és precisament el 
camí més difícil, prendre el camí més difícil, allo que 
ha fet que les societats, els pobles caminin endavant. 
Anant pels camins més facils no s'han avan<;at mai mol
tes passes, anant pels camins més difícils es traben més 
dificultats, es traben més prablemes, pero en definiti
va és quan hi ha un avan<; qualitatiu cap al futuro 

Per tot aixo i donant per coneguda la Comunica
ció del Govern a aquest Parlament, agrairia en nom 
del Govern que tots els grups polítics aprovassin aques
ta Comunicació del Govern al Parlamento 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus deIs Grups Parlamentaris que vul

guin intenrenir? 
Pcr part del Grup Parlamentari MIXT, té la parau

la el Diputat Sr. Ricci. 

EL SR. RICCI 1 F EBRER: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats . 
Avui es du aquí amb urg~ncia un fet que hauria 

de passar rapidament a la historia i no s'hauria de re
petir segurament mai més, perque és indiscutible que 
la nostra obligació és ajudar els nostres ciutadans i que 
cada día vegem que millora el seu benestar, pero tam
bé és veritat que la nostra responsabilitat va molt més 
enlla i que el fet que avui haguem fet, com deia abans, 
amb urgencia aquest PIe que ens provoca el fet d'aju
dar algú, un grup el'un poble important, un grup de fa
mílies perque no caiguin en un desesperan~a econo
mica, a<t;o no s'ha de repetir. Quan jo llegia la Comuni
cació del Govern relativa a les cooperatives i veia les 
seves reflexions, jo vertaderament crec que són refle
xions realistes qua n diu «lllla reflexió con junta sobre el 
present i futur del moviment cooperatiu «i cree que 
vertaderament a¡;.Q és el que avui, més que altra cosa, 
s'hauria de tenir en compte aquí dintre. No es tracta 
ja de si el que han decidit tots els grups polítics com 
a solució és el final de la qüestió, a<;.Q no és més que 
una necessitat i punt, és bo que tots plegats estiguem 
d'acord en una única solució, si bé es veritat que a mi 
ja no em preocupa més el tema ni vul! discutir si, tal 
com deia el Conseller d'Agricultura, els sistemes que 
adoptarem seran bons per allo o per allo altre; jo con
sider que són els millors i la prava que per a nosaltrcs 
són els millors és que tots els Grups estam d'acord que 
e~ faci ai:xÍ. 

Pero hauríem de pensar alguna cosa més, perquc 
aquest fet d'avui, com deia. no s'ha de repetir i hau
ríem de pensar en la nostra responsabilitat, la respon
sabilitat de tots els Parlamentaris i la responsabilitat 
del Govern de per que passen aquestes coses, que sig
nifiquen de veritat les coopera ti ves i si vertaderament 
creiem, com jo cree personalment, que les cooperatives 
ten en un gran futur i han de ser segurament unes asso
ciaeions que ha de créixer cada dia i han de créixer 
pcr una necessitat social i economíca, perque a tot 
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aneu del món s'héln establert i són una cosa bona i 
Europa ens dóna una forla lli<;ó, a Alemanya, a Angla
terra, que les cooperatives funcionen j funcionen bé, 
pero per ckscomptat és estúpicl evadir la 110stra respon
sabilitat que avui hagi passat el que ha passat. Fin s a 
quin pllnt nosaltres som responsables? Una cooperativa 
neix d'una necess ilat, p ero si no hi ha iHusió i la res
ponsabililat dc sulucionar aquella I~cessilat, si vertaele
rament el que feim és ter que creixin grups d'empre
ses per a le" quals és més important a veure el'on trcucn 
les subvenciol1s, a vcure d'on treuen la renclibilitat i que 
la rendibilitat sigui el producte de les nostrCs ajudes, 
la lendibililal CUlll a tab elllplcses, a<;o és velladela
ment el gran pecat que tcnim i en totes les actuacions 
que avui facem aquí a mi em continuen preocupant 
una mica les coses que cleim, perque si bé és bo que 
1"acem a<;:j que [eim avui, hem de crear aquí dintre unes 
pautes suficients perqué mai més no es crel aquesta 
idea, perque vertac1erament l'empresa cooperativa no 
acabi essent, com en moas casos pot arribar a ser, o 
bé una empresa amorl'a, sense rabia, sense reconeixer la 
lluita d'un mercat obert com el que tenim nosaltres, o 
bé, senzillament i a la practica, una competencia des
lIeial per a la resta c1'empreses, perque vertaclerament 
és molt comoda la cooperativa quan aquí veim cada 
any, en els pressuposts, de quina forma directament o 
indirectamen1 sempre cobrim les mancances d'aquestes 
cooperatives. 

Amb duresa, jo diría que les cooperatives o són 
rendibles o no tenen per que existir i que no hi ha dret, 
vertaderament, que es creln cooperatives senzillamcnt 
amb la idea que nosaltres -o millor dit, els c10blers 
deIs ciutadans- hem ele ser sempre el suport mol tes 
vegaeles ele la seva incapacitat, una incapacital que nos
altres mai més no podem acceptar, una incapacitat que 
nosa]tres haurem de reconeixer que si avui feim aques
ta feina sera, no clur un control com deim, avui, que 
aquí eleim que ens vcurem obligats a tenir un control 
continuar determinat amb el 1emps que sigui necessari 
i el temps mínim possible, perqu~ si vertaderament unes 
cooperatives s'han ele mantenir el'un control, a;:ó ja no 
són cooperatives_ Les coopera1Íves han de tenir, insis
leixo, la capacitat d'unir la gent que té manco possibi
litats a fi que unieles i amb la nostra ajuda ele llan:;:a
ment puguin ser derna empreses creaclores de riquesa, 
maí depredadores, i serien depredadores si per subsis
tir haguessin de confiar sempre que al final sempre ven
dra el que responsablement les haura d'ajudar. Nosal
tres som un país, som un poble per crear riquesa per 
a tots j ele cap manera no hi haura mecanismes el'una 
forma o d'una altra que permetin, com deia abans, o bé 
competencies deslJeials o bé pensar-se que a<;:o és xauxa 
i anam fent. 

Aquest és l'únic missatge que jo volia fer arribar 
aquí, com ja sabeu don suport a aquesta idea, és una 
so lució per a un poble, per a 800 famílies i que ens veim 
obligats a adoptar-la, pero vertaderament les actuacions 
que a partir d'ara tinguem nosaltres dintre i per a les 
cooperatives sera i ha de ser, no esperant que hi hagi 
a la Harga un canvi d'idea, no, la voluntat, al revés del 
que diu aquí l'escrit; que és una cosa que lentament ha 
de mirar de canviar perqll'e no es pot fer un dia per 

altre, jo di c qUé' no; ac;o es un problema que pot cao 
viar un elia per altrc', cJcma ha elc ser difen'nt totalmcnt , 
c1emá la scnsibililat deIs coopcrativistes han de ser cli· 
ferenls, Com cliu molt bé aquí, una cooperativa no és 
anar a \'eure si "I/l m'ho p"gucn bé i quan els altres 
no ho \·olen i miral· si a<;,o scrvira de Tlt'f!oci més o 
manco brillant; un:l cooperal ¡ya ha ele ser una COS<I 

rab iOS:l 1 aques 1 sen [imen 1 ha de néixt'r c!ema ma teix, 
no dcmá passa l, dema mateix ha de néixer aqucst sen
timcnt i que toles les cooperatives sápigucn a partir 
el'ara que les seves necessitats no seran cohertcs pcr la 
seva incapacitat ele trebalL Si té un problema cletermi
'naL d'irnpundnabies haurem de respondre, com respon
drem el'empreses privades, pero mai no sera perque 
munlam ni deix3m que es muntin empreses incapaces 
i aquesl és un principi que hem de tenir molt en comp
te . La cooperativa, insisleixo, no ha ele scr mai més, ni 
ha de ser ni so·á, la competencia cleslleial ele la resta 
d'empreses. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Par parl del Grup Parlamentari PSM-EEM, té la 

paraula el Diputat Sr. Sena. 

EL SR, SERRA I BlJSQUETS: 
Gracies, Sr. Presiden L Sres, i Srs. Diputélts. 
De [et som davant un deIs problemes importants 

d'aquest any polític, d'aquest any natural i, crec que 
ho hem de dir, el Govern, el seu President va agafar el 
tema en el moment precís, va agafar les regnes del 
maneig, en definitiva, i pensam que a hores d'ara no 
hi ha elubles que la jntervenció del Govern, la inter
venció de la Comu-nitat Autonoma i cI'aquest Parlament 
són ac!meses de manera un~ll1ime, es tengui una ideolo
gia més en un senLit o més en un altre. 

Pero elit aixo i reta l'observació en positiu davant 
I'actuació ele l'ExecL1tiu, el nostre Grup héluria de fer 
avui unes rcflexions, ha ele fer avui unes reflexions crec 
r¡ue n ecessáries clavant tot 3quest tema i ja per enda
vanl avanc;am que la 110stra posició final sera d'un su
port, aix0 sí, crítico pcr les raons que apuntarern. 

La primera de totes, aquesta és la tercera alterna
tiva que es presenta a la Pobla, és la tercera alternativa 
que es presenta a Mallorca i no és una alternativa es
pecífica per a aquestes 800 famílies i aqucsts 2.000 mi
lions aproximats anuals que gira la CAP, sinó que ens 
lrobam davant una alternativa molt més generica que 
apunta més a partir el 'una serie de teories i d'una s,~rie 
de projectes del Govern de la Comunitat, de la Conse
lleria d'Agricultura, respecte de la cooperativa de se
gon grau, que no concretament abordar el tema de la 
CAP. 

Nosaltres analitzarem amb molt de detall números, 
projectes, j hem de ser sincers, creiem d'entrada que a 
curt termini era més viable la societat anónima mixta i 
que hi havia fórmules de negociació amb el FEOGA, 
amb el Govern de l'Estat, i que hi havia fórmules de 
negociació amb els pagesos, amb la resta de cooperati
ves de Mallorca, per veure que aixo era una fórmula 
transitoria í que aquesta fórmula transitoría podia sig
nificar tornar a llanr,:ar aquesta cooperativa i abordar 
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t.;. la segona gran via de debat polític, que és el coopera
tivisme de segon grau. Aixo és donava així d'entrada 
per part de la gent que des de l'Esquerra Nacionalista 
veiem el problema, la necessitat que no hi hagués ban
dositats, que hi hagués dialeg, consens parlamentari i 
que a la vega da donassim solucions i viabilitat a curt 
termini a uns problemes reals i concrets. 

Per tant, ens trobam davant una tercera so lució que 
no és la primera deIs deu punts plantejats a la primera 
Assemblea de Sa Pobla per part de l'Honorable Presi
dent de la Comunitat, no és la segona de la societat 
anónima mixta de la qual s'havia parlat tant, pero en
tram en una que s'assembla a la primera, que almenys 
és dins l'estructura de la primera, pero que va encara 
molt més enlla i va cap al terreny d'aquest coopera ti
visme de segon grau que, com a fórmula teorica, nosal
tres creim que és perfectament valida, pero la seva 
practica s'ha de demostrar i quan dei m que la seva 
practica s'ha de demostrar ens referirem a un parell de 
petits problemes. 

Un, ¿han pensat vosU:s de la Conselleria d'Agrieul
tura, si no es trobara desbordada la Cooperativa elel 
Camp Mallorquí, ja a cmt termini, amb tot aquest nou 
plantejament que 11 cau e1amunt ele 2.000 milions ele gir 
i amb tota una secció hortifrutícola que fa tres anys 
les cooperatives ele Mallorca reunieles a Sineu en' pre
sencia del Sr. Calelers Dueñas, etc., rebutjavem preeisa
ment el que ara aprovarem") Es té consciocncia concreta 
d'aixó") Es té conscéncia concreta ele les reticencies de 
eertes cooperatives ele Mallorca a aquesta fórmula, i a 
mi m'ha estranyat saber, que pareixia que a Sa Pobla 
tothom hi estava e1'acorel, qua n la segona cooperativa 
de Sa Pobla pareix que no hi esta tant amb aquesta fór
mula quan per a nosaltres era basic que hi estas d'acord 
i que hi entras i que per tant no hi hagués reticencies 
en aquest tema? 

Nosaltres creim, per tan1; que per aquí ens movem 
davant uns certs problemes que ens e1óna la impressió 
que el Govern hala-a e1'assumir molt directament, molt 
més directament elel que implicaven altres fórmules pre
vistes. Per tant, ens trobam e1avent una certa incertesa, 
un c~n risc, davant uns problemes ele personal, sobra 
personal elel que existeix ara, e1el personal no qualificat, 
i a la vegada falten tecnics per a aquest nou planteja
ment cooperatiu, Com es pensa resolelre aquest proble
ma sense traumes? Aixa és una altra qüestió que fins 
que no la tenguem ben concretada ens costara veure la 
viabilitat el'aquest procés. 

" En la qiies1 ió de la negoeiació amh els hane" amh 
tots els creditors que actualment hi pugui haver ele la 
CAP, pareix que la paraula que s'havia donat al Sr. 
Cañe!las es manté, així ho sembla almanco, per?) nos
altres dubtam una mica que des del moment que es 
)1osi en m<1rxa un nou projecte que no és l'anterior no 
hi hagi més reticencies de les previstes, perquc en eco
nomia i en política les coses no són iguals un dia per 
l'altre i tots ho sabem. 

Per altra banda, se'ns parIa d'una intervenció de 
la Comunitat, pera ¿ha pensat el Govern que intervenint 
d'aquesta manera haura d'obeir una mica el que l'As
semblea demandara o ja ha demandat, que són les res
ponsabilitats e1'aquella gent que ha dut la CAP a la si-

tuació en que es troba? Aquest és un altre deIs temes 
que supOs que tots en serem aquí conscients i tots eIs 
qui hem anat per Sa Pobla sabem que hi ha gent que 
vol demandar, que demana responsabilitats a aquests 
que han estat irresponsables i que han dut la CAP a 
la situació en que es traba. 

Per tant, en aquest moment, en la via que posem 
en marxa hi ha un camí molt obert al fet que siguem 
nosaltres mateixos que haguem d'intenrenir en aquest 
tema, tema que en principi tots havíem quedat e1'acord, 
almanco pensavem que era així, que més valia que aixo 
quedas en el mare intcrn de la cooperativa i no a un 
marc molt més transcendent, i evidentment el nostre 
Grup creu que demanar responsabilitats és un exerci
ci normal i fins tot ele responsabilitat pública, 

Nosaltres, en elefinitiva, creim que som davant una 
solució que és la menys dolenta, una solució teOlica que 
pareix positiva, pot ser que no n'hi hagués d'altra, pero 
ens trobam davant una situació que creim que no és 
la més concreta per als problemes reals que hi havia 
a curt tcrmini i creim que per al conjunt del poble de 
Sa Pobla no és una alternati\'a que tengui els resultats 
excessivament aclarits. 

Fetes aquestes observacions crítiques que eréiem 
que era el nostre eleure [er avui, sense intentar rompre 
en. absólut cap tipus el'idea unitaria, pero sí reflexionant 
i veient que el cooperativisme és una gran opció eco
nómica i social, pelú que la seva practica habitual a 
vegaeles ens e1u molts ele problemes i molts de desen
cants; crcure, en definitiva, que s'haura d'agafar molt 
el timó d'aquesta alternativa i aixo exigira no només 
una informació parlamentaria, com es e1iu que hi haura 
caela període, sinó que exigira molta dedieació, exigira 
enfortir moltíssim el pacte intersectorial, cosa que esta 
molt fluixa, exigira doblers anual s e1els pressuposts per 
a aquesta alternativa i crec que el Conseller ho ha dit 
bé avui, ja hauren d'estudiar e1'on es treuen els e1oblers, 
perque a nosaltres els comptes no ens acaban de sortir 
si no hi ha canvis substancials dins el pressupost ele 
la Comunitat, pero és que no només hi hauran de ser 
per al 89, hi haunll1 de ser per al 90, per al 91 i per 
a una serie e1'anys i nosaltres no ens voldríem equivo
car, pero creim que si no preveim uns 400 milions 
anuals per a aquesta alternativa, elifícilment la veurem 
viable, pero creim que Petes aquestes observacions tam
bé hem ele veure les coses amb optimisme, amb res
ponsabiltat. Cregui el Govern que el nostre Grup es
tara no només per al dialeg, sinó també per continuar 
trobant soluciollS i sen.,e cap tipus ele sectarisme. sigui 
avui la pagesia de Sa Pobla, sigui e1ema un altre sector 
economic eI'aquestes i!les que pateix i que en defini
liva creim que qU<111 hi ha un sector que patei;.,: el Go
vern ha eI'actuar. 

Per aixo creim que ens hem de felicitar en certa 
mesura ele les actuacions rapicles del Govern, creim 
que la fórmula tal \legada sigui l'única possiblc, l'única 
viable, ara bé. en Fa por que no estiguem més amb una 
fórmula tcórica que <1 I'hora de I'aplicació ens dugui 
molts de maldecaps . 

Gracies. 
(El Sr. President s'absenta de la sala la Sra. Vice

presidenta Primera presicleix el debat) 
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EL SR. PRESIDENT: 
Por parte del Grupo Parlamentario UM, tiene la 

palabra el POl'ta\'oz Sr. Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMOROS: 
Sra. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Si avui som aquí és pcrquc a Sa Pobl~\ hi kl lIll~\ 

crisi eCOl1l)IJÚCa i sucial prol linda, una cri';l im purtaJ1 L 

que encara que tengui unes neIs certamen t allunyadcs 
en cl lempó;, nu ptT aix8 no hcrn de cOlllloui-c que el 
GO\'crn ha hagut el'intentar resolc1rc aquest problema 
al galop i precisament perquc l'ha hagut el'intentar rc
solclrc:.ll ;:¡]up hi kl ll:\gut clj[CICl1~::' ulxiull;, Llb que 
han cristaHitzat en una darre¡-a que 110saltres pel1sam 
que és la més adequaela per al problema que hi ha 
plantejat. 

Jo voldria repetir - i no ho taré pel'quc Ji donam 
suport, evielentment- les parau\cs elel Conseller d'Agri
cultura, Sr. Pere Joan Morey, i per tant m'estal\'iaré 
tot el que ha elit, que nosaltn:,.~ feim nostre, el Crup 
ParJamenlari UM naturalment. Sí únicament vull des
tacar que el que es du avui aquí esperam i pensam qUe 
sera aprovat per tots els Grups el'aquesta Cambra, el 
qual fet cree que és una bona Ilotícia per al Parlament, 
és una bona notícia per a la soeietat balear, perqué 
tots els Grups Parlamentaris, totes les forces pulítiques 
aquí presents hem anat a reso~c1l'e el problema per so
bre cl'interessos partidistes. 

En segon !loe, hem ele c1ir que si nosaltres som 
una opció política que esta per l'afermament ele la so
cietal civil i per tant pel no interveneionisme, hem de 
dir que aquesta solueió que es proposa avui és la que 
sllposa un mínim el 'intervencionismc, és a dir, el que: 
es fa és dir: senyors ele la CAP, vostes han de resulc!re 
els seus problemes, si vos tes tenen problcmes ele ges
tió o cl'altre tipus els resolgllin "OS tes, pero en canvi, 
amb un simple aval de 400 milions ele pesselt:s que e\'i
dentment s'esperen I'ecuperar, 21mb aguest simple aval 
i la possibilitat ele dunar una subveneió més enclavant, 
amb aixo es potencia una cooperativa ele segon grau, 
gue és c1ifereilt de la que té el problema i pe¡- tant la 
intervenció que hi ha és mínima. 

La quarta cosa i c1arrerél que voichü dir és que: 
el'aquesta crisi nosaltres pensam que en sortira una so
lució que ens acostara al Merca t Comú, o sigui que 
tendrá un final ele refon;ament de I'adequació de les 
estructures agraries a les que hi ha al Mercat Comú 
i aixo vol dir que haurem donat una passa !larga. Hau
rem aconseguit avui, primer que es crel una agrupació 
ele productes agraris que come:-cialitzi suta el principi 
ele l'exclusivitat, la qual cosa, SI no hi hagués hagut 
aquesta crisi de la Cooperativa Agrícola Poblense se
gurament hauríem tardat bastant de temps a haver-la 
aconseguida, per tan! el desenlla<; de la crisi és alta
meut positiu com també ho és que el desenlla<; d'aques
ta crlsi ens dugui a comercialitzar amb una marca úni
:':3 productes com la patata i d'altres. 

Per tant, el que podem fer és felicitar-nos eonjun
tament en el Parlament perque dins el galop s'ha tro
bat una solució que creim que és la millor, la menys 
intervencionis ta i la que ens acosta més al Mercat 
Comú. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
PUl' parte del Cmpo Pal bmcnlario CDS, tiene la 

paJabra el Porr;:l\uz Sr. OLlci~laS. 

EL SR. QliETGLAS 1 ROSANES: 
CriKies, Sra. Presiden!. Sres. i Srs. Diputats. 
El Grup Parlall1L'ntari COS dóna ;,upun, s'ha de dir 

tl\:I1~ ¡ :Ida, é[ b soluL'iú que de~pré;, de l13rgs debar ~ , 

cleliberacions, scssions ele 1eina, els representants ele 
tots cls Grups amb rcpl cSL:nLLció p~Lrlamclllária hall 
acül dat l)ér elonar resposla política a una ele les crisis 
més illlportants que ha 'iol en el cooper" t ivisme aques ls 
d:urclo dll.)", jlell[Lle lJU es LJdeta JlUJll0S de la qüestiu 
ele b crisi de la Cooperativa ele Sa Pobla, sinó d'una 
crisi -:leJ moele] cooperatiu que en eleJinitiva el que fcia 
era posar en crisi 1<1 viabilitat de la sortida del camp 
ele le" nos tres illes. 

En conseqticncia, cree que el primer que hem d'as
senyalar l~S que el nivel! clel problema excedia en molt 
d'ul1 ambit, el'un problema (['una cooperativa local, per 
mol! important que los el problema, per molt impor
tant que fos la cooperali\'a clins Sa Pobla. Es aquesta, 
la solució que hem arribat a acorelar, una solució coo
perativista i aixo és important asscnyalar-ho, perque 
el'entre altres solueions que s'hall balTejat, algunes ele 
les que han estat daml!n~ b ¡aula suposaven no sola
ment posar en perill b mateixZI \'iabililat de la Coupe
rati\a, sinó que suposaven un vertacler atae frontal a l 
prineipi elel cooperativ¡sme COI11 a fórmula de eomer
cialitz3ció de productes agraris. com a fórmula ele elo
nar una passa positiva ele cara a ia soJueió deis proble
mes (lel campo En conseqi.iencia, nosaltres donam su
port a aquesta SOlllCió perquc és una solució que sub
ratlla el" ]lrineiri~ rnnpé'r81i\'i~;tcs i que sU]losa un pas 
enclavant cap a la in,planlació del cooperativisme i no 
.sola'l1l'ilt cap a la impblltaci6, sinó també cap a la mo
dernitzac.:ió de les estructllres cooperatives. 

Un deJs problcmcs que ha tengut el nostre mo'."j

rnen: cooperatiu h~; estat el minifunc!i cooperatiu i b 
ó:uprernacia elel principi territorial de les cooperZltives 
en rehci(') amb el principi sect ori8J. FeiZl falta que se 
subrat!las el caracter sectorial de] movirnent cooperZ\
liu i feía falta, en conseqi.iencía que el'una situació ele 
crisi en sabéssim trcm-e conseqüeneies que sig:1ific2ls
sin un P(\S cap al futur i no un tornar a situacions en
clarrerides. él situacions gue han demostrat la seva in
capacitat el'adequació a unes estructures moclernes de 
comercialització dels productes elel campo En conse· 
qüencia, la instauració cl\1lla sectorial horto-fruetícola 
elins la Societat Cooperativa Limitada del Camp Ma
llorquí que comercialitzi els proeluetes horto-fnletíeoles 
signi fiea un pas enclavant en b moden1ització ele les 
estructures del eooperativisme agrieola i aixo és im .. 
portant subrarllar-ho, erec que aquesta és una de les 
qüestions per les quals tots ens hem de felicitar en la 
mesura que davant una situació de crisi, davant una 
situaeió negativa, estam disposats a positivar-Ia i fer-Ia 
no solament positiva, sinó de progrés. 

Hem de mostrar la nostra sa~isfaeció també per
que s'ha demostrat que mitjan(fant una política de coo
sens, ele dialeg, de participació, és possible trobar so
lucions m illors , fins i tot tecnicament millors. Ha estat 
el triomf del dialeg, el triomf elel consens enfront de 
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solucions tecnocratiques, enfront de solucions que no 
gaudissin d'elements de participació com ha tengut 
aquesta; hem demostrat que la multiplicitat de punts 
de vista millora sensiblement les solucions. 1 jo voldria 
ser més crític, probablement més crític que els ante
cessors en l'ús de la paraula, en relació amb una de 
les propostes que hi havia damunt la taula j que en 
un determinat moment el Govern va proposar, que era 
la solució de la societat anónima que, com ja he dit 
aballs, era una solució que venia a dinamitar els prin
cipis cooperatius, venia, en definitiva, a esborrar la Coo
perativa Agrícola i, el que és pitjor, a lliurar el patri
moni de la Cooperativa Agrícola Poblera en mans deIs 
seus credidors i molt probablement en mans deis 
bancs, que eren els únies que, mitjan{,:ant l'adqllisició 
d'accions, podien tenir la capacitat de quedar-se, lite
raIment, élmb el patrimoni de la Cooperativa. 

En conseqüencia, jllnt8.ment amb el fet de donar 
una solllció a un problema ele 800 famílies, CO!Tl ja s·h;:¡ 
dit -és la xi[ra que s'esmenta com el nombre el'afcc
tats probable-, jUlllament amb el fet de donar una sc
lució urgent a un problema urgent, es dóna una surli
da ele cara a implantar un major grau de ll1enta1ització 
cooperativista, Cree que aquesl és un element que ta111-
bé val la pella subraLllar, jo cree que la principal res
ponsabilitat de la situLlCió a la qual va anibm- la Coo
perativa Agrícola Poblera no era més que una manca 
de me'ltalització, una manca ele mentalitat cooperati\"3 
per part deis coopcrali,;is~cs. Es e\'idCi1t que UDS _'uu
perativist.::s que en un cletenninat moment varen [er 
una apol'tació de capital de l'orelre de les 25.000 pes se
tes i que de sobte, a través de mecanismes d'una ge
rencia que jo no voldría qualiEicar en aquests mo
ments, pero que CIl clefinitiva suposava una renúncia a 
l 'autocapitalització i per tant va ficar la Cooperativa 
dins un proeés de ll!.anca de responsabilitat per part 
deIs cooperativis~e:; en relació amb el que SUCCela a la 
Coope,ativa, va produi¡- una silllaeió en la qual els ('00-

peralivistes, mancat', el'una menralitat vertadcrament 
cooperativa que aHó era seu, realment es trobaven com 
él subjec:es passiu'i en mans d'un destí que gestionaven 
unes esferes él les quals en definitiva ells eren aliens. 
Cree que aquesla és la principal responsabilital del que 
ha Succelt a Sa Pobla. crec que aqucsl element de man
ca ele resPol1sabilitat, ele manca el'implicació i d'imbri
coció E'ntre la Cooperativa com superestructura i els 
mateixos coope¡-ativistes ha estat el que ha prodult 
aquest divorci que, en dcfini~l\'a, d'llaver pcrmes que 
es continuas pronunciant, el que hagués passat és que 
S'hél.gués arribar a lIca inviabilit::tt c1el model couperatiu 
a l camp i la rórmuia de la societat anonima, l'única 
Cosa que .Feia era :,l'nlenci8x aquesta situació com el 

definitiva i com a inexorable, 
En conseqiÜ~¡lCia, no podem sinó felicitar-nos que 

el Govern hagi lengllt la Gipaci~at de rectificar el scus 
plantejaments, ele recübcar 11l1<1 su lució que cld c.li~ileg 
amb la resla deis Grups Parbl1lcnt~:ris es va vcure que 
no era la solució COlTceta perque no era la soluciú dillS 
d camí ele subratl13r i ele rei, inclica¡- la mentalitat i 
ds valor:; del cooperativisllle i anibm- a una solucil\ 
que rccolzada per to:s els Grups Parlamenta¡-is subrat
ll.as dos principis [unamell'als. el principi ele l'exclusi
vltat, un eix hasic de l'esC¡llerr~l l'o(jpcrativisla. i el prin-

cipi de l 'autocapitalització, també un eix basic perque 
el cooperativisme s'assenti sobre un principi basic de 
r esponsabilitat deIs agricultors. 

Amb la felicitació a tots els Grups de la Cambra, el 
Grup del CDS vol subratllar una vegada més el seu 
suport a aquesta solució i, per tant, al Proj ecte de 
Llei de l'Aval elel credi t a la S.L.C. del Camp Mallor
quÍo 

Gracies. 
(E l Sr. President reprén la preside ncia del debat) 

EL SR. PRESIDENT: 
Pcr pan del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la 

paraula el Portaveu Sr. Francesc Triay. 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS : 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Molt bé eleman<lva el Conseller d'Agricultura per 

qu'e 11em el'intervenir. Per que han d'intervenir els po
ders públics en un problema com el de la Cooperativa 
Agrícola Poblense? Per qw~ no hem de deixar que si
gllin les lieis elel mercat les que substitueixin les es
truclures ele la Cooperativa si aquestes fallen? 1 la nos
tra n:spusta a aquesta pregunta és clecididament a favor 
el'aquesta llccessaria intervenció perquc ho requereix 
['agricultura, sector petit i en retroeés dins el conjunt 
economíc regional precisamenL a una area gcografica, a 
un I11UniClpi, Sa Pobla, eminentment agrari, que pro
dueix un proc\ucl~, la patata, que és un producte ele 
produceió important, cOl11pe~itiu, exportador, perque el 
Govern de la Comunitat ha de ser eoherent amb els 
seus plantejaments i ha de propiciar l'aeursament deis 
canals comereials en benefici deIs pagesos i deis eon
sumidors i perque s'han el'impulsar les organitzaeions 
associatives agraries . No podem quedar plegats de bra
<;os clavant l'esfonclrament d'una important cooperativa 
agraria, la CAP, esperant l'acció benefactora ele les 
sacrosantes lleis del mercat, perque el mercat, sense 
corrcccions ni ajueles, ja sabem, en aquestes qüestions, 
per quines dreceres va: xuclant els joves cap als see
tors sClveis, fent pujar el preu de la terra amb usos 
imfllobiiraris, rcsiclcl1cials, tudstics, que fan impossi
[,le j'adquisició de la [erra pels pagesos per consolidar 
una explotació agrária racional, deteriorant les concli
cions ele vicIa del medi rural, coneluint l'agricultura cap 
a una participació 2,bsolutarncnt residual dins el pro
ducle regional. Aquesta situació evidentment exigeix 
una in,CIvenció positiva per p:n-t deis pocIers públics. 

Segona qüestió. Per que Í1é'm de potenciar el pro
jecte cooperaLiu i no anar cap a La constitució el'una 
socieLat anónima amb aportació in~portant de capital 
per pan ele la Comunitat Autonoma? S'ha dit, pero vol
dria recalcar algunes de les qüestlOns. Per una part, la 
fiolitiGl agraria cO!11uuiU:.ria clóna impOl-tants ajudes 
d'inversió i ele comercialiizació a les cooperatives i es
pC-:l~dl1lCl1t a les dssucia..:ions, a les agrupacions de pro
ductor:; agraris, a les APA; la societaL anonima no po
dría ser Agrupaciú de Promo'ors Agraris , els beneficis 
Cisca1s són molt més importants per a les cooperatives 
que ]!l'r a les socielats anonimes, es poclrien perdre 
- C0111 ha cllt molt b'~ el Conseller el'Agricultura- aju
des ja rcblldc.~ i ::tjuclcs que encara s'han de rebre de 
la ComunitaL ECOIlUi11ica Europea per les inversiolls 
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fetes, i que són uns deIs valors més importants ele la 
Cooperativa Agrícola Poblel1se, retes a les noves instal
lacions ele la Vileta. 

Per altra part, nosaltres compartim les resolucions 
i e1s plantejaments agraris de la Unió de Pagesos de 
Mallorca, que a les seves resoluciom ha plantejat cla
rament el cooperativisme com a estructura idonia per 
a la comercialització deIs proclu ck~ agraris, peró hi ha 
més, s i les cooperatives amb problemes es transformen 
en societats ananimes, ¿quin sentit té l'acció creant 
UCABAL, la Unió de Cooperatives Agrícoles ele Balea
res, impulsant la unió del camp mal10rquí com a en
titats rep!'esentatives? Si la solució és la transrorma
ció en soéietats anónimes, que en feim del model ele 
cooperativísme que d'una manera tan Iluent, tan ben 
setinacla, exposa el Govern a través cleI Llibre Ven!? 

Per tant, creim que el bon camí és el ele la pro(un
dització del cooperativisme, no la seva destrucció, és 
un cami difícil, pero és l'únic, pero clar, aquest coope
rativisme no és el cooperativisme que fins ara s'ha prac
ticat, és un cooperativisme que ha de funcionar ne
cessil.liament en regim d'exclusivitat, que hi hagi, per 
tant, l'obJigació deis socis actius de lIimar el seu pro
ducte a la cooperativa, ha de fer una comercialització 
a resultes, per preu de campanya, de manera que la 
cooperativa sigui aixo, una cooperativa i no una com
parativa de greu, a la .que en va a vendre quan el preu 
és més favorable que el que s'ofereix a la resta del 
merca t. Sense aquestes condicions és impossible plani
ficar accions sobre el mercat, és impossible adequar 
instaHacions, adequar necessitats de personal perque 
no es té cap garantia de quin producte pot venir cada 
campanya; sense aquests requisits excIusivitat, comer
cialització 'a resultes, socis actius, autocapitalització, 
control per auditories extemes, plans de viabilitat, 
plans operatius anúals, geÚió gerencial tecnificada 
-sense aquestes condicions l'agonia actual no la con
vertirem en salut, sinó més bé en sepeli, i aquestes no 
són idees própies d'un radicalisme agrari, que supos 
que vostes no m'adj1!diquen, ni d'ul1 romanticisme so
cial utopic, són més bé les exigencies i els principi s de 
la Comunitat Economica Europea, d'aquesta tan blas
mada Europa deis mercaders, per acollir-se a les aju
des de tot tipus, economiques i generals . 

La proxima integració plena de la nost ra agricul,u
ra a la Comunitat Económica Europea justifica una 
acció decidida com la que avui comen~arem a prendre 
cap a la vertebració de I'estructura associativa de les 
IlIes Balears, que sigui capa<;: d'assumir el protagonis
me i el progrés del sector agrario Som avui davant una 
Comunicació del Govem al ParIament ben singular i 
excepcional, ja que s'ha redactat, elaborat i perfilat con
juntament entre el Govern i els Grups que l'explotam. 
Per aquest camí escassament explorat i transitat del 
gran acord en qüestions que exigeixen una gran polí
tica, pel seu abast, pel seu cost, per la seva llarga du
rada d'aplicació, després d'ajustaments, de temptejos, 
de passes envant i enrera, crec que hem arribat al mi
llor paquet de solucions, coherent amb els principis, 
generalitzable, de més projecció cap al futur. Un con
jun! de solucions que tots feim avui aquí, en el Parla
inent, i que entre tots esper que les aprovem no tan 
soIs per donar solució a problemes concrets de desca-

pílalització, de deficiencia ck la ges tió i d e separació 
dei s princ ipis elel cooperati\i sme agrari , s inó que aquest 
és ¡'origen, sensc cap clu btc, a quest és el catali ~za dor 

conj ulltural el'<lquest deha t , j o diri<l que és l' excusa que 
mo tiva i ex ige ix que avui en parlem, pero que la pro
pOo,ta és ele molt major abas t , ele m olla m és ambició, 
pc rquc els objec tiu s són m oJi més estructurals: sane
jZ\I les coopera tivcs ag rcll-ies . impul s<lr el coopcra ti\'is
me de segon grau, res ta blir els principis que mai no 
s'h aurien d'have r abandonat elel coo pera t ivism e , per 
tant, posar I'associacioni sme agrari en la línia comuni
t~ll-ia europea , amb I'impu ls del Parla m ent i amb e l su
port d el G(We lll. 

Mol tes graci es . 

EL SR. PRESIDENT: 
Acabat e l d eb at, té la paraula e l Presiden: el e la 

Co munitat Sr. Gabriel CañeIlas. 

EL PRESIDENT DE LA COMUNITAT AUTONOMA 
(Gabriel Cañellas i Font): 

Gra.cies, Sr. President. 

D'acord tot el Govern, hem volgut prendre la pa
raula en aquest punt del debat per agrair a totes les 
[orces polítiques el gran esfor<; que han fet- perque 
existís unanimitat en un tema tan preocupant com 
aquest. 

Al mateix temps i clins aquesta unanimitat vol
dríem cleixar constancia que ens alegra haver sentit 
aquí paraules d'alaban<;a per la rapielesa amb que es 
va prendre la so lució i camí en aquest tema, rapidesa 
que es va fer únicament i exclusivament amb la bona 
voluntat ele donar confianc;:a a un poble que necessita
va una SUIL1Ció. 

Jo no sé si la solució que adoptam avui és O no 
és la millor, sí que és aquella que ha rebut el suport 
unánime ele tots els grups polítics i em [a l'efecte, des
prés d'haver-los sentit, que encara n'hi ha qualcuns que 
tenen unes certes reticencies que aixo pugui funcio
nar. Jo voldría assegurar-los que des del moment que 
es va intentar la formula de la societat mixta es trac
tava de cercar per tots els mitjans una formula rapiela 
que permetés una actuació immediata i amb la sana 
voluntat que la Cooperativa Agrícola de Sa Pobla po
gués recuperar de qualque manera la seva efectivitat 
i qualque dia pogués tornar a ser patrimonialment 
propie~aria de tot allÓ- que formava el seu patrimoni 
actualment, encara que sigui amb tants de deutes, i 
que era una fórmula el'actuar únicament i exclusiva
ment per raó de la rapidesa. 

Pero també hi havia una segona raó. És cert que 
la fórmula a la qual avui arribam és la fórmula teori
cament millar, aquella a la qual va encaminada tata 
l'acció política del Govem, pero tal vegada ens feia 
por emprendre-la des d'aquest moment, amb prou fei
nes acabada de muntar la cooperativa de segon grau, 
havent de fer-li fer un excés, aUo que es diu realment 
un excés perque dema pugui comen<;:ar ja pugui co
men.¡;ar a actuar irnmediatament a Sa Pobla i amb la 
rapidesa que aixo suposa, perque la primera exporta
ció és tant soIs a un mes i mig vista, ens feia por fer 
perillar un munta!ge, una voluntat, un organisme tan 
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important com tot el que representa la cooperativa de 
segon grau per a una acció immediata. 

Ara lié, tots els grups polítics han coincidit que 
qualssevol deIs camins ens condulen al final a aquesta 
actuació i que valia més fins i lot intentar una mica 
el doble salt mortal sense xarxa i tan soIs en un mes, 
ido amb la mateixa voluntat amb que tots els grups 
polítics ho han acceptat i considerat el miilor, el Go
vero fara tot allo que sigui necessari perque així es 
compleixi. Si la fórmula és exactament la millor i úni
cament es tracta que hi pugli haver dificulLats afegi
des per posar en practica aquest tema, cercarem tots 
els assessoraments necessaris i els puc assegurar que 
ja són en marxa. Per par~ de les més prestigioses em
preses d'assessorament posarem en n1arxa la solució 
de cercar els millors tecnics perque puguin dur aques
ta cooperativa de segon grau i cls demanarem a vos tes 
quantes vegades facin falta la seva ajuela perquc aixo, 
que en definitiva és 13. política que vol seguir el Go
vern a llarg termini i que és la que rep el suport una
nime de tots els Grups eI'aquesta Cambra, no quecli 
perjudicada per la necessi~at cI'haver-la cJ'accelerar o 
ele posar-la en practica tan soIs en un mes, perquc 
aquesta fónnula serveixi al mateix temps per resolcll-e 
els problemes puntuals el'un moment determinat el'una 
de les cooperatives que ha cle formar pan d'aquesta 
ele segon grau. 

Gracies per la seva actuació i al ma!eix temps j~l 

deixam constancia_ aquí de la petició de la seva ajuela 
jJerqL!~ aquesla accié a llarg termini rÍo quedi coarta
da per una actuació que pugui venir fon;:acla per la 
necessitat d'haver eI'actuar en un brevíssim termini de 
lempo '1 través ele la cooperativa de segon grau. 

Moltes graeies a tots. 

EL SR. PRESJDENT: 
Gracies, Sr. Presi clent. 
Acabat el debat, d'acurd amb l'article 171 del nos

[re Reglamenl, s'obri un termini de seixanta minuts 
durant el qual els Grups Parlamentaris podran pre
ser:tar clavant la Mesa propostes de resolució, davant 
el Registre en aquest cas concret. 

Per tant se suspcn la Sessió, que recomen~ara a 
la una. encara que siguin les elotze i deu, perque si 
deim a la una comen¡;:arem a la una i deu. 

Se suspen la Sessió. 

EL SR. PRESJDENT: 
Sres. i Srs. Diputats, recomem,:a la Sessió. 
Al lbrg del tcmps reglamentari per'o a la prCSCí1tZl

CIO de propostes de resolució ha arribat a la Mesa, i 
aq uesta l'ha qualificada com a congruen t, una Propos
ta ele Rcsoluciú signada peT tots e1s Portaveus uds 
Grups Parlamcntaris que diu el següent: 

«D'acord amb el que prcvell l'article J 69 del Rc
g!ament elel Parlament, els Grups Parlamenlaris AP
PL, SOCIALISTA, CDS, PSM-EEM, MITX i UM pre
senten COI11 a Proposta de Resolució única referent al 

Comunicat del Govem relatiu a cooperatives, el docu
ment remes pel Govern en forma de Comunicació en 
la seva integritat». 

Procedeix, idó, si no hi ha cap petieió d'ús de la 
paraula per part deIs Srs. Portaveus, sotmetre a vota
ció el document que en forma de Comunieat, tal com 
diu la Proposta de Resolució, ha remes el Govem, que 
s'ha debatut anteriorment i que passam a votar, com 
dic, si no hi ha cap petició de paraula. 

Sres i Sres. Diputats que votin a favor eI'aquesta 
Proposta de Resolució, es valen posar elrets? 

Vots en contra? 
Abstencions? 
Queda aprovaela per unanimitat ele la Cambra. 

2.-DEBAT DEL PROJECTE DE LLEI DE CON
CESSló D'AVAL A LA S.C.L. DEL CAMP MALLOR
QUf, R.G.E. Núm. 219-89, PER TRAMITACIó DIREC
TAl EN LECTURA úNICA. 

EL SR. PRESIDENT: 
Passam al punt segon de l'Ordre del Dia, que és 

Debat i aprovació, si pcrtoca, elel Projecte de Llei ete 
Concessió el'Aval a la S.C.L. elel Camp Mallorquí, re
gistrada amb el núm. 219/89, per tramüació elirecta i 
en leetLll-a única. 

El Govern de la Comllllitta va prenelre l'acorel ele 
remetre al Parlamenl de ks Illes Balears el Projecte 
ele Llei que figura a l'Onlre del Dia i la seva tramita
CIO directa en lectura única, el'acorel amb l'article 140 
elel Reglamen! de la Cambra. 

L'article 140 eliu: «Quan la naturalesa elel Projee1e 
o de la Proposició de Llei presa en consideraeió així 
ho aconsellin o la simplicitat de la formulació d'a
quests ha permeti, el Ple ele la Cambra, a proposta ele 
1 a Mesa i al da la J un ta ele Portaveus, podra aCOl-da r 
que es tramiti clirectament i en lectura única». 

La Mesa de la Cambra va prendre l'acorel, o'iela la 
Junta de Portaveus que també va opinar en sentit fa
vorable, i per tant procedeix demanar als Srs. Dipu
tats c!'aquest Plenari si acceeleixen que es tramiti en 
lectura única el Projecte de Uei que ve a l'Ordre del 
Dia d'avui. 

Aceptat per assentiment de la Cambra passam al 
debat i consicleració, si és necessari, demanant als 
Srs. Diputats si per part seva l1i ha interes que se'n 
faci lectura o es pot passar a eleban-e o a votar c!irec
tament. 

AIgun Sr. Portaveu vol intervenir? 
Proceeleix, id6, sotmetre a votació el text del Pro

jecte de Llei i per tant aquesta Presidencia demana a 
les Sres_ i als Srs. Diputats que votin a favor si es vo
len posar clrets. Gracies. 

Vots en contra? 
Abstencions? 
Queda aprovat per unanill1ilat de la Cambra. 
Sres. i Srs_ Dipu!ats, s'aixeC:l la Sessió. 
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