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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Començarem la sessió
plenària corresponent al dia d'avui, que comença, com és
habitual, amb el torn de preguntes, que record a totes les
senyores i als senyors diputats que el torn de preguntes, tal
com va acordar la Mesa en el seu moment per unanimitat i va
ratificar la Junta de Portaveus en el seu moment també per
unanimitat, el temps màxim que tenen per a les dues
intervencions tant els membres del Govern com les senyores
i els senyors diputats, és de dos minuts i mig; trenta segons
abans d'acabar aquests dos minuts i mig globals que tenen per
a les dues intervencions s'encendrà el llumet vermell perquè
sàpiguen que els queden només trenta segons.

La primera pregunta és la 2411, relativa a convocatòria de
concurs de publicitat...

Sí, Sr. González Ortea.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Sí, Sr. Presidente, gracias. Por una cuestión de orden
solicitaríamos a la cámara que se alterara el orden del día en el
sentido que la moción 2274 fuera vista antes que la 2273.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Accepten, senyores i senyors diputats, aquest canvi?

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sí, Sr. President. Per part del Grup Socialista no hi ha cap
inconvenient.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, podem entendre idò que s'accepta aquest canvi per
assentiment.

Idò produirem aquesta alteració a l'ordre del dia quan arribi
el moment.

I.1) Pregunta RGE núm. 2411/00, de l'Hble. Sra. Diputada
Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular,
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relativa a convocatòria d'un concurs de publicitat per un
import de 125 milions.

La primera pregunta, com deia, és la 2411, relativa a
convocatòria de concurs de publicitat per un import de 125
milions de pessetes, que formula l'Hble. Diputada Sra. Aina
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, a la qual
felicitam en la seva primera intervenció.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, segons la publicació apareguda en el Butlletí Oficial
del passat dia 4 de maig, la Conselleria de Presidència va
convocar dos concursos per realitzar una campanya de
publicitat sobre la gestió de govern, el primer per valor de 85
milions de pessetes per la difusió en els mitjans de
comunicació, i el segon per valor de 40 milions per creació
d'idees.

Creu que és una prioritat d'aquest govern la convocatòria
d'un concurs de publicitat per un import de 125 milions?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Castillo. Sr. Conseller de Presidència té la
paraula.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antoni Garcias i
Coll):

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, Sra. Diputat, no tan sols aquest conseller que els parla
creu que és una prioritat sinó que a més és una obligació, i és
una obligació que el Govern doni a conèixer la seva tasca i, a
més, que ho faci a través de concurs públic: a través d'un
concurs públic per 85 milions de pessetes, i un altre per 40
milions de pessetes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Castillo, té la paraula.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Conseller, li diré una cosa: si
vostè m'hagués d'enumerar ara mateix els projectes que el seu
govern, en deu mesos que duen governant, ha pogut dur
endavant salvant les seves diferències, crec que els dos minuts
i mig que el president d'aquesta cambra li permet emprar per
contestar aquesta pregunta li sobrarien, perquè en deu mesos
que duen governant l'únic que ens poden vendre és inactivitat,
i aquesta és la vertadera raó per la qual han convocat aquests
concursos. Ens volen vendre fum com si fossin vertaders
projectes.

Però és que, a més, m'agradaria que m'explicassin quins
criteris de prioritat tenen, perquè no m'ha dit res. Mentre per

una banda escatimen els doblers per al camp balear ens surten
amb uns concursos amb una despesa de 125 milions per
publicitar una gestió que realment creim, no creim nosaltres,
sinó que ho creuen tots els ciutadans, que és inexistent.

La vertadera raó d'aquest concurs és, per una banda, la fama
d'inactivitat que tenen i, per altra, també curiosament va sortir
convocat una setmana després que el Sr. Sampol, el seu
company de Govern, criticàs la política de comunicació d'aquest
govern, o vostè mateix, Sr. Garcias, que va dir que havien de fer
un esforç per millorar la comunicació d'aquest govern. La
vertadera raó és aquesta; quan una empresa està en crisi la
solució, diuen els que entenen d'aquesta matèria, és fer una
campanya de publicitat forta, i això és el que els passa a vostès,
com hem pogut comprovar, estan en crisi i han de menester una
campanya forta per dissimular la seva inactivitat.

(Aplaudiments a un sector de la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Castillo. Sr. Conseller de Presidència té la
paraula.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antoni Garcias i
Coll):

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, primer, enhorabona per
la seva intervenció, vostè s'ha estrenat en línia del que diu la
política oficial del Partit Popular i per això l'aplaudeixen, el que
passa és que no aporta res, ja ho coneixem, i crec que les
preguntes no són per dir el que un vol dir, sinó per intentar
treure informació i saber què vol fer el Govern. Jo crec que això
és per allò que s'han de fer les preguntes. Veig que no, vostès
fan les preguntes i després amollen en seu discurs però, vaja,
és el seu discurs, no ens preocupa gaire això, a nosaltres, ni ens
preocupa la seva actitud sobre la inactivitat o no activitat.

Miri, el que li puc assegurar és el que li he contesta, que per
a nosaltres no és que sigui prioritari, és que és una obligació.
I també en això sí que li ho vull remarcar, i com que vostè no era
diputada però crec que sí ha participat fa molts d'anys amb el
Partit Popular, li vull recordar que allò que sí farem nosaltres és
que les accions que puguin significar informació per als
ciutadans no quedaran dins un calaix, amb factures, com han
quedat i hem trobat nosaltres. Nosaltres vàrem trobar a
Presidència 150 milions de pessetes que no tenien concurs ni
tenien res i l'únic que tenien era l'ordre a determinats mitjans
que s'havien de pagar, i hem hagut de pagar aquestes factures
i estan a la seva disposició si les vol veure, totes, les hem hagut
de pagar perquè totes tenien l'encàrrec del seu govern, del
govern del Partit Popular, i no havien tengut cap concurs, no
havien tengut cap concurs, i l'únic que feien, supòs jo, era
informar. I ja no li parl d'altres campanyes com "Ho tenim tot
p er aconseguir-ho tot", que ara s'ha demostrat que no teníem
res.

Moltes gràcies.

(Petit aldarull i remor de veus)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller de Presidència.

(Intervencions innoïbles)

Veig que avui els diputats i les diputades estan molt
animats, perquè aquesta és la primera pregunta, o sigui que
encalentim motors a bon ritme.

I.2) Pregunta RGE núm. 2413/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Fernando Piña i Sáiz, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a dèficit democràtic dels membres del Grup Parlamentari
Popular.

Bé, segona pregunta, 2413, relativa a dèficit democràtic dels
membres del Grup Parlamentari Popular, que formula l'Hble.
Diputat Sr. Ferran Piña Sáiz, del Grup Parlamentari Popular.

EL SR. PIÑA I SÁIZ:

Gràcies, Sr. President. Està prou explicada tal com està
redactada i la don per formulada en aquests termes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Piña. Sr. Conseller de Treball, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ (Eberhard
Grosske i Fiol):

Gràcies, Sr. President. Li contestaré en els seus termes.
Efectivament jo puc explicar en què consisteix el dèficit
democràtic del seu grup, no tenc cap raó per demanar disculpes
d'allò que vaig dir en el plenari de dia 9 de maig, i si vostè
tengués una mica de prudència deixaria la pregunta aquí i no em
donaria l'ocasió d'explicar-ho a la rèplica.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller de Treball. Sr. Piña, té la paraula.

EL SR. PIÑA I SÁIZ:

Moltes gràcies, Sr. President. A la meva professió hi ha un
capítol que és la investigació d'accidents d'aviació, i en tot el
que té un cert risc i una certa complicació hi ha un axioma que
diu que lo peor que puede ocurrir a la hora de reconducir un
error es corregir con otro error, a partir de lo cual resulta la
situación ingobernable e incorregible.

Li agraesc l'advertència, Sr. Conseller, però també li record
que alguns dels que estam aquí i que ens hem sentit
personalment alAludits i citats, vàrem fer durant una sèrie d'anys
tot allò necessari, i ho tornaríem a fer, perquè vostè avui
pogués dir el que ha dit i ens pogués amenaçar com ens ha
amenaçat.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Piña. Sr. Conseller de Treball té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ (Eberhard
Grosske i Fiol):

Sr. Piña, en el seu grup hi ha persones probablement
honrades i imprudents com vostè, porque -com diuen els
Evangelis- de todo hay en la viña del Señor. També hi ha gent
aquí asseguda que no hauria d'estar asseguda a un escó públic
i a un àmbit de representació política, però la raó de la meva
intervenció de l'altre dia és perquè no hi ha cap delicte polític ni
hi ha cap malifeta política en aquesta comunitat autònoma que
no pugui estar associada al Grup Popular. Aquesta és la realitat.

Aquí tenc la llista: prevaricació, suborn, espionatge polític,
informació privilegiada, "enxufisme" a la funció pública,
favoritisme en la contractació d'obres i serveis, cobrament
ilAlegal de comissions, pèrdua massiva de doblers públics en
favor d'interessos particulars. Aquesta és la llista, aquesta és
la llista del que s'ha fet associat al Partit Popular, i sempre les
persones que ho han fet han tengut l'empara sistemàtica del seu
grup, sempre l'empara sistemàtica del seu grup, i dins aquesta
estratègia d'empara -i per això venia la meva intervenció l'altre
dia- hi havia la negativa de les comissions d'investigació. A
vostè, que li agrada investigar, la legislatura passada hagués
patit molt perquè sempre s'impedia investigar. 

Per tant jo crec que en lloc de demanar obvietats vostè, si
té aquesta cultura democràtica que jo no li vull negar, del que
s'hauria de preocupar és que dins el seu grup canviassin
actituds i maneres de comportament i que efectivament a mi
m'agradaria un dia poder dir, que no ho puc dir en aquest
moment, "això és cosa del passat, ara la manera com es
comporta el Partit Popular és una altra"; de moment no ho puc
dir.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske, Sr. Conseller de Treball.

I.3) Pregunta RGE núm. 2415/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Francesc Fiol  i Amengual, del Grup Parlamentari  Popular,
relativa a abocament d'aigües fecals a la platja de Portals
Nous.

Passam a la tercera pregunta, 2415, relativa a abocament
d'aigües fecals a la platja de Portals Nous, que formula l'Hble.
Diputat Sr. Francesc Fiol i Amengual, del Grup Parlamentari
Popular, que té la paraula.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sra.
Consellera, vérem amb preocupació que es va haver de
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precintar la platja de Portals Nous a causa del vessament
d'aigües fecals la setmana passada però, tot i ser preocupant
això, el que preocupa és que aquest no és un fet aïllat, sinó que
es ve reproduint successivament. Si fos una primera vegada,
bé, la platja es va precintar, llavors es va fer un tractament, etc.,
i llavors al cap d'un parell d'hores ja se suposa que estava
utilitzable. La preocupació i el motiu de la pregunta és un
poquet que és ja una situació reiterada en aquesta mateixa
platja. Per tant, pensam que aquí hi pot haver algun problema
i ens agradaria saber si la conselleria ha duit a terme alguna
activitat respecte a aquesta qüestió.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Fiol. Sra. Consellera de Sanitat, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE SANITAT I CONSUM (Aina
Maria Salom i Soler):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sr. Fiol,
miri, el dia 22 de maig del 2000 es va recollir una mostra just al
centre de la platja de Portals Nous del terme de Calvià i es va fer
l'analítica, i el resultat fou el següent: coliformes total 40 per
100.000 ml., coliformes fecals, 25 per 100.000 ml., estreptococus
fecals, 3 per 100.000 ml., per la qual cosa la qualificació, segons
la directiva d'aigües de bany, que vostè coneix molt bé, és
excelAlent.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera de Sanitat. Sr. Fiol, té la paraula.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Sí, Sr. President. Amb independència que no pos en dubte
les dades que ha explicat la consellera vull manifestar la
perplexitat de la colAlisió del que explica la consellera amb el que
diuen els mitjans de comunicació, que és la font que jo he
manejat, òbviament, que dia 24 de maig deien: "Precintada la
playa de Portals a causa de vertidos de aguas fecales", és a
dir, certament, qualcú, jo no sé qui, per ventura Calvià 2000, va
p recintar la platja i va advertir que la gent no es banyàs, i a més
diu l'informació signada per Josep Rosselló que
subsegüentment els operaris de Calvià 2000 anaren a arreglar
una avaria que s'havia produït efectivament.

És a dir, jo el que no sé és -i qued un poc confús- si les
proves es feren el dia abans que succeís el vessament o, bé, si
ens trobam davant un cas en què no s'hagi reaccionat davant
aquesta notícia. Per tant, jo demanaria una ampliació d'aquesta
resposta a la consellera.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Fiol. Sra. Consellera de Sanitat, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE SANITAT I CONSUM (Aina
Maria Salom i Soler):

Sr. President. Sr. Fiol, li puc assegurar que aquest govern i
aquesta conselleria, i aquesta consellera en particular, són ben
responsables i en cap moment s'ha maquillat cap resultat, cosa
que en altres èpoques no es podia dir tan fort. Li puc assegurar
que s'ha establert una coordinació entre Turisme, Medi
Ambient i Sanitat per instar i ajudar l'Ajuntament a resoldre tots
els problemes, i també pensam dur aquí endavant aquest estiu
les medicions setmanals per enguany, cosa que vostè sap molt
bé es feien cada 15 dies.

Quant al fet que vostè vol saber més informació sobre el
vessament, li puc assegurar que els tècnics es varen assabentar
que el vessament es va produir el diumenge dia 21 del 5 del
2000 i que va ser molt lleu, Sr. Fiol, i es va solucionar ben aviat,
i que l'Ajuntament va tancar la platja fins a la resolució de
l'avaria de la bomba impulsora. L'Ajuntament de Calvià és
autosuficient i envià ràpidament tots els seus tècnics.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera de Sanitat.

I.4) Pregunta RGE núm. 2416/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Francesc Fiol  i Amengual, del Grup Parlamentari  Popular,
relativa a ilAlegalitat de la targeta ciutadana.

Passam a la pregunta número 4, 2416, relativa a ilAlegalitat de
la targeta ciutadana, que formula l'Hble. Diputat Sr. Francesc
Fiol i Amengual, del Grup Parlamentari Popular, que té la
paraula.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sra.
Consellera, hem seguit aquests dies la polèmica suscitada
envers la coneguda com a targeta ciutadana, i la impressió que
tenim de les manifestacions que ha fet el director general de
Consum, dependent de la conselleria que vostè dirigeix, és que
podria ser que la targeta ciutadana fos ilAlegal i, fins i tot, que -i
cit una altra vegada els mitjans de comunicació- podria ser que
això suposàs la imposició d'una sanció que podria arribar a 100
milions de pessetes, diu la informació, a l'Ajuntament de Ciutat
i també seria possible que s'arribàs a retirar la targeta ciutadana.

Davant la preocupació que ha suscitat a l'opinió pública
aquesta manifestació, la pregunta és òbvia: Quina opinió té la
consellera respecte a la ilAlegalitat o no de la targeta ciutadana
de l'Ajuntament de Palma?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
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Sr. Consellera de Sanitat, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE SANITAT I CONSUM (Aina
Maria Salom i Soler):

Sr. President. Sr. Fiol, vostè és misser, vostè sap que la
ilAlegalitat és una cosa que han de determinar processos
administratius o bé els jutges. Jo l'únic que consider és que
alguns punts de la targeta ciutadana, si no són modificats,
presumiblement podria ser, podria ser, ilAlegal.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Sanitat. 

Passam a la pregunta número 5..., perdó, perdó. Sr. Fiol té la
paraula.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, li he de dir amb tota
sinceritat que crec que no ha respost la pregunta que
formulava; esper que ho faci en el segon torn al qual té dret. Jo
li vull mostrar, de totes formes, la preocupació perquè les
manifestacions del director general han causat moltíssima
preocupació a l'opinió pública, perquè són molts els usuaris, ja,
de la targeta ciutadana que, a més, aquesta targeta suposa un
estalvi en els costos del transport públic, però li vull fer veure,
si m'ho permet, que crec que en aquest tema potser no s'hagin
guardat les formes que serien adequades entre dues
institucions, respecte a les altres institucions, que és una
qüestió emblemàtica del document del pacte de progrés.

Amenaça el director general de Consum l'Ajuntament de
Ciutat que, si en el termini de 15 dies, no soluciona unes
determinades irregularitats, s'obrirà expedient sancionador a
l'Ajuntament de Ciutat. Jo crec que no és aquest el to ni els
termes amb els quals s'ha de dirigir el director general de
Consum a l'Ajuntament de Ciutat. 

Però això acabaria aquí si no hagués començat molt pitjor,
és a dir, la notícia que té l'Ajuntament de Palma d'aquesta
qüestió de la targeta ciutadana és ni més ni manco que un
document que comença dient: "Com a conseqüència de
determinades reclamacions i de les nombroses consultes
rebudes sobre la targeta ciutadana, us requerim perquè dins un
termini màxim de 10 dies, comptadors des de l'endemà de la data
de recepció d'aquest escrit, doneu la deguda resposta a les
següents qüestions", i enumera una sèrie de qüestions, dirigit
a l'ExcelAlentíssim Batle de l'Ajuntament de Palma, signat per la
cap de secció del Departament de Consum. Em sembla que no
és la manera de tractar ni de dirigir-se a l'Ajuntament de Ciutat.
Jo crec que vostè, consellera, directament havia d'haver signat
aquesta carta o haver-se dirigit de paraula al batle de Palma.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Fiol. Sra. Consellera de Sanitat té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE SANITAT I CONSUM (Aina
Maria Salom i Soler):

Sr. President. Sr. Fiol, estic ben segura que el director
general de Consum no ha amenaçat mai ningú i estic
convençuda d'aquest terme. 

Quant a allò de la targeta ciutadana, com vostè molt bé sap,
la conselleria té l'obligació de defensar els drets dels
consumidors. En aquests moments les reclamacions duen el
procés que pertoca, Sr. Fiol; per això també s'han demanat
informes complementaris; li puc afirmar que al dia d'ahir, dia 29
del 5 del 2000, continuen arribant reclamacions a Direcció
General de Consum, i aquesta conselleria té la convicció que
l'Ajuntament resoldrà la problemàtica sorgida pel bé de tots els
seus ciutadans.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Sanitat.

I.5) Pregunta RGE núm. 2412/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Manuel Jaén i Palacios, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a respostes del Govern a  preguntes i sol Alicituds de
documentació.

Ara sí, passam a la pregunta número 5, 2412, relativa a
respostes del Govern a preguntes i sol Alicituds de
documentació, que formula l'Hble. Diputat Sr. Manuel Jaén
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, que té la paraula.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores
diputados, una de las funciones del Parlamento entre las que se
le encomiendan, las normas, la Constitución y otras muchas
normas, es la función de control del Gobierno. Hago aquí una
aclaración para que sus señorías, las que apoyan al Gobierno,
sepan que es del Gobierno que ocupa los bancos verdes, no de
gobiernos pretéritos, como nos tienen acostumbrados.

Ese control reviste muchas formas y se recogen en nuestro
reglamento, y entre ellas lo que atañe a la cuestión que hoy
planteamos, las preguntas y las solicitudes de documentación,
y se regulan, como digo, en el Reglamento, y es, además, no
una cosa de carácter graciable sino un derecho parlamentario
que tiene amparo a la luz de la Constitución y, en concreto, en
el artículo 23, apartado segundo.

El Gobierno incumple y cercena ese derecho cuando elude
la obligación de informar debidamente, es decir, cuando no
informa o bien cuando lo hace de una forma que no es veraz o
cuando lo hace de forma indebida o de forma incorrecta.
Ejemplos hay muchísimos, me he permitido recoger algunos de
ellos: el Gobierno contesta a preguntas con monosílabos, no,
sí, cap... El Gobierno no responde a preguntas, el Gobierno dice
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en alguna respuesta que esa pregunta no corresponde al
conseller, que la responda el conseller del Gobierno anterior,
etc., etc., etc. Nos parece, por tanto, que esa no es una forma
correcta ni de rigor de contestar las preguntas de los
parlamentarios.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén Palacios. Sr. Conseller de Presidència té la
paraula.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antoni Garcias i
Coll):

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyor diputat,
quan he escoltat la seva pregunta m'ha paregut més una queixa
que una pregunta, perquè la seva pregunta era si pensa el
Govern continuar contestant amb rigor. Jo li diré que sí, pensa
continuar el Govern contestant amb rigor les preguntes que se
li fan amb rigor i les respostes seran amb rigor, i si a vostès no
els agrada que els contestin sí o no, no ho demanin.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller de Presidència. Sr. Jaén Palacios, té la
paraula.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Gracias, Sr. Presidente. Yo creo que el conseller de
Presidencia no ha entendido lo que yo le he preguntado, lo que
dice la pregunta. Es una pregunta, evidentemente, pero también
es un exhorto al Gobierno porque el Gobierno está sometido al
Parlamento y, por tanto, lo que hace el Gobierno, lo que hace
este gobierno, lo que hacen ustedes, es torear al grupo
mayoritario de la cámara, y lo que hace es un comportamiento
que no es..., que cuando menos deja mucho que desear.

Miren, tengo en mis manos un boletín, el boletín de fecha 26
de mayo del 2000. 31 preguntas. En respuesta a este diputado
que les habla les voy a leer sólo una porque las respuesta a las
mismas es idéntica. Dice el Gobierno, dice el boletín: "Atesa la
complejidad de reproducir la información que se adjunta a la
respuesta, esta queda disponible en el Registro", es decir, que
ni el Boletín del Parlamento es capaz de publicar sus
respuestas.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén Palacios. Ha ajustat perfectament el seu
final al punt final. Gràcies.

Sr. Conseller de Presidència, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antoni Garcias i
Coll):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, la veritat és que ho havia
entès, perquè vostè m'ha dit que estava fent un exhort. Ara, la
seva contestació quan m'ha dit que no li contestàvem perquè
deim que està en el Registre és una contradicció. Deu ser
perquè deu ser difícil enviar-los tota la documentació que vostè
demana, però vostè la pot obtenir fàcilment.

I, miri, jo crec que hem de tenir criteris comuns i hem de ser
coherents. Jo no li llegiré en 16 anys les preguntes que han
contestat vostès o que han deixat de contestar, no tenc aquest
interès, però supòs que quan vostès contestaven el que
contestaven a l'oposició..., tenc aquí algun exemple, tenc cinc
preguntes contestades a un diputat d'aquesta cambra a les
quals diu que ja li han contestat, ja li han contestat, ja li han
contestat, i no li diuen res més. Per tant, no em digui que hi ha
cap menyspreu. Vostè em digui quin és el cas concret i aquest
cas que vostè m'ha exposat, miri, el que li puc assegurar és que
si pot anar a recollir la documentació hi vagi. Ara, el que passa
moltes vegades és que és difícil reproduir segons quina
documentació ens demanen i nosaltres el que feim és posar-la
a la seva disposició.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller de Presidència.

I.6) Pregunta RGE núm. 2414/00, de l'Hble. Sra. Diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a oferta complementària a l'illa de Menorca.

Passam a la sisena pregunta, 2414, relativa a oferta
complementària a l'illa de Menorca, que formula l'Hble.
Diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular, que té la paraula.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, Sr. President. La pregunta queda formulada en els
seus propis termes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barenys. Sr. Conseller de Turisme, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Celestí Alomar i Mateu):

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, bé no entenc
ben bé la pregunta perquè crec que exagera una mica. Entenc
que es refereix al fet que un moment determinat per una
informació que em passa Foment, amb el qual, com vostè sap,
tenim una relació constant, i que em passen també els tour
operators, jo faig unes declaracions, però mai no he dit que es
posàs en dubte la desestacionalització. Jo el que vaig dir és que
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hi havia hagut gent que no estava a l'alçada de les
circumstàncies perquè vostè sabrà perfectament bé, jo crec que
ho sap, el que costa que un tour operator com és el cas de TUI
comenci la temporada tres setmanes abans i també l'acabi una
setmana després. Aquesta és una feina de molts anys i és una
feina d'una bona negociació, i la condició que posen els tour
operators és que les zones on envien clients procurem que
tenguin unes instalAlacions i una oferta complementària
adequada.

Aquest és un esforç de fa molt de temps i jo simplement
vaig fer referència a aquesta qüestió en funció d'una informació
que em varen passar. No vaig exagerar ni matisar sobre
desestacionalitzacions i coses més..., que entenc que es deriven
d'aquesta pregunta.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller de Turisme. Sra. Sugrañes té la
paraula.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Miri, jo vaig referència a unes declaracions que va fer vostè
dia 19 de maig davant un mitjà informatiu i a més també en una
emissora de ràdio. Amb tot vostè va culpar els empresaris dels
bars i restaurants menorquins de la no contribució a la millora
de la desestacionalització. Això va sortir publicat en aquest
diari. Textualment vostè va dir que aquests empresaris "no han
hecho los deberes".

Sr. Conseller, abans de realitzar unes manifestacions
d'aquest tipus, vostè ara m'acaba de dir que aquesta informació
li havia arribat a través del Foment de Turisme, etc., i jo li he de
dir que si aquestes informacions li arriben d'aquesta manera i
aquestes informacions són les que té vostè, per exemple, de
Mallorca, si de Mallorca té la mateixa informació que té vostè de
Menorca, com diuen en castellà apaga y vámonos.

Miri, els empresaris de bars i restaurants i els hotelers sí que
van fer els seus deures, qui no va fer els deures va ser el
Consell Insular i en la reunió que hi va haver entre els
empresaris amb la delegada dels tour operator TUI i el Foment
de Turisme que, per cert, també estava convocat el Consell
Insular no hi va assistir, la principal queixa es reduïa a neteja de
platges, que és el deure que no va fer el Consell Insular, i al
soroll degut a les obres a les urbanitzacions, provinent d'obres
la majoria públiques. Per tant, jo li he de dir que l'únic que es
dedueix d'això quan faig aquestes manifestacions és que l'únic
que no va complir..., quien no hizo sus deberes va ser en
aquest cas l'administració.

Conclusió: Per favor, abans de realitzar manifestacions
d'aquest tipus referents a Menorca, idò consulti, reuneixi's amb
la gent, reuneixi's amb aquests sectors afectats no tan sols
quan els ve a demanar suport per a l'ecotaxa, perquè si no
d'altra manera vigili les seves manifestacions perquè si no
podria passar a fer companyia al seu excompany Sr. Mayol.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sugrañes. Sr. Conseller de Turisme, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Celestí Alomar i Mateu):

Sra. Diputada, miri, la que no va fer els seus deures és
vostè, i no d'ara, per mi de quan anava a l'escola a primària,
perquè el primer que hauria d'entendre és llegir i quan es posi
a llegir una notícia, per favor la llegeixi de dalt a baix, i les
declaracions dels tour operators coincideixen exactament amb
les manifestacions que vaig fer jo, no amb les manifestacions
que va fer vostè. Les declaracions dels dos delegats dels tour
operators  fan referència explícita a la falta d'oferta
complementària a l'Arenal d'Es Castell, a les Coves Noves i a
Son Parc. 

El que passa és que vostè, que és una irresponsable per
ignorància, irresponsable per ignorància, quan vostè es posa a
parlar fent política sobre fets dels quals la gent en menja i que
ha costat molta feina al seu govern perquè fa quatre anys que
feien una campanya a Alemanya per allargar la temporada, i
aquest govern que ha hagut d'anar a negociar amb els tour
operators per allargar la temporada, vostè ve aquí des d'una
ignorància a crear confusió...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, el seu temps està esgotat.

I.7) Pregunta RGE núm. 2252/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Ecologista, relativa a informe sobre parelles de fet.

Setena pregunta, 2252, relativa a informe sobre parelles de
fet, que formula l'Hble. Diputat Sr. Miquel Ramon i Juan, del
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Ecologista, que té la
paraula.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. La don per formulada en els seus
propis termes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ramon. Sr. Conseller de Presidència té la
paraula.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antoni Garcias i
Coll):

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, Sr. Diputat, per
donar resposta a la pregunta he d'informar que la Comissió
Assessora de Dret Civil, creada pel Govern de les Illes Balears,
està treballant en l'informe solAlicitat pel Govern relatiu a les
unions de fet. Aquest informe, demanat dia 30 de març,
consisteix en determinar l'abast de les competències de la
comunitat autònoma de les Illes Balears en relació als aspectes
civils de les denominades unions de fet.
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A final del pròxim mes de juny s'haurà finalitzat aquest
informe, que permetrà al Govern saber quin és el marc
competencial en el qual es pot moure per redactar una llei sobre
les parelles de fet sense cap por d'envair competències que no
ens pertoquen.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller de Presidència. Sr. Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Bé, la regulació de les anomenades
parelles de fet era un compromís del pacte de govern, era un
compromís que s'ha ratificat per part, fins i tot, del mateix
president davant organitzacions socials que tenen un interès
evident en què això es dugui endavant.

Sabíem que hi havia problemes jurídics i que s'estava
treballant en un informe per part de la Comissió Assessora,
però davant una inquietud de sectors socials que havien
reclamat que es dugués endavant el més aviat possible, havíem
presentat una proposició no de llei on instàvem amb uns
terminis determinats el Govern a presentar en aquest parlament
aquest projecte legislatiu per regular les parelles de fet.

Com que se'ns ha informat per part del Govern que l'estudi
no estava acabat i, per tant, no es podia redactar el projecte, el
retiràrem. Ara m'alegra que en aquests moments se'ns informi
del fet que hi ha un termini concret perquè s'entreguin les
conclusions d'aquest estudi, i el que sí he de demanar és un
compromís formal als representants del Govern perquè
immediatament com es disposi de les conclusions, es posin a
treballar i es presenti el més aviat possible en aquesta cambra
el projecte que regularà les unions de fet en aquesta comunitat,
tot i que tenim clar que aquí ens movem en un marc de
competències relatives i que hem de tractar de solucionar des
de la comunitat autònoma qüestions que podrien estar
regulades amb més facilitat i de manera més contundent des del
Govern central, però, així i tot, les competències que tengui la
comunitat autònoma que s’exerceixin i que es presenti aquest
projecte de llei el més aviat possible. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ramon. Sr. Conseller de Presidència, té la
paraula.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antoni Garcias i
Coll)

Moltes gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Ramon, el que sí és
cert és que nosaltres creim que a través del dret foral, els drets
específics de la nostra comunitat autònoma tenim possibilitats
per regular això, però ja que hi ha creada una comissió aposta
per estudiar totes les especificitats del nostre dret, vàrem
creure, i a més una vegada constituït pràcticament a la setmana
va ser la primera tasca que se li va encarregar a la Comissió

assessora de dret civil, i per tant el compromís es que dia 30 de
juny tenguem el dictamen d’aquesta comissió i tot d’una anem
a l’elaboració de la possibilitat del projecte de llei. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller de Presidència.

I.8) Pregunta RGE núm. 2406/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Cristòfol  Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a actuacions demostratives de reconversió territorial.

I.9) Pregunta RGE núm. 2408/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Cristòfol  Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari  Popu lar,
relativa a conveni com a element per substituir el
desenvolupament reglamentari d'una llei.

Les preguntes número 8 i 9, 2406 i 2408 respectivament,
estan ajornades amb temps i forma pel Govern, demanat el seu
ajornament.

I.10) Pregunta RGE núm. 2410/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Guillem Camps i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a finalitat del concurs d'idees del port de Ciutadella.

Per tant, passam a la pregunta número 10, 2410, relativa a
finalitat del concurs d’idees del port de Ciutadella, que formula
l’Hble. Diputat Sr. Guillem Camps i Coll, del Grup Parlamentari
Popular, que té la paraula.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, Sr. President. Deman al Govern que la pregunta que
vostè m’ha fet. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps.

No hi ha resposta, la pregunta decau per incompareixença;
s’ajorna per incompareixença del membre del Govern que
l’havia de contestar... És aquí, però arriba ara.

Sra. Consellera de Medi Ambient, pregunta número 10.

LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT (Margalida
Rosselló i Pons):

Bé, primer em disculp, perquè tenia un ordre del dia distint.

Respecte de la pregunta, li he de dir que no hi ha convocat
cap concurs d’idees, i per tant no hi ha cap convocatòria.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Sr. Camps, té la paraula.

EL SR. CAMPS I COLL:
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Gràcies, Sr. President. Primer de tot, molt lamentable que els
membres del Govern no estiguin atents a aquesta tanda de
preguntes orals davant ple, que tenen l’obligació de contestar;
que surten pels mitjans de comunicació, el director general de
vostè mateix, de Costa i Litorals ho diu, que sembla ser que
s’estan elaborant unes bases per a un concurs d’idees entre el
Govern balear i l’Ajuntament de Ciutadella, i a nosaltres, com és
natural, als menorquins ens interessa de quina manera i en què
consistiran aquestes bases per al concurs. Si no és així, tot és
virtual i tot es un projecte, i per tant cap realitat. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Sra. Consellera de Medi Ambient, té la
paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT (Margalida
Rosselló i Pons):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, veig que està molt
interessant, i evidentment com a menorquí ho entenc, i per tant
a la Conselleria de Medi Ambient no es preocupi, que una
vegada que hagi elaborat les bases les coneixerà, no només
vostè sinó la resta de menorquins.

Li he de dir que quan s’hagi resolt d’una vegada el concurs
del gran port, el Govern, conjuntament amb l’Ajuntament de
Ciutadella està preparant ja evidentment, i vol convocar un
concurs d’idees per tal que pugui fer una nova ordenació del
port, que estigui d’acord amb allò que, a més de ser un clam
popular, que estigui d’acord amb les característiques físiques
del port, i que pugui acollir realment qui li fa falta.

Per tant, hi estam treballant, és evident, i no es preocupi,
que la seva preocupació estarà satisfeta quan li puguem
mostrar les bases a vostè i a qualsevol menorquí. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient. Per a la seva
tranquilAlitat, tenim el mateix ordre del dia, el que passa és que
el Govern ha ajornat dues preguntes amb temps i forma, que
eren la número 8 i la número 9.

I.11) Pregunta RGE núm. 2409/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Huguet i Rotger, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a coordinació de projectes i polítiques entre el Gove rn i els
consells insulars.

Pregunta número 11, registre 2409, relativa a coordinació de
projectes i polítiques entre el Govern i els consells insulars, que
formula l’Hble. Diputat Sr. Joan Huguet i Rotger, del Grup
Parlamentari Popular, que té la paraula.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies, Sr. President, Molt Hble. President del
Govern de la comunitat autònoma, absent una vegada més en

aquesta tanda de preguntes, membres del Govern, senyores i
senyors diputats. Farà ara quasi un any que una de les
novetats en el discurs d’investidura entre d’alt res, ho hem de
reconèixer, i després de les expectatives que s’havien alçat amb
aquest canvi de Govern, va ser l’anunci fet pel Molt Hble.
President de la comunitat autònoma, aleshores elegit, que
posaria en marxa una comissió de coordinació d’una manera
clara, i que la institucionalitzaria, i que es reuniria periòdicament
entre ell i els tres presidents, en aquest cas presidentes, dels
consells insulars, per tal de coordinar projectes comuns,
activitats comunes, i dissenyar sobretot el que seria el
desenvolupament d’una nova política de consells insulars.

Per tant, la pregunta és molt clara: què s’ha fet de tot açò?
Quantes reunions hi ha hagut? S’ha formalitzat? Quins són els
resultats? Sr. President, crec que després d’un any, que
nosaltres sapiguem a través dels mitjans de comunicació tan
sols hi ha hagut una única reunió d’aquest nivell. Moltes
gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Huguet. Sr. Conseller de Presidència, té la
paraula.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antoni Garcias i
Coll)

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Huguet, quan va llegir el seu text, la creació de la
comissió institucional, vaig pensar que era el que havia dit el
president, i ara m’ho aclarit, el que nosaltres plantejàvem era
que existís més coordinació, millor coordinació entre el
president i les tres presidentes. En aquesta acció estam fent
feina, i com vostè ha dit, vostè coneix pels mitjans de
comunicació una reunió d’aquest nivell, i li puc assegurar que
el contacte és permanent entre el president i les presidentes
dels consells insulars per coordinar aquestes tasques, aquestes
polítiques amb els consells insulars. I a més d’això, el que hem
fet, i ja li he dit altres vegades, és que en aquest moment tot el
que és el procés legislatiu del Govern, es remeten als consells
insulars tots els projectes de llei prèviament a ser aprovats pel
Consell de Govern. Jo crec que això són novetats importants de
cara a la coordinació i el treball conjunt entre el Govern i els
consells insulars. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller de Presidència. Sr. Huguet, té la
paraula.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies. Sense perdre cap tipus de forma en la meva
rèplica, sí que he de ser contundent amb el fons. Vostè no m’ha
pogut respondre, perquè simplement no hi ha resposta. Hi ha
hagut una reunió, a la qual les conclusions eren que aquesta
seria periòdica i que establirien criteris de coordinació comuna.
A partir d’aquí el que hi ha hagut són contactes bilaterals,
començant sempre per una presidenta que és la que té la paella
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pel mànec, per saber si les coses li anaven bé o no li anaven bé,
i després contactar amb els altres.

Mirin, senyors membres del Govern, aquesta comissió de
caràcter institucional que s’havien d’establir entre els tres
presidents dels consells insulars i el president de la comunitat
autònoma tenia dos objectius fonamentals marcats pel
president: desenvolup ament de les polítiques als consells
insulars i consolidació definitiva del procés de transferències.
Ni hi ha desenvolupament als consells insulars, ni hi ha cap
proposta de transferència feta a aquest parlament des que
vostès han assumit la responsabilitat de govern en aquesta
comunitat autònoma. Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Huguet. Sr. Conseller de Presidència, té la
paraula. 

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antoni Garcias i
Coll)

Gràcies, Sr. President. La veritat és que ha estat més
contundent, no vol dir que tengui més raó, només ha estat més
contundent. Però jo crec que si vostè diu que no hem
desenvolupat polítiques amb els consells quan hem millorat la
finançació d’acord amb els consells i hem arribat a una cosa
que no havien arribat mai vostès en 16 anys, que és el que
vostès havien transferit nosaltres en un any ho hem (...) amb
doblers que va des del Govern als consells insulars. Per tant,
no digui que no estam desenvolupant les polítiques amb els
consells insulars.

I després no menyspreï els contactes bilaterals, perquè
també són fórmules i maneres per coordinar. I vostè no serà el
que posarà el calendari. Per ventura és necessari que es faci
només una reunió cada any, i enguany ja se n’ha fet una. Per
tant, no és vostè qui posarà el calendari. Li assegur que estam
desenvolupant tot el que el president va dir, i els exemples són
constants, perquè està demostrat que el que feim nosaltres amb
els consells insulars, vostès no ho havien fet mai. Moltes
gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller de Presidència.

I.12) Pregunta RGE núm. 2405/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a memòria realitzada pel Sr. Bartomeu Vicens.

Passam a la pregunta número 12 i darrera del torn de
preguntes, 2405, relativa a memòria realitzada pel Sr. Bartomeu
Vicenç, que formula l’Hble. Diputat Sr. Gaspar Oliver i Mut, del
Grup Parlamentari Popular, que té la paraula.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. La finalitat d’aquesta pregunta, Sr.
Sampol, és conèixer quin tipus d’assessoria realitza el Sr.

Bartomeu Vicenç, secretari general d’Unió Mallorquina, a Fires
i Congressos. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Oliver. Sr. Vicepresident del Govern, té la
paraula. 

EL SR. VICEPRESIDENT DEL GOVERN I CONSELLER
D'ECONOMIA, COMERÇ I INDÚSTRIA (Pere Sampol i Mas):

Gràcies, Sr. President, i amb molt de gust, com sempre, li
contestaré, Sr. Oliver. El passat mes de setembre l’empresa Fires
i Congressos va requerir els serveis professionals del Sr.
Bartomeu Vicenç, advocat, expert mercantil, per tal de revisar
tots els convenis, contractes i distintes colAlaboracions que
l’empresa té assignades. Aquest assessorament, que segueix
fins i tot la rescissió o el seguiment dels contractes i convenis
realitzats, es va realitzar durant els mesos de setembre, octubre
i novembre, data en què va finalitzar aquesta tasca. A part dels
contractes de personal, s’han revisat 30 contractes amb
empreses de l’exterior, aquí tenc el llistat, cinc contractes amb
les conselleries. Aquest treball ara està servint per elaborar les
bases dels nous concursos que es van convocant a partir de la
finalització dels contractes existents. Moltes de gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicepresident del Govern. Sr. Oliver, té la
paraula. 

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Veig que ho han revisat tot, han
revisat els convenis, els contractes, i ara això els serveix de
base per redactar les noves bases. Vull entendre, idò, que
almanco els convenis, els contractes eren correctes i estaven
bé. Si aquesta feina de revisió, que ha durat tres mesos,
setembre, octubre i novembre, segons em diu el Sr.
Vicepresident, el Sr. Sampol, si m’ho pot contestar, si ho sap, i
si no, no m’ho contesti; m’agradaria saber també què ha costat.
Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Oliver. Sr. Vicepresident del Govern, té la
paraula. 

EL SR. VICEPRESIDENT DEL GOVERN I CONSELLER
D'ECONOMIA, COMERÇ I INDÚSTRIA (Pere Sampol i Mas):

Gràcies, Sr. President. Ja venia preparat, i li cont estaré: Això
ha costat, el total de les factures, si vol sumar vostè després,
559.680 pessetes, 576.000, i la darrera 543.360 pessetes. Ara li
posaré un exemple per què ha servit això fins ara. Un sol dels
concursos, precisament el vàrem adjudicar en el darrer consell
d’administració fa quinze dies, ha suposat, es refereix al
concurs per al muntatge de fires, l’estalvi de 23 milions de
pessetes respecte de l’exercici anterior. És a dir, poguérem
convocar unes bases amb una baixa respecte del concurs
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anterior de prop d’un 25%, i hi varen concórrer tres persones,
i només amb aquest concurs hem estalviat 23 milions de
pessetes. Crec que ha estat una bona inversió aquesta
contractació. Moltes de gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicepresident del Govern. Amb la seva resposta
acabam el torn de preguntes.

II.- Debat de la comunicació del Govern RGE núm. 2038/00,
sobre la diferència dels costs dels combustibles agrícoles i
pesquers a les Balears i la resta de l'Estat espanyol.

I entram en el segon punt de l’ordre del dia, que és el debat
de la comunicació del Govern 2030, sobre la diferència dels
costs dels combustibles agrícoles i pesquers a les Illes Balears
i a la resta de l’Estat espanyol. La primera intervenció correspon
al vicepresident del Govern, que té la paraula. 

EL SR. VICEPRESIDENT DEL GOVERN I CONSELLER
D'ECONOMIA, COMERÇ I INDÚSTRIA (Pere Sampol i Mas):

Moltes de gràcies, Sr. President. Senyores diputades,
senyors diputats, em permetran que avui llegeixi en aquesta
primera intervenció textualment la comunicació que ha preparat
el Sr. Joan Mayol, conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca,
que diu així:

“Per als polítics, per als parlamentaris, l’eina és la paraula.
Per als pagesos, per als pescadors, una de les eines
fonamentals és l’energia. Han passat a la història, història que
pot ser recent, i fins i tot entranyable, els temps que l’energia
del sector primari era el vent, de veles o molins, de les feines de
l’era; l’energia animal i l’energia pròpia de les persones que
durant segles han vinclat l’esquena sobre els sementers per
alimentar la societat sencera. Avui afortunadament els temps
han canviat, i l’energia bàsica per als nostres productors és la
mateixa que per a la resta dels sectors econòmics: els
hidrocarburs i l’electricitat.

Els canvis són radicals i vertiginosos. La nostra societat,
agrària fa uns anys, ha esdevingut una societat turística, i un
canvi tan ràpid no pot deixar de ser traumàtic. El sector social
i econòmic de la pagesia és avui minoritari i de vegades, ho hem
d’admetre, oblidat o menystingut, o pitjor encara, manipulat
vergonyosament per altres interessos, com és evident a
qualsevol observador imparcial en els darrers esdeveniments
relacionats amb el sector a Mallorca.

Però el sector no és oblidat ni menystingut pel Govern de
les Illes Balears. Per aquest motiu, senyores i senyors diputats,
som avui aquí, per fer aquesta comunicació sobre un tema que
preocupa profundament els nostres agricultors, i sobre el qual
paradoxalment no hi ha hagut mobilitzacions ni festes: els preus
dels combustibles.

Permetin-me una reflexió inicial: els preus del combustible al
continent, més econòmics, com veurem, que a les nostres illes,
és la motivació de grans mobilitzacions i protestes agràries. Dos

dies després de prendre possessió del seu càrrec, l’actual
ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació va veure en directe
una gran mobilització a Madrid motivada per l’increment de
preu dels combustibles agraris. Hi ha prevists aturs generals de
24 hores de transportistes i pagesos de distintes comunitats
autònomes, motivades per aquest motiu. Aquí hem escoltat les
veus de la Unió de Cooperatives i de la Unió de Pagesos en la
seva profunda preocupació per aquest motiu, però per una altra
organització, que presumeix d’hegemònica, el preu dels
carburants no mereix més que una línia irrellevant en un
llarguíssim manifest d’exigències i xantatges, amb una palesa
demostració del lloc que ocupen els problemes agraris en les
seves preocupacions.

Analitzem, però, separadament la situació dels combustibles
agraris i dels pesquers. Gasoil agrícola; el primer problema a
destacar és l’increment de preu que han patit els agricultors el
darrer any, general a tot l’Estat, i que s’ha de qualificar de
brutal. Tot i que hi ha diferències arreu, el preu mig ha passat
de 44 pessetes litre el gener de 1999 a 75 pessetes litre a
l’actualitat, un increment de cost que els agricultors no poden
repercutir en les seves produccions, i que per tant erosiona
encara més una renda agrària reduïda i recessiva. Les
mobilitzacions a Madrid i altres punts de l’Estat s’han centrat
justificadament en aquesta qüestió.

Convé considerar un factor important en el preu del gasoil
agrícola, que és l’impost d’hidrocarburs, i que suposa més de
13 pessetes per litre, 13,09. A aquest se li afegeix l’IVA, de
manera que es dóna la paradoxa que els agricultors tributen
sobre un tribut, un cost mig de 2 pessetes de l’IVA es
corresponen a l’altre impost. No sembla, aplicant purament el
sentit comú, una situació lògica. És interessant destacar que
aquesta no és una situació general a Europa, ja que diversos
països apliquen al combustible agrícola exempcions o rebaixes
de l’impost d’hidrocarburs. Una situació que tornant a aplicar
purament el sentit comú és totalment lògica. 

Però hi ha un punt essencial que té sentit evocar des
d’aquesta tribuna, la diferència de preus de combustible agrari
entre les nostres illes i la península. Podem presentar algunes
dades. Per exemple, l’abril de l’any 1999 a Extremadura el preu
era de 39,6 pessetes litre, a València 52, a Castella 42, a Balears
60,. L’octubre havien evolucionat: 46,4 pessetes a Extremadura,
55,1 a València, 49,2 a Castella, 68,2 pessetes a Balears. Entre 13
i 24 pessetes per litre de diferència respecte d’altres comunitats
autònomes, entre 13 i 24 pessetes per litre.

És cert, però, que als darrers mesos hi ha hagut un canvi
significatiu, perquè les darreres pujades al continent i a les Illes
han perdut aquest paralAlelisme, aquesta diferència, i actualment
la diferència s’ha reduït molt, i és aproximadament de 5 pessetes
per litre, una diferència encara injustificada i discriminatòria,
emparada teòricament pel cost de transport fins a les Balears,
però a la pràctica segurament més relacionada amb uns dels
defectes perversos de la insularitat, la generació de monopolis,
que tan freqüent és en el món agrari. Aquests monopolis també
se succeeixen en el camp del combustible ja que, com saben
vostès, hi ha un sol operador i pot mantenir les diferències de
preu que desitja. Aquest és un problema estructural que té mala
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solució, però és justament enfront als problemes difícil on és
més necessari juntar esforços i concitar les majories o les
unanimitats polítiques per resoldre’ls. És evident que la
insularitat requereix d’una conjunció de voluntats per crear els
mecanismes jurídics que puguin corregir aquests defectes. Com
saben tots vostès, el règim especial de les Illes Balears fa una
explícita previsió del cas. L’article 13 de la Llei 30/1998, de 29 de
juliol, de règim especial de les Illes Balears diu literalment: “El
Gobierno del Estado, en concordancia con lo establecido en
la Ley de hidrocarburos, tendrá en cuenta la especificidad del
hecho insular a los efectos de garantizar a los residentes de
las Illes Balears que los precios de los hidrocarburos tiendan
a aproximarse a los precios aplicables a la media estatal”. 

No és, òbviament, una formulació suficient, ja que aspirar a
una tendència no basta. Hem d’aspirar a una igualtat, ja que
seria suficient que hi hagués una disminució d’un petit
percentatge anual perquè la Llei estrictament es consideràs
complerta. I òbviament no basta, la Llei hauria de determinar
que el preu sigui com a màxim similar a la mitjana peninsular. És
més, ateses altres dificultats que la insularitat genera als
nostres productes, el que hauria de determinar la llei és que el
preu se situï en la franja inferior.

El Govern de les Illes Balears no ha estat fins ara inactiu en
aquest tema. Les gestions fetes per la Direcció General
d’Indústria i la Vicepresidència, de contactes i diàleg amb les
empreses petrolieres i l’operador de distribució han estat
diverses, i s’ha aconseguit el resultat de disminució de les
diferències de preus mitjos molt importants, tant en gasoil
agrícola com pesquer, que actualment podem xifrar en unes 5
pessetes de mitja. En altres paraules: les puges que hi ha hagut
al continent han estat a casa nostra més limitades, amb un
efecte relativament positiu per als nostres pagesos, tot i que
insuficient i insatisfactori. Crec legítim aspirar a més, i crec
legítim que el Parlament es pronunciï en aquest sentit. S’han
tengut també contactes amb el Ministeri, on hem hagut
d’escoltar una vegada més el famós tòpic que Balears és la
comunitat autònoma més rica, sense que es vulgui considerar
que és la que té una menor renda agrària per càpita.

Quan es parla del cost d’un factor agrícola o pesquer, les
estadístiques de referència haurien de ser agrícoles o
pesqueres, i no les generals, perquè amb aquest sistema es
perpetua un doble greuge comparatiu: els nostres professionals
del sector primari són els més desfavorits de tots els sectors a
nivell balear; i els més desfavorits dels professionals del sector
agrari i pesquer a nivell estatal. Hem avaluat en més de 27.000
tones el gasoil agrícola utilitzat a les nostres illes, dades del
1998. Repercussió que té l’impost d’hidrocarburs, suposa que
els nostres agricultors paguen la barbaritat de 350 milions
anuals en imposts. Si tenim present els reduïdissíms marges
econòmics del sector, la xifra és ben lluny de la irrellevància; i
si a més valoram la diferencia que hi havia fins ara, que com he
dit era de l’ordre de 20 pessetes per litre, ens trobam que el
sobrecost del gasoil afegeix prop de dos punt i mig al compte
de resultats del sector, una situació que segurament tots els
diputat hauríem de coincidir a qualificar d’inacceptable.

Quant al gasoil pesquer, les diferències de preu entre els
ports peninsulars i els de Balears són una costant. Les
reivindicacions dels pescadors en aquest sentit han estat
sempre justificades. La Direcció General de Pesca manté un
estudi sistemàtic de la situació, amb contactes periòdics amb
ports peninsulars, dades que estan a disposició de tots vostès.
Em permet resumir-ho molt simplement: el setembre de 1999 les
diferències de preus entre els ports balears i altres mediterranis
oscilAlava de 8,5 a 16 pessetes per litre, sempre en contra nostra.
Actualment aquesta diferència s’ha reduït i parlam de 4 o 5
pessetes de diferència. Però això ha passat sols per un
increment desigual de preus, que a la península ha estat entre
el 40 i el 95%, mentre que a Balears ha estat d’un 25,7%, fruit de
la negociació del Govern amb les empreses petrolieres. Tothom
està malament, però nosaltres encara estam més malament que
els altres, tot i que les diferències no siguin tan accentuades
com fa mig any.

Un factor a tenir present és que sols una empresa opera als
ports de les Balears, de manera que els mecanismes correctors
que hauria de generar la competència no existeixen, un
p roblema general amb el gasoil pesquer. Fins i tot ens trobam
amb la dificultat que algun port no disposa de proveïdors, és el
cas de Fornells. Quina és la repercussió econòmica sobre els
pescadors? Molt important sobre barques de bou, que poden
arribar a consumir una tona diària; per enguany, avaluar que
aquestes 5 pessetes de sobrecost poden arribar
aproximadament a 680.000 pessetes anuals per vaixell de
diferència, que quasi equival al rendiment brut d’una
embarcació durant una setmana. El greuge comparatiu amb el
continent és obvi. També òbviament perjudica els altres
pescadors, els artesanals, tot i que en una mesura menor, ja que
no consumeixen la mateixa quantitat de combustible.

Certament, senyores i senyors diputats, la comunitat
autònoma té molt poques competències en aquest camp, però
és important el suport parlamentari a totes les iniciatives, i que
el Govern pugui fer en defensa del sector per afavorir una
competència lleial i oberta. També sembla lògic que la veu del
Parlament de les Illes Balears s’uneixi a la d’altres parlaments
autonòmics i reclami la supressió de l’impost d’hidrocarburs en
el gasoil agrícola, ja que es tracta d’una pressió impositiva
injusta sobre un sector que difícilment la pot suportar.

Un punt i apart mereix el tema de la distribució de
combustibles per a les cooperatives. Tot i que el Reial Decret
645/1988 preveu que aquestes entitats puguin actuar com a
distribuïdores, hi ha hagut altres traves normatives i
administratives que ho impedeixen, i en concret la Llei general
d’hidrocarburs, que obliga les cooperatives a constituir
societats mercantils no cooperatives per distribuir
combustibles, una trava molt important i innecessària des del
punt de vista fiscal o comercial. És important corregir aquesta
situació, perquè si algú pot donar futur al sector agrari són les
cooperatives, i tot allò que les afavoreixi afavoreix l’agricultura.

Però hi ha un element sobre el qual aquest parlament sí pot
fer un pronunciament contundent, i és el referit al règim especial
de les Illes Balears. La seva aplicació en aquest aspecte ha estat
insuficient, i aquest dèficit l’acusen els nostres pescadors i els
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nostres pagesos. Aquest dèficit és simplement intolerable, i és
necessari que aquesta casa ho acusi i reaccioni per redreçar-ho.
Moltes de gràcies. Joan Mayol.” 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicepresident del Govern. Grups que vulguin
intervenir? Gràcies. Sr. Ramon, en nom del Grup d’Esquerra
Unida i Ecologista té la paraula.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President, i agrair la comunicació redactada pel
conseller Joan Mayol i llegida pel vicepresident del Govern,
que ha servit per ampliar una mica més els fets que tots
nosaltres coneixíem, que és la situació d’inacceptable
discriminació que pateixen els agricultors i pescadors de les
nostres illes pel que fa al preu dels combustibles que paguen
aquí, molt superiors a la mitjana que es paga a la península.
També és significatiu, com s’ha dit en la intervenció del
Govern, que aquest fet no hagi provocat mobilitzacions, ara
que pareix ser que el sector del camp està molt mobilitzat aquí,
i en canvi a la península, que tenen uns preus inferiors,
efectivament hi hagi unes mobilitzacions impressionants del
sector agrari.

En tot cas, del que es tractaria en aquest parlament, pensam,
a veure si hi podria haver acord, de reclamar una sèrie de
millores per als nostres agricultors i els nostres pescadors de tal
manera que efectivament, reivindicació mínima i elemental,
poguessin pagar el preu del combustible al nivell que el paguen
a la península, però que allò bo seria que també els de la
península, el conjunt de l’agricultura i de la pesca, no
haguessin de pagar aquests preus -ja se’ns han posat exemples
d’altres països on les coses no van així- i que hi hagués
unanimitat de tots els grups en demanar que aquestes
discriminacions que pateixen aquests dos sectors de les
nostres illes no continuïn en el futur.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ramon. Sr. Bosco Gomila, en nom del
Grup PSM-Entesa Nacionalista té la paraula.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, és d’agrair també per part del PSM-Entesa
Nacionalista la comunicació que ha formulat el Govern de les
Illes Balears sobre els preus dels combustibles que pateixen els
agricultors i els pescadors. 

El ple d’aquest parlament de dia 30 de març de l’any 1995 va
aprovar la Proposició de llei de règim fiscal i econòmic especial
de les Illes Balears, que una vegada passada pel Congrés dels
Diputats el juliol de tres anys més tard, del 98, va sortir com a
Llei de règim especial de les Illes Balears, que en la seva
exposició de motius reconeixia que la insularitat determina unes

clares limitacions per a l’activitat industrial i agrícola que pugui
significar una diversificació de l’economia de les Illes, i així, l’ha
llegit el vicepresident del Govern, l’article 13 d’aquesta llei
establia que el Govern de l’Estat, el Govern de l’Estat, en
concordància amb allò que estableix la Llei d’hidrocarburs,
tindrà en compte l’especificitat del fet insular als efectes de
garantir als residents de les Illes Balears que els preus dels
hidrocarburs tendeixin a aproximar-se als preus aplicables a la
mitjana estatal. 

Si aquesta llei es va aprovar i es va publicar el juliol del 98,
hem vist com els dos primers anys després de la seva
publicació la tendència a equilibrar els preus dels hidrocarburs
a les Illes Balears amb els de l’Estat espanyol cada vegada
s’allunyaven més, tendència que s’ha trencat amb les darreres
pujades, on la pujada a les Illes ha estat per davall la pujada a
l’Estat espanyol, però així i tot els costos que patin actualment
són per damunt els costos de la mitjana estatal, són superiors
a les Illes Balears, diferència que nosaltres creim que no es
justifica de cap manera, tot i que es doni la justificació que és
per qüestions del transport fins a les Illes. Nosaltres creim que
aquesta diferència està més relacionada amb els efectes que
genera el fet que només hi hagi un sol operador i que, per tant,
pot mantenir aquesta diferència de preu com desitja.

Nosaltres creim que és un problema estructural que
evidentment té difícil solució, però per altra banda som
conscients que el Govern de les Illes Balears en aquest aspecte
té molt poques competències, té molt poques competències en
aquest camp, però així i tot creim que és important que el
Govern, que el Parlament estigui al costat de les organitzacions
agràries, de les organitzacions pesqueres, que ja han fet sentir
la seva veu per la discriminació no només, en aquests moments,
no ja per les diferències que patim de preus amb la península,
sinó per l’increment cada vegada més brutal que patim del cost
dels hidrocarburs, que en el darrer any i mig ha pujat 31
pessetes el litre, i és evident que açò després s’ha de repercutir
sobre els productes que produeixen tant el pescadors com els
pagesos i açò fa molt difícil la seva subsistència.

El Govern, malgrat no tengui competències -ja s’ha dit aquí
també- no ha estat inactiu. S’han fet gestions des de la Direcció
General d’Indústria, s’han tengut contactes amb les empreses
petrolieres, amb l’operador de distribució, i jo pens que aquests
contactes han aconseguit les possibilitats que les diferències...,
la disminució de les diferències dels preus en referència a la
mitjana estatal.

Des del PSM-Entesa Nacionalista pensam que així i tot no
ens hem de conformar, que hem de continuar insistint perquè
el Govern de l’Estat apliqui les mesures que es preveuen en el
règim especial per a les Illes Balears i que les apliqui ja, que
creim que ho pot fer d’una manera ràpida per evitar aquestes
diferències que pateixen els nostres agricultors i els nostres
pagesos amb aquells que resideixen a la península.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:
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 Gràcies, Sr. Bosco Gomila en nom del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista. Sr. Diéguez, en nom del Grup
Socialista té la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados, de
todos los pensadores que intentaron resolver en su día el
problema del origen de la riqueza de las naciones, quizá uno de
los que más fama y éxito han tenido fue Adam Smith;
consideraba que la auténtica base de la riqueza era la codicia
individual. Defendía este escocés que una persona trabajaba
con más interés y con mejor resultado si era el único
beneficiario de la riqueza que producía, y que la riqueza de las
naciones no era sino resultado de la suma de las riquezas
individuales. Por ello consideró que el Estado debía dejar al
individuo fabricar y comerciar a su antojo, sin interferencias, y
que si se producía algún problema por tal funcionamiento, sería
el mercado quien sin duda lo corregiría, que la codicia de unos
y otros compensaría los excesos, vamos. Los poderes públicos
se debían limitar a no molestar el libre ejercicio de la codicia
particular.

Ni que decir tiene que semejante doctrina fue rápidamente
adoptada por la derecha política para cubrir los orificios de su
“gruyére” ideológico, y se fue adaptando al correr de los
tiempos. 

En esa doctrina hay dos partes: la de cómo hacerse rico
dejando funcionar libremente a la codicia, y la de cómo limitar
los excesos mediante el juego del libre mercado. La primera
parte es aceptada por la derecha sin problemas, pero la
segunda, cómo limitar los excesos, ya no tanto, y de ello se dio
cuenta el mismo Adam Smith, que llegó a decir que cuando tres
empresarios se reúnen en una habitación, seguro que están
conspirando contra el mercado. 

El resultado de la interpretación de la derecha es un
liberalismo a beneficio de inventario, del que sólo se admite
aquella parte que es beneficiosa para el capital y del que se
intentan evitar especialmente los efectos perversos que para el
capital puede tener la competencia. Los trust, los cartels, los
oligopolios, los monopolios de facto han sido habituales en el
sistema capitalista, y en la España de la mayoría absoluta de
Aznar López las prácticas restrictivas de la competencia se
bendicen desde el poder, y ello en especial perjuicio, como
veremos, de nuestra comunidad autónoma, ya que cuando los
territorios son pequeños es más fácil actuar en ellos con
prácticas monopolísticas.

La regulación del sector comenzó a llevarse a cabo mediante
la Ley 34/1992, de 22 de diciembre, Ley de ordenación del sector
petrolero, que fue una ley hecha quizá con cierta precipitación
y con bastantes deficiencias, probablemente. Tuvo como
objetivo fundamental la liberalización de las actividades del
sector petrolero como consecuencia de la extinción del
monopolio de petróleos creado por Real Decreto Ley de 28 de
junio del 27, y era consecuencia de la progresiva adaptación a
las exigencias del artículo 37 del Tratado de Roma y del artículo
38 del Tratado de adhesión de España a las comunidades

europeas. Esta legislación sobre hidrocarburos es competencia
del Estado, según el artículo 149.1.25 de la Constitución, que le
atribuye las bases de régimen energético, incluyendo, por
tanto, la ordenación del sector petrolero. 

Pues bien, dicha ley, la Ley del 92, fue derogada por Aznar
López mediante la vigente en la actualidad, Ley del sector de
hidrocarburos, 34/1998, de 7 de octubre. Esta ley tenía por
objecto conseguir, se decía, una regulación más abierta del
sector limitando la intervención del Estado de forma directa en
los mercados a cuando existan situaciones de emergencia. En
el título tercero de la Ley incluso, en el que se ordena el
mercado de productos derivados del petróleo, se proclama en
su artículo 38 que los precios de los productos derivados del
petróleo serán libres. 

Hasta aquí todo parece más o menos correcto, pero Aznar
López no leyó la segunda parte de las enseñanzas de Adam
Smith: cuando tres empresarios se reúnen en una habitación
conspiran contra el mercado, o si lo leyó prefiere mirar hacia
otro lado, porque al igual que sucedió en estas islas en el
sector aéreo, en el que las compañías de la competencia suben
los precios en perfecta coordinación, en el sector petrolero las
compañías distribuidoras interpretan el baile de la subida de
precios también con exquisita coordinación, con tal
coordinación que no se puede explicar por la casualidad, sino
por el concienzudo entrenamiento.

El precio de los carburantes. Aznar López, en su afición por
los récords, ha conseguido que la gasolina de más uso en
nuestro país llegue a las 150 pesetas por litro; no está nada mal,
aunque estoy seguro de que va a mejorar su marca
próximamente. 

Pero hoy no nos toca hablar aquí de la España de las 150
pesetas litro de gasolina, sino del quebranto que supone para
determinados sectores productivos de nuestras islas la
desbocada carrera hacia el alza de los precios del gasóleo
agrícola y pesquero. El gasóleo ha aumentado de precio un
87,3%, 87,3%, al pasar de las 39,50 pesetas de enero del 99 a las
73, 74, 75 que se pagan hoy y probablemente el precio que diga
cuando salgamos de aquí ya haya variado, a lo que habrá que
añadir que otros componentes de los costes agrícolas, como
los fertilizantes, en los cuatro primeros meses del año 2000 han
subido un 60%. Para resaltar lo llamativo de la subida téngase
en cuenta que desde enero del 99 hasta marzo del 2000,
mientras que la gasolina de 97 octanos aumentaba su precio en
un 21% y la sin plomo un 23%, subía el gasóleo agrícola un
87%.

Naturalmente, como ya he puesto de relieve al referirme a la
distribución de competencias en este sector, la responsabilidad
de todo ello es exclusiva de Aznar López, y ése es el más grave
problema del sector agrícola y pesquero, porque es un
problema estructural, es un problema estructural y no
coyuntural como lo puede ser la sequía o el granizo. El año
próximo no sabemos si habrá sequía, no sabemos si habrá
inundaciones, no sabemos si granizará, pero lo que sí sabemos,
de lo que sí estamos absolutamente seguros es de que el
gasóleo, que no cesa de subir, seguirá subiendo si no se toman
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medidas, y en Baleares más que en el resto de España, y no lo
digo yo solo, sino que el propio Consejo de Ministros ha
reconocido que se trata de un problema estructural.

El agrario es un sector, como se ha dicho, que no puede
repercutir los incrementos de los costes en el precio de sus
productos, por lo que dicho incremento debe ser absorbido por
los beneficios de las explotaciones, cuestión que ha influido de
manera determinante en el hecho que durante los últimos años
se haya producido una significativa disminución de la renta
agraria mientras subía la del resto de los sectores. Además, la
constante subida de precios ahoga un sistema propio de
distribución de hidrocarburos a través de las cooperativas
agrarias, cuyo margen bruto de beneficio por dicha distribución
ha pasado de 19,3 pesetas por litro en enero del 99 a 7,7 pesetas
litro en diciembre del mismo año. 

Los agricultores, los pescadores y también los
transportistas de toda España lo sufren y lo saben. Las Cortes
de Castilla-La Mancha, las Cortes de Castilla-León han
planteado en sendas proposiciones no de ley una reducción
substancial del impuesto de hidrocarburos para la agricultura,
y es que el principal beneficiario del incremento de los precios
es el arca pública, tal y como ha denunciado la COAC, y ellos
es debido a un sistema de recaudación porcentual que conlleva
una fuerte potenciación de las subidas. Sirva como ejemplo de
esa voracidad fiscal que el IVA que cobra el Estado sobre estos
hidrocarburos no lo cobra sobre el coste del combustible, sobre
el precio base del petróleo, sino que lo cobra también sobre el
impuesto de hidrocarburos, es decir, sobre lo que es el precio
del combustible se añade el impuesto de hidrocarburos y luego
se paga el IVA de todo ello en conjunto, se paga el IVA de
impuestos, lo cual es altamente llamativo.

La Coordinadora de organizaciones de agricultores y
ganaderos ha llevado a cabo protestas contra la actual
situación. Hasta Asaja ha protestado un poco. La
Confederación de cooperativas agrarias en España exigió al
Ministerio de Agricultura y al de Economía soluciones frente al
fuerte incremento del precio de los carburantes. (...) Cotrans,
com más de 32.000 empresas de transporte por carretera, se han
dirigido al Gobierno y también al tribunal de la competencia, al
Tribunal de Defensa de la Competencia, solicitando medidas. La
Pimem en nuestra tierra está exigiendo que se adopten medidas
para acabar con la situación de monopolio en el sector de la
distribución de gasóleo en Baleares, calificando de constantes,
abusivas y sospechas las subidas en el precio de los
carburantes. 

Y es que existe una falta real de competencia en el sector de
hidrocarburos al no existir una liberalización estructural
profunda. Por ello, una de las medidas más eficaces puede ser
crear una competencia efectiva entre los operadores y que los
organismos que los controlan tengan una actividad eficaz. Sin
embargo, el Tribunal de Defensa de la Competencia no ha
pasado de realizar una tímida intervención, hasta tal punto que
los transportistas, organizados en (...), en el expediente que se
tramita sobre el sector de hidrocarburos se han dirigido al
Tribunal de Defensa de la Competencia con la finalidad de
insistir en la investigación de posiciones de dominio y de

prácticas oligopolísticas que hoy realizan las petroleras Repsol,
Cepsa y BP, y para que se les obligue a cumplir el porcentaje
máximo de cuota de mercado que pueden ostentar.

Por ello es de alabar la iniciativa del Govern de les Illes
Balears de traer al Parlamento esta comunicación, pues va
directa al mayor problema estructural que en la actualidad tiene
el sector primario de nuestra comunidad, al igual que en el resto
del país, y es que en Baleares el problema todavía es más grave
por cuanto aquí los precios de los carburantes son superiores
a los del resto del Estado, y voy a intentar explicar por qué.

No se debe al precio del transport e, no se debe al precio del
transporte. El transporte en barco es más barato incluso que el
que se efectúa por oleoductos; los oleoductos tienen unos
elevados costes de inversión y de mantenimiento, el transporte
en barco, desde la Edad Media, para los graneles ha sido
siempre el más económico, y el reparto mediante camiones es
más barato en Baleares que en la península: en la península un
vehículo que hace reparto de combustible entre las diferentes
estaciones de servicio puede hacer un promedio de dos o tres
viajes al día; en Baleares hace seis o siete viajes al día. Sin duda
se amortiza, se rentabiliza mucho antes aquí. El transporte no es
el problema.

El sobrecoste que pagamos en nuestras islas se debe a la
práctica monopolística con que funciona la distribución de
carburante a través de una única empresa, CLH, Compañía
Logística de Hidrocarburos. Decía Adam Smith que cuando tres
empresarios se reúnen en una habitación lo hacen para
conspirar contra el mercado. En España, cuando se reúnen
Cepsa, Repsol y BP, -tres también, curiosamente- acuerdan el
monopolio de facto de la distribución de carburante a través de
CLH, sociedad que controlan exclusivamente ellos. Todo el
combustible que descargan Cepsa, Repsol y BP en Baleares
pasa a los depósitos de CLH, que tiene el monopolio de la
distribución o, lo que es lo mismo, las tres compañías, Cepsa,
Repsol y BP tienen el monopolio de la distribución en Baleares.

¿Y por qué cuesta más aquí el combustible que en la
península? Porque CLH desmanteló las instalaciones que tenía
Campsa junto a Marivent y construyó unas nuevas junto al
poblado de Son Banya. Pues bien, el sobrecoste que pagamos
en Baleares es el sobrecoste que supone la amortización hecha
por CLH en sus nuevas instalaciones; tan sencillo como eso.
No puede haber otra compañía privada que asuma la
competencia a la que ya se instaló con determinados beneficios
en su momento, no puede haber otra; por eso nos hemos de
plantear si es conveniente que las instalaciones de distribución
sean públicas, como lo son las infraestructuras portuarias, o las
aeroportuarias, de esa manera no se pagaría ese sobrecos t e  y
podrían vender sus combustibles otras petroleras distintas de
Cepsa, Repsol y BP, con lo cual habría una auténtica
competencia en beneficio de los consumidores.

¿Las soluciones? Pues bien, los problemas y la causa de los
mismos están ya claros. Ahora necesitamos, entre todos
cuantos componemos este parlamento, elaborar las propuestas
para solucionar los problemas. Por todo ello intentaremos
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consensuar unas propuestas de resolución que ayuden al
sector de forma efectiva. 

Ahora bien, ya desde este momento quiero decir que frente
a los problemas de la pesca y de nuestro campo, especialmente
por lo que respecta a nuestro campo, nuestro partido rechaza
la solución que se está planteando por determinados grupos,
que consiste en lograr la máxima edificabilidad para las tierras
de los payeses a fin de poderlas vender. Esa solución ya se ha
aplicado en nuestra tierra durante muchos años a caballo entre
el contrabando y la balearización. Actualmente hay quien se
concentra en enfrentarse a la política de protección
medioambiental de este gobierno porque lo que en definitiva
apoya es que se vendan las tierras y construir sobre ellas, como
toda la vida, que es lo que saben hacer. El contrabando y la
balearización han sido dos desgraciadas señas de identidad de
esta tierra, y esa no es la forma de apoyar al campo, sino de
acabar con él. Pueden estar seguros, señoras y señores
diputados, que en ese esfuerzo no les faltará una sola peseta,
como no faltó una peseta al contrabando o a la balearización;
no les faltará una peseta ni para vacas de madera, ni para 1.000
kilos de carne de ternera y cerdo ni, por supuesto, les faltará el
apoyo político y de presencia de quines se sienten en su
ambiente cuando se violentan las puertas de un ayuntamiento
democrático para impedir la celebración de un pleno. 

Desde aquí quiero hacer un llamamiento al abandono de la
violencia. No se utilice el campo como un arma de crispación,
como un arma política en beneficio de no sé qué intereses,
aunque ya los he puesto algo de relieve aquí. Todas las fuerzas
políticas hemos de luchar pacíficamente para conseguir salvar
el campo, porque salvando nuestro campo salvaremos nuestra
identidad.

Gracias, Sr. Presidente.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Diéguez. En nombre del Grupo Parlamentario
Popular tiene la palabra el Sr. Cardona.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Gràcies, Sr. President. Jo voldria començar dient que
possiblement el Grup Popular, com tots els d’aquesta cambra,
podem subscriure la majoria del que s’ha dit fins ara, i vull dir
també que el Grup Popular comparteix la preocupació per la
repercussió que la pujada dels carburants té en les economies
familiars i, especialment, en el sector agrari i pesquer, i és un
increment desmesurat, un increment que repercuteix
directament sobre la renda dels pagesos si bé d’una manera
variable, perquè parlàvem que en el cas de secà pot oscil Alar
sobre un 7% mentre que en temes de reguiu pot pujar a un 10
o més, depèn també de l’energia que s’utilitzi, però el que sí es
cert és que a més es produeix en un moment en què la renda
agrària a la Unió Europea està disminuint d’una manera
important, i a Balears és on més fort rebem aquesta situació.

En el sector pesquer el cost del combustible encara és més
important, pot oscil Alar entre un 15 i un 20% dels costos
d’explotació i a mi els comptes no em coincidien amb el que
deia el Sr. Sampol. Fa un moment deia que els costos d’una
barca de bou podien ser unes 600.000 pessetes mensuals; a mi
em surten per 1,5 milions... Exactament, la diferència de preu em
sortia per 1,5 milions de pessetes, però no discutirem per
aquesta quantitat: El cert és que realment el cost que
repercuteix als nostres pesquers és importantíssims i els
perjudica o els impossibilita ser competitius. 

Però per a nosaltres aquesta situació, si es pot dir així, té
dues causes que a la nostra comunitat s’acumulen,
desgraciadament s’acumulen. D’una banda, la situació
nacional: Hi ha un augment espectacular en els darrers mesos
degut a dues raons amb les quals tothom coincideix, primer
l’augment del petroli i, segon, la depreciació de l’euro davant el
dòlar, que és la moneda que s’empra per pagar el petroli, i si bé
és una situació conjuntural, que a més aquests darrers dies ja
s’està comentant que l’euro s’està tornant a revaloritzar davant
el dòlar i que, per tant, cap la possibilitat que en els pròxims
mesos aquest preu s’estabilitzi, el Govern central, el Govern -
com deia el Sr. Diéguez- de n’Aznar López, ha pres algunes
mesures. 

Per exemple, l’ordre ministerial del mes de març, de reducció
de mòduls d’activitats agràries i ramaderes, va prendre en
consideració, entre altres factors, l’increment del preu de gasoil,
i s’ha previst una reducció d’un 2% en rendiment net del règim
d’estimació objectiva singular. Però és que, a més, això es fa per
disminuir els efectes sobre els costos del sector que va tenir
l’alça de preus l’any passat, és a dir, l’any 99, i aquesta
reducció és acumulable a la que va fer primer amb la Llei de
pressupostos el Govern del Sr. Aznar López del 7% que, per
cert, el Grup Socialista del Congrés dels Diputats no hi va
donar suport, és una simple anècdota però que val la pena tenir
en compte. A més és acumulable a la taxa comparació de l’IVA
del règim especial agrari, que va passar del 4,5 al 5%. L’any
2000 no s’ha actualitzat en funció de l’inflació l’impost especial
d’hidrocarburs en el que s’ha reduït, podem dir un 2%.

S’està preparant una sèrie de mesures liberalitzadores
tendents a la potenciació de la competència i la liberalització de
la distribució, entre elles es parla, i crec que tothom hi està
d’acord, que les cooperatives agràries puguin vendre a tercers,
puguin subministrar a tercers el gasoil, i està pendent de
publicació l’informe que està elaborant el Tribunal de la
Competència sobre el procés de formació de preus, qüestió
aquesta que pel que es veu fins i tot ha causat bona impressió
a l’Associació de cooperatives agràries d’Espanya. És a dir, a
pesar d’una situació conjuntural, el Govern de n’Aznar López
ha adoptat mesures de liberalització per incrementar la
competència i abaratir el cost del combustible. 

I els parlaré de l’impost d’hidrocarburs, que ara pareix que
és el bessó, que diuen a Mallorca, de la qüestió. Mirin, vagi per
davant que nosaltres votarem a favorablement a la proposició
que es presenti sobre la reducció de l’impost d’hidrocarburs,
vagi per davant això; per tant, que no hi hagi cap dubte, però
convé dir que l’impost d’hidrocarburs, pel que respecta al
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sector agrari, és més de la meitat inferior al que es paga a nivell
general, és a dir, en aquests moments estam pagant 13,09
pessetes per cada litre de gasoil, i això representa al voltant
d’un 20%, mentre que l’impost d’hidrocarburs respecte a les
gasolines normals és d’un 45%.

A més, i ara vull entrar ja en la situació de Balears, si -com
dic, nosaltres donarem suport a aquesta proposta d’eliminació-
si s’elimina l’impost d’hidrocarburs, la situació de greuge
comparatiu de Balears respecte a la península no es modifica
per a res, perquè és de suposar que aquest impost se suprimirà
per a tots els espanyols. Això significa així que el diferencial de
preus de la península respecte a Balears continuarà essent
negatiu per a Balears, és a dir, s’ha d’entrar en el fons de
qüestió, s’ha d’entrar a rompre les pràctiques d’abús dominant
de mercat, que és el que estrangula el mercat a Balears, i amb
això ja estic entrant una mica en el que és la situació de la
nostra comunitat, que és, tradicionalment i històricament, un
mercat tancat respecte de la península.

Primer de tot hi ha unes circumstàncies que..., hi ha 190 i
algunes gasolineres a Balears i estan abanderades per quatre
companyies, amb uns contractes que tant podem dir que són
d’adhesió com de franquícia a un termini molt llarg i que, a més,
una de les seves condicions és que els impedeixen tenir una
política comercial pròpia, s’han de sotmetre a la política
comercial que imposa la companyia de manteniment. A més el
mercat, com dic, està controlat per quatre companyies que a
més es reparteixen el sector i, curiosament, sempre que hi ha
una pujada o baixada a la nostra comunitat hi ha una identitat
de temps i de preu, i les polítiques comercials són pràcticament
les mateixes, i a més, i em consta que això ja és públic, hi ha
unes pràctiques obstruccionistes per a l’entrada de nous
operadors; fa uns anys va venir una companyia operadora,
concretament era d’Itàlia, per dur gasoil a Mallorca unes 14
pessetes més barat que el que es venia en aquell moment en
aquesta illa; el problema va ser que quan varen anar a
descarregar el material es trobaren que la companyia CLH els
carregava aquest diferencial de preu com a preu de descàrrega,
i la segona vegada que intentaren venir els deixaren el vaixell
fondejat sense possibilitat de desembarcar un munt de dies, de
manera que, la diferència de preu que podien treure de rebaixa,
la perdien en l’estada que havien de pagar.

I entram en el que és la Companyia Logística
d’Hidrocarburs, CLH, de la qual han parlat els que m’han
precedit en la paraula. És cert que són socis de les mateixes
companyies operadores que tenim aquí a Balears i, per tant, són
les que controlen el mercat d’aquesta comunitat, i el problema
està en aquests preus de descàrrega i en el fet que tenim una
sola instalAlació de descàrrega. Tot el combustible que arriba a
la nostra comunitat passa per la instalAlació que té CLH a
Mallorca, a Menorca i a Eivissa. 

Aquestes companyies, i jo els parl de la meva experiència
anterior com a conseller de Comerç i Indústria, quan
començàrem en el Govern a estrènyer les companyies
petrolieres per baixar els preus, varen sortir amb què, primer de
tot, el cost era el cost de transport, i no és cert, com han dit
abans, entre altres raons perquè hi ha altres comunitats que es

p roveeixen per la mar, com és Astúries, i el preu tradicionalment
ha estat més barat que el de la nostra comunitat, i després varen
començar a sortir que els costos d’amortització s’inflaven o
s’inventaven costos d’amortització inexistents; els puc posar
un exemple: ni a Menorca ni a Eivissa s’han fet instalAlacions
noves i en canvi amortitzaven el preu d’una possible
instalAlació per al dia que s’hagués de fer, però mentrestant
anaven cobrant aquests preus. 

Amb l’impost ecològic l’amortització que nosaltres havíem
calculat des de la Conselleria d’Hisenda era d’unes 36 pessetes
per tona i ells en justificaven 60 o 70. Clar, això feia que els
costos de descàrrega, és a dir, si qualsevol companyia
aconseguia descarregar material, qualsevol de les nostres illes,
havien de pagar els preus de descàrrega més cars d’Espanya;
si comparàvem uns preus, que encara es mantenen, si
comparàvem uns preus de descàrrega d’una instalAlació com
pot ser (...), és a dir, una instalAlació que està construïda més o
manco a les mateixes dates que la que està construïda a Son
Banya i amb el mateix valor, més o manco, ens trobàvem que a
Mallorca pagàvem 3.500 pessetes per tona i a (...) 900. A Eivissa
i a Menorca es pagaven 6.000 pessetes.

Després, si es pot dir així, d’una amenaça a aquesta
companyia de dur-la al Tribunal de la Competència es varen
abaixar els preus i deuen mantenir-se ara al nivell de 1.500 o
2.000 pessetes a Mallorca, 3.000 pessetes a Eivissa i a Menorca,
i això és insuficient, és a dir, crec que s’ha d’anar a més i crec
que s’han d’aconseguir equiparar aquests preus als preus de
la península, però això fa que ens trobem amb un monopoli, o
més que amb un monopoli amb un oligopoli, que fa unes
pràctiques..., és a dir, amb la descripció que els faig al final
tenen una denominació jurídica que és la que s’hauria de
determinar pel Tribunal de la Competència, que és l’abús de
situació dominant de mercat.

I què s’ha fet? Jo crec que amb aquesta intervenció els he
anat explicant part del que ha anat fent l’anterior govern per
intentar baixar el preu de desembarc, buscar nous operadors
però que te trobaves amb el límit de CLH, o el coll d’embut que
ens creava CLH, i amb el règim especial de Balears. 

Jo he de dir una qüestió en el règim especial. Hem sentit que
hi ha hagut converses, que s’ha parlat amb un ministeri, que
s’ha parlat amb un altre, però jo no he sentit, i m’agradaria saber
això, no he sentit que s’hagués presentat en forma una
solAlicitud, que s’haguessin presentat en forma uns comptes
ben fets de què ens està costant i l’exigència al Govern central
perquè es compleixi aquest (...) És a dir, jo crec abans de
modificar la llei crec que convé exactament fins a on podem
arribar amb la llei que tenim o amb la normativa actual.

Jo em pregunt què ha fet de deu mesos ençà l’actual
govern. L’únic coneixement que tenim és, bé, això d’avui, venir
al Parlament, venir a presentar una comunicació, dir que hem
tengut relacions o que hem tengut converses amb les
companyies petrolieres, que hem tengut converses amb el
Govern, però no passa d’aquí, excepte un element continu que
han suportat els grups parlamentaris que han intervengut, que
és que tenim poques competències. Jo em record que el dia que
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ho debatérem a l’anterior legislatura, que el portaveu del PSM
era el mateix Sr. Sampol, i que m’exigia actuacions, les mateixes
competències que hi havia llavors, les tenim ara, si ara no en
tenim, abans tampoc, i si abans en teníem, ara també. I crec que,
efectivament, no tenim totes les competències, no tenim
possibilitat de canviar la llei d’hidrocarburs, però sí tenim
qüestions a fer.

Jo els avanç algunes propostes que farà el Grup
Parlamentari Popular. Fa un moment, abans d’entrar a la
Cambra, he parlat amb Unió de Pagesos i amb Ucabal, i han
presentat al Govern una sèrie de propostes que supòs que són
les que veurem al proper ple, i nosaltres els hem dit, des del
Grup Popular, que els donarem suport. Però hi ha algunes
coses més que es poden fer, a part, com els dic, de la supressió
de l’impost d’hidrocarburs, que, respecte del greuge comparatiu
que tenim entre la nostra comunitat i la península, no ho
soluciona. Crec que el Govern pot potenciar la competència,
crec que, a part de demanar al Govern o demanar als grups
parlamentaris nacionals que modifiquin la Llei d’hidrocarburs
per permetre que les cooperatives puguin vendre a tercers,
puguin fer distribucions a la menuda respecte de tercers, que
això és essencial, crec que el Govern també pot subvencionar,
precisament atès l’estat econòmic en què es troben les
cooperatives, que se’ls subvencionin les instalAlacions en un 75
o en un 80% perquè puguin adaptar-se, perquè puguin fer unes
instalAlacions de venda i puguin competir i abaratir aquests
costos. Crec que es pot actuar davant el tribunal de la
competència perquè sancioni aquesta situació d’abús dominant
de mercat. Crec que podem exigir formalment el compliment de
l’article 13 (...), crec que s’ha de mantenir les reduccions, es pot
proposar, mantenir les reduccions fiscals que s’han fet per al
99, revisant-les a l’alça, ja que durant els primers mesos del 2000
han estat encara els costos més elevats, i, per tant, és necessari
que amb la propera declaració de renda, els pagesos paguin
menys del que ara se’ls rebaixa.

I em permet fer-li dues propostes, una que ha estat
insinuada pel mateix Grup Socialista, que és que atesa la
incompatibilitat de situació que hi ha entre l’interès de quatre
companyies, perquè són quatre les companyies que (...) en la
nostra comunitat, i l’interès general del sector, convertir en
públiques les instalAlacions de CLH, expropiar les instalAlacions
de CLH, expropiar els dipòsits i les canonades de conducció, i
això no és un invent estrany -veig la cara de sorpresa del
vicepresident- que se li ocorre a aquest diputat. Sr. Sampol, a la
Direcció General d’Indústria del seu departament, hi ha un
informe sobre la possibilitat de declaració d’utilitat pública i
expropiació de les instalAlacions de CLH, és datat en gener de
l’any 1999. Aquest informe el va solAlicitar el diputat que es
dirigeix a vostè, el que passa és que les dates ja no eren les
adequades, per veure si, com a darrer recurs, si no hi havia
possibilitat de mantenir un sistema de lliure competència a la
nostra comunitat, actuar i treure a expropiació aquestes
instalAlacions per convertir-les en públiques i garantir que
qualsevol empresa de fora pugui venir a operar a Balears i
garantir que els costos de (...) són els exactes i no els que
interpreten tres o quatre companyies; si no s’atreveixen a
utilitzar aquests dictàmens, no s’atreveixen a expropiar i a fer
públiques aquestes constatacions, hi ha una altra alternativa,

construeixin unes altres instalAlacions de distribució, igual que
CLH i fomentin i garanteixin la competència. En definitiva, jo el
que els deman, perquè per a això sí té competències el Govern
per fer-ho, sí pot expropiar, sí pot lluitar per la lliure
competència, per tant jo el que els deman és simplement i
senzillament que actuïn, que nosaltres els donarem suport.

Moltes de gràcies.

(Aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Cardona. Por el Gobierno, tiene la palabra para
contestar el vicepresidente Sr. Sampol.

EL SR. VICEPRESIDENT DEL GOVERN I CONSELLER
D’ECONOMIA, COMERÇ I INDÚSTRIA (Pere Sampol i Mas):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Vull
començar per agrair el suport de tots els grups parlamentaris, i
esperant que a les propostes de resolució hi haurà aquest
consens, per prendre solucions per al sector, que és el que
realment interessa d’aquest debat d’avui. També per cortesia
parlamentària, haurem de contestar algunes de les
interpelAlacions que s’han fet, especialment per part del
portaveu del Partit Popular, del Sr. Cardona, el qual no està
afectat pel pecat original. El Sr. Cardona puja aquí com una
verge vestal i dóna consells al Govern com si només fa dos dies
que hagués accedit a un càrrec públic, i parla a l’actual
conseller d’Economia, Comerç i Indústria, que du vuit mesos en
el càrrec, com si el seu partit no hagués estat governant i no
governàs a l’Administració de l’Estat. Miri, Sr. Cardona, jo li
assegur que no venia preparat per polemitzar, especialment
davant el sector agrícola i ramader, que no vol avui discussions
ent re polítics, sinó que el que vol són solucions a foravila, i que
vostè vengui aquí, avui, a posar-me el dit dins l’ull, és molt poc
prudent, Sr. Cardona.

Per tant, no entraré en el seu terreny, ara, sí l’informaré del
que ja ha fet el Govern. Vostè sembla que va aconseguir que la
companyia CLH baixàs 1, 1,50 pessetes, efectivament, es va
baixar un poc, ara CLH significa que en aquest moment el preu
de CLH únicament varia entre 1,50 i 3 pessetes per litre, tampoc
no justifica el sobrepreu. Clar, és molt bo de dir, “aquest govern
què ha fet?, no ha fet res fins ara”, clar, ells ho havien
solucionat tot, però la qüestió és que el mes de novembre, quan
jo començ a rebre queixes dels sectors i començ a tenir els
primers resultats estadístics de la comissió que pos a fer feina
per estudiar les diferències de preus dels carburants entre les
Illes Balears i la península, em trob amb unes diferències molt
importants, que vostè, que és del mateix partit que governava
aquest temps a Madrid, si tenia tantes solucions, per què no les
va arreglar?, ara, aquest conseller que els parla, sense tenir la
complicitat de Madrid, li diré el que ha aconseguit, i no em
demani com, però ho he aconseguit.

Gasoil de pesca, el mes de setembre del 99, jo duia un mes
i mig, quan vaig rebre aquest informe, duia dos mesos en el
càrrec, el preu a Balears del gasoil de pesca eren 37 pessetes;
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el febrer, 41 pessetes, el febrer d’enguany. A Múrcia eren 33,50,
és a dir, 4 pessetes més baix; el febrer, 42, una pesseta més que
a Balears. A València, 28,50, és a dir, 8,50 pessetes per sota del
p reu de Balears; el mes de febrer, 38 pessetes, únicament ja  3
pessetes de diferència. A Alacant, 30,50 pessetes, és a dir quasi
7 pessetes per sota del preu de Balears; el mes de febrer
d’enguany, 40 pessetes, és a dir, únicament 1 pesseta pel preu.
Quant a Catalunya, concretament a Roses, 25,40, és a dir, que
parlam d’11,60 pessetes; ara 40,60, 40 cèntims de diferència. I,
per exemple, ja per acabar, per no cansar-los, Barcelona, 21,50,
hi havia 15,50 de diferència; al febrer estàvem en 40 cèntims. És
a dir que hi ha hagut unes rebaixes significatives en comparació
que en algun cas han estat de 15 pessetes. Així, el gasoil de
pesca, gràcies a qualque cosa que ha fet aquest govern que no
fa res, ha estat disminuir les diferències d’una manera molt
substancial.

Els informaré en percentatge que els distints ports, aquí hi
ha les gràfiques, durant aquest temps, i la referència seria el mes
de maig d’enguany, ja dades molt recents, els preus dels
carburants, del gasoil de pesca, a Balears han augmentat 25%,
mentre que a Barcelona han augmentat el 95%, a Comillas, el
53% i el 54%, a Luarca, el 67%, i així successivament. Les
diferències s’han fet petites i molt respecte dels preus.

Pot estar segur, Sr. Cardona, que no ha estat obra de
l’esperit sant, eh? Aquí hi ha molta feina de negociació i de
pressió política davant les companyies petrolieres. Pot estar
segur que no ha estat fruit de l’aire del cel, aquesta baixada
relativa de preus, que no ha estat baixada perquè els preus han
pujat.

Quant al gasoil agrícola, els resultats no són tan bons, però
ja li he dit a la primera intervenció que hem passat de
diferències de preus que oscilAlaven entre 13 i 24 pessetes, ara
estam en una diferència mitjana de 5 pessetes per davant de la
península, que encara no està justificada. I tampoc no ha estat
fruit de l’aire del cel ni de l’herència rebuda, Sr. Cardona. Jo no
sé què va fer vostè, però els resultats no els veig enlloc. I que
consti que em molesta avui haver d’entrar en aquests diàlegs
amb el sector presents en aquesta cambra.

Quin és el problema? Naturalment, compartesc tota l’anàlisi
que ha fet de l’embut que és la companyia CLH, ara ens insta a
l’expropiació, és un tema que, com es pot imaginar, s’està
treballant, ara no és una decisió que s’hagi de prendre molt
alegrement, perquè, sobretot, té uns costs importants, la
indemnització d’aquestes amortitzacions, i volem mirar si amb
la constitució del règim especial de les Illes Balears, que, per
cert, em diu què fan, bé, esperam que el Govern de l’Estat ja
estigui operatiu, perquè les eleccions varen ser dia 13 de març,
i encara ens trobam amb una Administració de l’Estat interina,
que el conseller d’Hisenda es va entrevistar amb l’anterior
ministre d’Exteriors, el Sr. Matutes, i sí, hi va haver un
compromís d’iniciar les converses, per part del Govern de les
Illes Balears s’han nomenat els distints representants a les
distintes comissions mixtes que han d’estudiar les aplicacions
del règim especial de les Illes Balears que, per cert, tots vostès,
el Grup Parlamentari Popular ha estat convidar a participar dins
aquestes comissions, perquè és una qüestió d’estat reclamar

l’aplicació del règim especial de les Illes Balears, especialment
pel que fa als carburants. Ara, ja ens diran quan estan
operatius, per començar a negociar de bon de ver, perquè fins
ara és que ens costa trobar interlocutors, ha durat molt aquesta
interinitat d’un govern que no prenia possessió després de
setze anys, sinó que continuava i que ha entrat dins una
majoria absoluta.

Quin és el problema real, i no només amb el gasoil
d’agricultura i de pesca, sinó amb tots els carburants? Que aquí
hi ha una càrrega impositiva molt important, aquí el Govern del
Sr. Aznar que ens diu que ha baixat tants d’imposts i que ha
baixat tant d’imposts als pagesos i que va prometre baixar els
imposts, però damunt cada puja dels preus dels carburants,
puja els imposts. Qui fa el negoci amb aquestes pujades
d’imposts, que, naturalment, són fruit de l’augment del preu del
petroli, d’acord, que són fruit de l’augment del preu del dòlar
respecte de l’euro, d’acord, però aquests no són els dos factors
més importants. El factor més important és que per cada pesseta
que puja el preu del carburant, l’Estat recapta 70 cèntims més,
aquest és el problema, que entre l’impost d’hidrocarburs i
l’impost de l’IVA, en el cas dels carburants, per cada pesseta
que pagam de més, fruit de l’augment de preu, a les benzineres,
el Sr. Aznar López, com deia el Sr. Diéguez, en posa 70 cèntims
dins les arques de l’Estat. Sap quin negoci que fan!, i llavors,
havien de baixar els imposts.

Però bé, en el cas dels pagesos, com que està subvencionat
l’impost d’hidrocarburs, els imposts deuen ser, de cada pesseta
d’augment, uns 60 cèntims, 55 cèntims, aproximadament. No
només això, que és el que denunciava a la meva primera
intervenció, que aquí, a més, pagam imposts sobre els imposts,
aquí passam l’IVA damunt l’impost d’hidrocarburs, però és
que, a més a més, a Balears, que se’ns diu que se’ns paga un
sobrecost per mor del transport, que efectivament no és tant,
no justifica l’augment de preus, nosaltres pagam l’IVA sobre el
preu del transport, és a dir, que per als carburants, a Balears,
pagam l’impost sobre hidrocarburs, l’IVA damunt l’impost
d’hidrocarburs, l’IVA al transport de carburants i l’IVA sobre
l’IVA del transport dels carburants. Miri, això és de bojos, i és
el que hem d’analitzar amb el règim especial, i hem de fer valer
aquest article 13 de la Llei que diu que el preu dels carburants
a les Illes Balears no han de ser mai superiors a la mitjana de
l’Estat. Per tant, aquí sí que hi pot haver, vostè ens ha instat
que subvencionem les cooperatives per inst alAlacions, no passi
pena, no passi pena que a les cooperatives aquest govern els
donarà suport, a les cooperatives aquest govern els dóna
suport de bon de ver, no les escanya, a les cooperatives,
aquest govern, i si ens deixen, ho veuran, ara, hi ha d’haver
l’autorització legal, hi ha d’haver l’autorització legal i, tal
vegada, alguns beneficis extres que fa el Govern de l’Estat via
imposts, també podria anar a subvencionar les cooperatives, a
la vegada que es modifica la normativa que impedeix que les
cooperatives puguin tenir assortidors a cadascuna de les seves
instalAlacions, també es podria dir “i s’ajudarà els pagesos a
muntar aquestes instalAlacions”, però, si no, ja ho farà aquest
govern, no es preocupi, ja ho farà aquest govern.

Ara, efectivament coincidesc amb vostè, Sr. Diéguez, que en
cap cas, en cap cas el transport no justifica ni encara el duro
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que tenim de diferència respecte de la península, el transport
suposa 10 cèntims per litre, deu cèntims per litre suposa el
transport del carburant en vaixell a les Illes Balears.

D’altra banda, jo crec que el Sr. Cardona ha descrit
perfectament com poden acabar les mesures liberalitzadores
sense un control de l’administració, i ho veim a molts de casos,
és a dir, se’ns ha venut que una liberalització de serveis
públics, que l’ha practicada especialment el Partit Popular
comportaria, per les lleis dels mercats, una automàtica baixada
dels preus als consumidors, en tot, l’efecte, a Balears, ha estat
pervers, ha estat tot el contrari, la liberalització dels preus de
carburants ha suposat un increment superior al preu de la
península, i cregui’m que només l’amenaça constant d’anar al
tribunal de la competència, fins ara, ha fet que les companyies
baixassin preus respecte de l’any anterior, i ha estat gràcies a
la demostració de fermesa que ha mostrat aquest govern.

Bé, per acabar aquesta intervenció, tornaré al to inicial.
Mirin, crec que no era la meva intenció tirar en cara res a ningú,
ara, crec que és l’obligació de defensar l’acció del Govern, i crec
que és l’obligació del portaveu del Govern que puja dalt de la
tribuna, informar al Parlament i a tota l’opinió pública dels
resultats de l’acció del Govern, aquí hi ha resultats positius,
però totalment insuficients, totalment insuficients, i no vull dir
que estiguem satisfets, sinó que ens hem de comprometre
encara molt més a ajudar a un sector que, a més a més, no té ni
l’ajuda de Déu, i deixar bregues partidistes i intentar, tots, posar
els colzes damunt la taula per arreglar aquesta situació.

Esper que en veure les propostes de resolució hi haurà una
coincidència i esper que el debat que hi ha avui horabaixa a
Madrid, doni resultats positius, Sr. Cardona, esper que quan es
discuteixi allà on tocam mare, a la soca, vostès tenguin la
mateixa postura que avui ha anunciat aquí, perquè no seria molt
correcte que aquí diguessin que estan a favor de totes les
mesures que han anunciat que votaran, i allà on tenen la
capacitat de decidir aquestes qüestions, votassin tot el contrari.
Vigili, vigili, Sr. Cardona, que em sembla que no van per aquí els
tirs.

Moltes de gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Sampol. Grupos que quieran intervenir en turno
de réplica? Sr. Cadona, por el Grupo Popular.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Gràcies, Sr. President. Bé ...

EL SR. PRESIDENT:

Perdón, Sr. Cardona, había antes una palabra de otro grupo.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Sr.
Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, gracias, Sr. Presidente. Con brevedad, puesto que creo
que ha quedado ya muy claro por una intervención del
vicepresidente del Gobierno toda esta cuestión y con las
intervenciones que le han precedido anteriormente. Sólo dos
palabras para agradecer, entre otras cosas, a los intervinientes
su tono positivo y también, incluso y pese a todo, a l Sr.
Cardona, creo que mejora otras posiciones que hemos tenido
que aguantar en esta cámara en lo que respecta a la postura del
Partido Popular respecto de la política agraria, creo que éste es
un camino mucho mejor para entendernos, sin violencia, sin
crispación, sin gritos, y de esa manera llegaremos a encontrar
soluciones para todos.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Diéguez. Tiene la palabra el Sr. Cardona.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Gràcies, Sr. President. Bé, i això que nosaltres havíem dit
que ho votaríem tot i hi donaríem suport. Jo, Sr. Sampol, el
primer que li voldria comentar, sobre aquest comentari que ha
fet que sembl una verge vestal, miri, jo verge no ho som, i
vestal, crec que pel meu aspecte tampoc no ho puc ser, per tant
...

(Rialles)

I anam una mica més seriosament, el que he intentat, a part
de dir-li al Govern que li donarem suport en les qüestions que
facin falta, i sembla que això no ho ha acabat de sentir molt bé,
li torn a dir i ho repetesc les vegades que facin falta, i esper que
en el Diari de Sessions quedi escrit per dir hi ha cap dubte; a
part d’això, el que he intentat és anar al fons de la qüestió. Jo li
he dit que el tema de l’impost d’hidrocarburs no ens soluciona
la diferència, el greuge comparatiu entre la península i Balears,
efectivament que baixam sous, baixam 13 pessetes per litre, i
això és important, clar que sí, però ens manté la diferència de la
península amb Balears, no la canvia, hem d’anar al fons de la
qüestió, que és la situació d’abús dominant de mercat. Açò és
el que jo li he dit.

I li he dit més, li he dit o li he fet una sèrie de propostes que
es veu que a vostè no li agraden i li piquen, miri, jo li he dit que
li donarem suport, però també crec que tenim dret a presentar
el que nosaltres consideram que pot servir al sector agrari i que
el pot ajudar. I li deia el de les cooperatives, evidentment, i
confraries de pescadors, que puguin vendre a tercers, però és
que, a més, aquesta gent es trobarà que, com que el coll de
botella és CLH, tendran els mateixos problemes de preus,
tendran llibertat per vendre, podran vendre a tercers, podran
tenir els seus assortidors, però tendran aquest problema, que
si no rompem la postura de CLH no farem res. I jo el que li he
proposat és que els ajudi, li sap greu que li presenti propostes?
Jo crec que, escolti’m, a part que estam en el dret, no he fet cap
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proposta, ni que sigui demagògica ni que intenti posar el
Govern en mala situació. Jo li assegur que li donarem suport.

El que passa és que tenc una preocupació, si em permet. I
és que la darrera vegada que he defensat algú davant Madrid,
ja veu com ha acabat. Si vostès volen que els torni a defensar,
ho faré amb molt de gust, però també vagi una mica en compte,
no sigui que llavors hagi de dimitir.

Miri, agraesc sobretot una qüestió, i és aquesta febre que
els ha entrat contra els imposts. Ja va bé, significa que
modificaran l’ecotaxa? Ja va bé que baixem imposts, jo crec que
és una qüestió que, independentment del que diguin a altres
llocs, nosaltres defensarem la baixada de l’impost
d’hidrocarburs, i ja que vostè em recorda que a Madrid poden
fer diferències, jo simplement he de recordar-li que un dels
partits que forma part del seu govern, va votar en contra de les
reduccions de l’impost als pagesos. Bé, què hi farem?

De tota manera, li dic i mantenc que el Grup Parlamentari
Popular li donarà suport en totes les (...) de govern, i li dic que
si vol expropiar CLH, les instalAlacions de CLH, tendrà el nostre
vot, i ho dic aquí i ben fort, perquè quedi clar, i no és un caprici
ni és cap obsessió, si volem rompre aquesta situació de domini
de mercat, i dic que aquesta és una alternativa, si no li ve bé la
feina que havia fet el govern d’abans, amb el dictamen jurídic
que hi ha a la seva conselleria, en facin un altre, en facin un
altre, però en base a això, preparar una llei no costa tant. I, si ho
fan, nosaltres li donarem suport.

Moltes de gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Cardona.

(Aplaudiments)

Acabado el debate, debo informar a la Cámara que se abre
un plazo de sesenta minutos durante el cual los grupos
parlamentarios pueden presentar ante la Mesa propuestas de
resolución que, por acuerdo de la Mesa y la Junta de
Portavoces del 24 de mayo pasado, se debatirán en el próximo
pleno del 6 de junio. Muchas gracias.

III.1) Moció RGE núm. 2273/00, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a mesures de compensació per les pèrdues
ocasionades a les explotacions agrícoles a causa de la tempesta
de calabruix del passat 26 de març. (Derivada del debat de la
InterpelAlació RGE núm. 1675/00).

Pasamos al siguiente punto del orden del día. Moción RGE
núm. 2274/00, presentada por el Grupo Parlamentario Popular,
relativa a perspectivas de una política exterior balear en relación
al futuro desarrollo de la insularidad, derivada del debate de la
Interpelación RGE núm. 1803/00. Por el Grupo Popular, tiene la
palabra la Sra. Bennàssar.

LA SRA. BENNÀSSAR I TOUS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Fa uns
quinze dies vàrem veure una interpel Alació sobre les
perspectives d’una política exterior balear en relació amb el
futur desenvolupament de la insularitat, un tema de la màxima
importància pel present i futur de Balears, i que tant per al Grup
Parlamentari Popular com per al Govern, en paraules del
conseller Mesquida, constitueix una qüestió d’estat
necessitada d’una estratègia política consensuada, sí, però
també concreta, ja que bé per manca de temps, bé per ser la
primera vegada que s’abordava el tema de la insularitat en
aquesta legislatura, el debat es caracteritzà per una manca de
concreció i de respostes aclaridores d’una futura acció a
realitzar pel Govern.

Estam d’acord amb la necessitat d’un instrument legislatiu
més contundent, aprofundir en les diferents interpretacions de
la declaració annexa 30 de l’article 158 del Tractat d’Amsterdam,
tenim un document de treball, l’Informe Viola, que analitza
gairebé totes les possibilitats de treball per introduir la
dimensió insular en les polítiques europees, tenim diverses
instàncies on continuar jugant un paper de protagonista actiu,
com la RPM, que és la Comissió de regions perifèriques
marítimes, l’Imedoc i l’intergrup de les illes del Parlament
Europeu; també el Comitè de les regions intenta organitzar un
intergrup de representants dins aquest comitè de regions
insulars, i també les diferents xarxes ja existents. I tenim,
sobretot, un repte immediat, que és la realització de projectes
concrets que serveixin per invertir la càrrega de la prova.

Els projectes són una eina imprescindible per, a través d’un
partenariat amb altres regions insulars, demostrar a la comissió
la certesa de la declaració 30. Per acomplir aquest compromís es
necessita un mètode, un pla i una bossa coordinació
interdepartamental, ja que les polítiques insulars i els projectes,
hauran de ser realitzats i presentats per diverses conselleries.

La pregunta és qui farà què i com es farà? La moció que els
presentam va dirigida a aquesta concreció, l’objectiu és que
Balears continuï essent el motor del reconeixement de la
insularitat a la Unió Europea.

I ara, passem a analitzar els punts de la moció que són set.
En el primer punt demanam al Govern de la comunitat autònoma
que continuï fent feina en la mateixa línia que duia el govern
anterior o en la mateixa línia que fins ara.

A la segona, li demanam la creació d’una comissió
interdepartamental i d’experts, multidisciplinar, perquè la
insularitat no és només una qüestió econòmica, és també una
qüestió jurídica, una qüestió que afecta la societat i molts
d’altres aspectes dels residents d’aquestes illes i del
desenvolupament d’aquestes illes.

També demanam estudiar, dissenyar i presentar projectes de
desenvolupament sostingut dins el marc de les xarxes
transeuropees, transport, energia i telecomunicacions, perquè
consta dins aquestes xarxes la possibilitat de fer i presentar
projectes, i seria una eina que ajudaria a demostrar els efectes
de la insularitat. També, dins el programa Interreg 3, perquè ja
el govern anterior va fer fer tres projectes que encara
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continuen, dins la Interreg 2, i bé, seria important continuar amb
la Interreg 3, i també la possibilitat de continuar un projectes
que es va començar per estudiar els efectes de la insularitat en
el petit comerç, que crec que és un dels sectors que es veu més
perjudicat pel cost dels transports i per altres efectes de la
insularitat.

El punt 4 de la moció seria establir una via de coordinació
estable amb l’intergrup de les illes del Parlament Europeu.

El punt 5 seria aprofundir jurídicament en les diferents
interpretacions lingüístiques de la declaració 30, i també en el
contingut de l’Informe Viola, que es pot continuar
desenvolupant.

El punt 6 seia demanar al Govern la celebració d’una
conferència de les illes, de totes les illes de la Unió Europea per
tractar la problemàtica específica i tenir l’oportunitat de juntar
institucions europees com el parlament, la comissió, els
consells, administracions, regions insulars i d’altres
institucions que podrien aportar una continuïtat i podrien
aportar noves idees, per com continuar fent feina junts, i li
demanam al Govern que organitzi aquesta conferència aquí.

I la darrera seria demanar al Govern que impulsi la presència
de les Illes Balears a  xarxes civils euromediterrànies que ja
existeixen, i un exemple són universitats, cambres de comerç  o
periodistes, i n’hi pot haver d’altres.

Bé, aquests són els punts, i creim que això realment
constituiria un programa per fer feina en la insularitat d’una
manera correcta, ordenada, i amb possibilitats de continuïtat.
Crec que aquesta és la proposta, i m’agradaria que això servís
per fer un pla d’acció que pogués continuar en el futur d’una
forma estable. Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Bennàssar. ¿Grupos que deseen fijar la
posición? Por el PSM-Entesa Nacionalista tiene la palabra el Sr.
Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Començàvem la nostra intervenció a la interpel Alació
apuntant que ens hagués agradat que en aquest tema de
política exterior, on creim que és important el consens de tots
els grups, haguéssim mantengut un debat en aquesta comissió
no permanent que està oberta, i jo crec que encara ara serà un
òrgan i un espai idoni per, sigui quin sigui les conseqüències
que prenguem d’aquest debat i d’aquestes mocions, seguir
insistint per trobar punts de trobada i per trobar realment una
política o una línia única d’actuació del Parlament de les Illes
Balears, perquè en aquesta vessant crec que ens podem
entendre, i a més ens reforçaria a nivell d’interlocució exterior.

És en aquest esforç que veim important o interessant
aprovar el primer punt, sobre continuïsme en la reivindicació de
la insularitat i dels interessos de les Illes Balears, tot i que,

evidentment, hi posaríem molts de matisos si l’haguéssem
d’aprovar sense aquesta voluntat d’entesa. 

Crec que a partir d’ara el que sí hauríem de fer més, i són els
retrets que més podríem fer de la situació fins avui, és que hem
d’aconseguir més èxits pràctics, i menys declaracions. La
vessant filosòfica sembla que ha avançat, però no arribam a
concrecions pràctiques. Sabem que els fons de l’any 2000 no
han canviat substancialment, tot i l’informe Viola i tot el que
s’ha aprovat aquest temps, i creim que aquest és el nou repte.
I en això crec que tenim un entrebanc encara amb l’Estat, que és
l’interlocutor evidentment més qualificat i més potent a nivell
de la Unió Europea, i que, tot i que també ha avançat, nosaltres
creim que d’una manera insuficient però significativa, en el
reconeixement de la insularitat, tampoc no ho ha fet de cap
manera respecte del que és la praxi, del que és posar els doblers
damunt la taula, i del que és posar les mesures jurídiques legals
escaients perquè això, més que declaracions, esdevengui
realitats. Tenim unes mancances de serveis públics per a la
nostra gent, i necessitats mediambientals i de recursos per al
nostre país que no han estat realment atesos, i mentre aquest
canvi d’actitud no es produeixi a nivell de l’Estat, serà difícil
avançar significativament a nivell de la Unió Europea.

En qualsevol cas hem d’apuntar cap aquí, perquè alguns
dels punts que la moció del Partit Popular té, per exemple en
matèria de transports, energia i telecomunicacions, serà
raonable que sigui el propi estat el que vulgui aconseguir
aquest finançament addicional, perquè després en compliment
de la Llei de règim especial, que està publicada al butlletí i que,
tot i que preveu tota una sèrie de comissions mixtes i de
fórmules per compensar la insularitat, avui hem parlat ja també
de gasoil i hem parlat d’energies, realment la seva concreció no
està arribant. Per tant, donarem suport a aquests punts, però
volem, com dic, realitats.

En aquest sentit, en aquest moment no donarem suport, tot
i que podria ser interessant que alguna d’aquestes comissions
es dugui a terme, als punts 2 i 6, quan torna a parlar de més
conferències, de més reunions. Jo crec que per ventura seria
interessant aquesta conferència entre illes, no s’ha de
descartar; però insistesc que el treball filosòfic, la
documentació, està elaborada, podem (...) d’experts, però en
realitat tot el que ja està escrit sobre la insularitat ens bast a  i
ens sobra. Ara avui el que volem ja és conseqüències sobre la
reestructuració dels fons, de tots els tipus de fons, i
concretament mesures clares i decisives en aquest sentit.

Per tant, amb el que sí estarem d’acord és amb els punts 4
i 7, que aprofita els fòrums existents, fòrums als quals es pot
treure molt més el profit, i que creim que indiscutiblement s’han
d’insistir en la seva virtualitat. Creim que són fòrums útils i que,
en qualsevol cas, dins el debat que es pugui produir en el seu
si, podria haver-hi qualsevol altra mena de comissió o de
conferència que sigui convenient. De totes maneres, crec que
en aquestes altures tant de llegir no ens hauria de fer perdre
l’escriure, i ja és ben hora d’arribar a prendre decisions
pràctiques, i no elucubracions.
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Per últim, no ens sembla adequada, supòs que sí allò que
pretén el punt cinquè, però no allò que realment diu. Al punt
cinquè és allà on es parla d’intensificar o d’apuntar que hi hagi
una intensificació en el debat jurídic que ha donat la polèmica
de les interpretacions lingüístiques de la redacció de la
modificació del tractat. Nosaltres creim que des del Parlament
de les Illes Balears, si ens hi pronunciam ho hem de fer d’una
manera inequívoca, que l’únic que demanam és la clarificació,
que no s’ha de limitar el fons de cohesió a les illes més
desfavorides, sinó que s’ha d’obrir a totes les illes, perquè
totes les illes pel simple fet de ser-ho ja tenen dificultats
estructurals que per un principi de solidaritat del territori
continental envers les illes, ha de tenir un reflex pràctic. Per
tant, creim que més que demanar una interpretació, una
intensificació d’aquesta interpretació, el que hem de donar és
el nostre parer, i demanar que es clarifiqui damunt el tractat .
Crec que és això el que pretenia la moció, del debat talment ho
hem deduït així, però tal i com queda redactada, creim que no és
gaire afortunat.

En qualsevol cas, per acabar, com dic, pens que en aquest
tema si avui s’aproven alguns punts de la moció, segur que
dins el debat de la comissió no permanent i amb un esperit per
part de tots els grups d’entesa i de treball en favor de la
defensa de les Illes Balears a dins l’Estat i en aquest cas a
davant la Unió Europea, de defensa dels seus interessos, no
des d’un punt de vista purament econòmic, sinó jo crec que
també amb tota la implicació que significa el nostre país
incardinat dins la Unió Europea, crec que podrem als punts que
avui no consensuem, arribar-hi més envant dins aquest punt de
la comissió no permanent. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Alorda. Por el Grupo Parlamentario Socialista
tiene la palabra el Sr. Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Jo crec que tant el diputat que m’ha
precedit com jo mateix sortim a aquesta tribuna amb un ànim
constructiu, amb un ànim d’arribar a un consens perquè
entenem que el mateix títol d’aquesta moció que presenta el
Grup Popular suposa el fet que haguem d’unificar aquests
criteris a l’hora de tenir una “política exterior”. Nosaltres
entenem que Europa segurament haurà de caminar cap a
estructures diferents de les que ara té, aquesta Europa que es
constitueix a partir d’uns estats existents, segurament haurà de
caminar com ha caminat el propi Estat espanyol cap a cessions
de sobirania cap a les regions, i vies d’interlocució directa
sense necessitat estricta de passar pels estats que conformen
aquestes (...). Nosaltres creim que una Europa que dins alguns
dels seus estats almanco, i el nostre crec que n’és un exemple,
camina cap a estructures federalitzants, també al seu nivell
haurà de caminar cap aquí. Per tant és molt important que ens
posem d’acord en quina és la nostra postura en relació a les
actuacions que des del Govern i des del Parlament de les Illes
Balears haguem de tenir amb la Comissió i el Parlament
Europeu.

Avui hem tengut abans d’aquesta intervenció un altre debat
on es veien els efectes que determinades polítiques que tenen
sentit, o que poden tenir una aplicació a nivell estatal o a nivell
europeu, a aquestes illes se les perjudica més. És a dir,
nosaltres, i mantenint allò que ja vàrem dir quan es debatia el
règim especial de les Illes Balears, estam disposats a contribuir
amb allò que ens pertoqui d’acord amb el nostre nivell de
renda, però també ens consideram legitimats per exigir allò que
ens pertoqui pel fet de ser unes illes. Són dues coses diferents
i que no s’han de mesclar, i el Sr. Alorda ho deia a la seva
intervenció, una cosa és ser regió més afavorida o menys
afavorida, i una altra cosa és ser illes; i hi pot haver illes que
puguin haver de rebre ajuts per ser desfavorides i per ser illes,
i altres que només ho hagin de ser per ser illes. Per tant, cal
diferenciar els dos fets, i nosaltres crec que ho mantenguérem
així en la discussió del que era el règim fiscal i especial de les
Illes Balears, crèiem que havíem de centrar-nos en tot allò que
fóra imputable al fet insular, i ens continuam mantenint en
aquesta línia.

I crec que a més avui és un dia, i si em permeten una
digressió colAlateral, per parlar de fons europeus, a un moment
on aquest parlament es veu assetjat per unes obres finançades
per fons europeus. No podem entrar de dalt, i això ho finança
Europa. Aviat no podrem entrar per baix, perquè també ho
finança Europa. Convendria que els fons europeus els
utilitzàssim no perjudicant excessivament les institucions i els
ciutadans de les Illes Balears. És també important que utilitzem
els fons europeus acuradament i que no es perjudiqui. Però això
no té res a veure amb la moció, només tenia ganes de dir-ho,
perquè crec que aquest parlament aviat haurà de tancar la porta
de dalt i la porta de baix, i crec que no seria bo que el Parlament
no pogués exercir les seves funcions, i a més finançat pels fons
de cohesió europeus.

En relació concretament a la seva moció, nosaltres hi volem
p articipar i millorar-la. Estam d’acord en arribar a un ample
consens, i per tant els oferim unes determinades transaccions
a uns articles, als quals no és que hi tenguem una radical
oposició, però no els creim adequats, o els creim millorables, i
en aquest sentit, Sra. Bennàssar, li oferim algunes transaccions.

Concretament el punt 1 ens pareix correcte en la seva
redacció, tal i com està. El punt 2 no ens pareix adequat, en cap
cas no li oferim transacció, creim que no hi ha necessitat de
crear més comissions. Per un costat tenim un govern que pot
fer allò que hagi de fer, que té funcionaris, que té experts
suficients, i si algun n’hi faltava, doncs que li faci un contracte
d’assistència tècnica perquè l’informi sobre una determinada
qüestió. Nosaltres creim que crear comissions, ja n’hi ha una al
Parlament, que ja està funcionant amb els temes econòmics i
fiscals, i la resta, si és necessari que el Govern s’assessori, crec
que no importa que nosaltres li diguem, crec que ell de motu
proprio ho farà.

Quant al punt 3, ens agradaria fer una reflexió una mica més
genèrica respecte de tot allò que ens pugui afectar dels fons
europeus. És cert que a xarxes transeuropees s’hi poden
presentar projectes, als projectes d’energia, etcètera , però hi ha
un amplíssim ventall de fons europeus que d’alguna manera
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podem tocar en aquestes illes, i o bé feim una reflexió sobre tot
el que és finançació europea, i feim especial referència al que és
insularitat, dues coses diferents; o no facem una llista que ens
deixem fons a fora, perquè llavors pareixerà que és que allò que
no figura no ens interessa, i ens interessa l’I+D, i ens interessen
els fons per formació professional, etcètera, etcètera, etcètera.
Per tant, li oferirem aquí una transacció que després llegiria.

El punt 4 ens pareix bé. Hi afegiríem, li oferiríem un afegitó,
que seria que també s’intervengui a la comissió de política
regional del Parlament Europeu, són les dues institucions que
tenen a veure amb polítiques regionals i amb polítiques
insulars. 

Al punt 5 no ens pareix adequat dir radicalment que ens
personarem amb un contenciós a davant el Tribunal Europeu.
Jo crec que la cosa encara no ha arribat a la situació de pledejar,
crec que podem anar a una avinença prèvia, i per tant també li
proposarem un text  alternatiu, que sense excloure la seva
possibilitat, la deixi al final del procés: si no ens posam d’acord,
no renunciam a fer això; però d’entrada no ens pareix, amb el
nostre tarannà pacífic dels mallorquins, adequat dir que els
durem als tribunals, no. Tranquils, que segurament és possible
arribar a consensuar la interpretació de l’article 158 -no 58, aquí
la màquina s’ha deixat un 1- del Tractat de la Unió.

Quant a la conferència, coincidesc amb el que ha dit el Sr.
Alorda; jo crec que és possible arribar a una conferència, però
jo crec que, com el que dèiem de la Comissió, no crea més
organismes sense haver explotat suficientment els que ja
existeixen, perquè és que llavors, si anam introduint nous
elements al cor sense que els que ja hi són cantin bé, ens
podem trobar que el que afegim és desafinar més. Primer, tot el
que hi ha que funcioni, i segona, ja veurem si a un moment
donat feim aquesta conferència.

I al darrer punt de l’ordre que té, el número 7, ens pareix
correcte. L’únic que suggeriríem, atenent al que és la xarxa civil,
la paraula “impulsar” pareix que és que som nosaltres que hem
d’enviar allà gent. A nosaltres ens agradaria més una paraula
més liberal en aquest sentit, de col Alaborar amb les xarxes
existents. Ja hi ha la universitat, simplement per no donar-nos
un caràcter dirigista cap a institucions de la societat civil.

Jo no sé si em dóna temps la Mesa per llegir la fórmula
transaccional, o simplement la lliur a la Mesa, i la Mesa
comprova els termes. M’autoritza, Sr. President? Amb 30
segons no tenc temps de llegir-la.

Bé, idò la fórmula seria: el punt 1 el deixam igual. El punt 2
diria: “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
comunitat autònoma a continuar els treballs recentment
realitzats en el marc de la Comissió de les Illes, així com de
l’acord de l’Imedoc, donant suport a una nova concepció de la
política de cohesió econòmica i social de la Unió Europea. En
aquest sentit, ratifica la necessitat que la Comissió Europea
modifiqui els paràmetres de definició de l’esmentada política,
exclusivament basada en la falAlàcia de la qüestió de renda per
habitant, donant pas a un nou concepte de la cohesió que

prengui en compte els aspecte del desenvolupament equilibrat
i sostenible, l’equilibri sectorial, el medi ambient i el territori.”

Punt 3: “El Parlament insta el Govern de la comunitat
autònoma a traslladar en tots el fòrums en què participi, i
sobretot davant les institucions comunitàries, la necessitat que
una reforma radical de la política de cohesió s’imposi dins la
Unió Europea. Aquesta reforma radical de la política de cohesió
haurà de tenir com a elements de referència el nivell real de
competitivitat dels territoris insulars i els seus problemes
estructurals, i hauria de desembocar en una acció permanent de
diferenciació positiva envers les illes, que permetés modular els
elements medulars de la política comunitària.”

4.- “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
comunitat autònoma a continuar la tasca desenvolupada
davant la Unió Europea per tal que els diversos programes i
projectes generals que afecten les Illes Balears o els seus,
participi, es prenguin en consideració la realitat insular com a
element de diferenciació.”

5.- “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
comunitat autònoma a aprofundir en l’abast jurídic de l’article
158 del tractat, i si s’escau, i d’acord amb la resta
d’administracions insulars, a interpelAlar sobre aquesta qüestió
el Tribunal de Justícia de la Unió Europea en el marc dels
procediments disponibles, i igualment insta el Govern de la
comunitat a estudiar especialment amb el suport de la resta de
les regions insulars les vies d’aplicació de la Declaració 30
annexa al Tractat, prenent en compte l’anomenat informe Viola,
així com altres estudis que puguin haver realitzat (...)”

Punt sisè: “ El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de la comunitat autònoma a establir vies de coordinació” -és
igual que el seu, l’únic és la paraula “coordinació”- “estables
amb l’intergrup de les illes del Parlament Europeu, així com la
seva comissió de política regional.”

7.- “El Parlament de les Illes insta el Govern de la comunitat
autònoma a cooperar amb les xarxes civils euromediterrànies a
través de les ja existents: universitat, cambres de comerç i
periodistes”.

Moltes gràcies. 

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Crespí, en nom del Grup Socialista. La Sra.
Bennàssar en nom del Grup Popular té la paraula.

LA SRA. BENNÀSSAR I TOUS:

Gràcies, Sr. President. M’agradaria abans de tot dir que
m’he com a espantat, quan he iniciat la presentació de la moció,
perquè he vist que tothom fugia. Quasi no han quedat ni els
portaveus dels grups d’esquerres, i sincerament jo pensava que
el tema d’insularitat interessava molt als membres d’aquesta
cambra. Tanta sort que després uns han tornat enrere i ha
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quedat qualcú. Però torn al que he dit abans i al que vaig dir
quan la interpelAlació: pareix que aquí estam superinteressats,
molt interessats en rebre fons, però no volem analitzar en
profunditat quin és el camí adequat per arribar a aquests fons.
Aquí parlam de fons de cohesió, que sabem que tenen un
temps, tenen un calendari, quan el concepte d’insularitat és un
tema que va a llarg termini, però que l’hem de treballar a curt i
a mig termini.

Bé, dit això, crec que m’agradaria, jo també estic d’acord que
aquesta comissió no permanent d’assumptes europeus em
pareix que és el fòrum adequat, i crec que servirà per fer aquesta
feina d’anàlisi de molts dels punts que estan a la moció. Però
bé, són dues coses que han coincidit en el temps, i que una no
fa nosa a l’altra, o sigui, crec que les dues tenen cabuda dins
aquesta cambra. A la vegada, crec i esper que aquesta comissió
no permanent doni pas a una comissió permanent d’assumptes
europeus, que altres parlaments autonòmics ja tenen, i que ens
pareix que aquest parlament té prou temes importants per
tractar, per tenir una comissió permanent. O sia, en això estic
d’acord.

Referent a les transaccions, m’agradaria tal vegada
interrompre si pot ser uns minuts per analitzar les propostes
dels grups que han intervengut, perquè modifiquen, no és que
modifiquin molt el contingut, però sí que modifiquen molt la
redacció, i també m’agradaria aclarir, especialment al punt 3 de
la meva moció, on dic que “estudiar, dissenyar projectes de
desenvolupament sostingut dins el marc de les xarxes
transeuropees de transport, energia i telecomunicacions, que
dins les condicions de participació d’aquestes xarxes ja està
present el concepte d’insularitat. 

És per això pel motiu que jo propòs incentivar el
desenvolupament de projectes concrets, perquè això el que
faria és ajudar a acurçar el camí d’aquest reconeixement de la
insularitat. El conseller Mesquida ho va dir ben clar: s’ha
d’invertir la càrrega de la prova. Una manera de fer-ho és amb
projectes concrets. Si la proposta que feim és incloure tota la
relació que aquesta comunitat, que aquesta regió té amb la Unió
Europea, realment crec que ens excedim, que no vol dir que no
sigui molt important, i que no hagi d’estar dins el marc de feina
d’aquesta comissió d’assumptes europeus, però crec que ens
excedim en el que pot ser a curt termini anar caminant cap a un
reconeixement més positiu i més actiu de la insularitat. O sigui,
la proposta aquesta és una proposta concreta perquè el camí
està obert. Hi ha llum verda per fer propostes dins les xarxes
transeuropees. També n’hi haurà dins altres programes, o dins
altres conceptes, de la relació que pugui tenir aquesta
comunitat autònoma amb la Unió Europea.

Però bé, si el president ens deixa uns minuts per reflexionar,
podríem mirar de trobar un acord. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Bennàssar, en nom del Grup Popular. A petició
del grup presentant de la moció, suspenem la sessió per un
màxim de deu minuts.

Recomença la sessió. Sra. Bennàssar, hi ha hagut acord?

LA SRA. BENNÀSSAR I TOUS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Bé,
d’acord amb el Reglament, en nom del Grup Parlamentari
Popular, acceptam modificar el termes de la nostra proposició
amb els termes transaccionals presentats pel Grup Socialista.
Poden llegir per si... 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Bennàssar, llegirem, el secretari primer
de la Mesa llegirà els termes de la moció com queda.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Sí.

“1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
comunitat autònoma a continuar fent feina en la mateixa línia
duta a terme fins a aquesta legislatura en la defensa dels
interessos de les Illes Balears en el marc de la Unió Europea.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
comunitat autònoma a continuar els treballs recentment
realitzats en el marc de la Comissió de les Illes, de la comissió
corresponent, així com de l’acord dins l’acord Imedoc, donant
suport a una nova concepció de la política de cohesió
econòmica i social de la Unió Europea. En aquest sentit, ratifica
la necessitat que la Comissió Europea modifiqui els paràmetres
de definició de l’esmentada política, exclusivament centrada en
la falAlàcia de la qüestió de la renda per habitant, donant pas a
un nou concepte de la cohesió que prengui en compte els
aspecte del desenvolupament equilibrat i sostenible, l’equilibri
sectorial, el medi ambient i el territori.

 3.- El Parlament insta el Govern de la comunitat autònoma
a traslladar en tots el fòrums en què participi, i sobretot davant
les institucions comunitàries, la necessitat que una reforma
radical de la política de cohesió s’imposi dins la Unió Europea.
Aquesta reforma radical de la política de cohesió...” -perdó, està
això repetit- “Aquesta reforma hauria de tenir com a elements de
referència el nivell real de competitivitat dels territoris insulars
i els seus problemes estructurals, i hauria de desembocar en
una acció permanent de diferenciació positiva envers les illes,
que permetés modular els elements medulars de la política
comunitària.

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
comunitat autònoma a continuar la tasca desenvolupada
davant la Unió Europea per tal que en els diversos programes
i projectes generals que afecten les Illes Balears en els quals
aquesta participi, es prenguin en consideració la realitat insular
com a element de diferenciació. En especial, instam a presentar
projectes de desenvolupament sostenible dins el marc de les
xarxes transeuropees de transport, energia i telecomunicacions
del programa Interreg 3 de la Unió Europea.
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5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
comunitat autònoma a aprofundir en l’abast jurídic de l’article
158 del tractat, i si s’escau, i d’acord amb la resta
d’administracions insulars, a interpelAlar sobre aquesta qüestió
el Tribunal de Justícia de la Unió Europea en el marc dels
procediments disponibles. Igualment s’insta el Govern de la
comunitat a estudiar, especialment amb el suport de la resta de
les regions insulars, les vies d’aplicació de la Declaració
número 30 annexa al Tractat, prenent en compte l’anomenat
informe Viola, així com altres estudis que es puguin anar
realitzat i coneixent.

6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
comunitat autònoma a establir vies de coordinació estables amb
l’intergrup de les illes del Parlament Europeu, així com la seva
comissió de política regional.

7.- El Parlament de les Illes insta el Govern de la comunitat
autònoma a fomentar la participació i a cooperar amb les xarxes
civils euromediterrànies a través de les ja existents: universitat,
cambres de comerç i periodistes.” 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Secretari Primer.

Es pot entendre aprovada per unanimitat?

Doncs queda aprovada per unanimitat la moció 2274,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
perspectives d’una política exterior balear en relació al futur
desenvolupament de la insularitat, en els termes llegits pel
secretari primer de la Cambra.

III.2) Moció RGE núm. 2274/00, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a perspectives d'una política exterior balear
en relació al futur desenvolupament de la insularitat.
(Derivada del debat de la InterpelAlació RGE núm. 1803/00).

Passam al punt següent de l’ordre del dia, que és la moció
2273, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
mesures de compensació per les pèrdues ocasionades a les
explotacions agrícoles degut a la tempesta de calabruix del
passat 26 de març, derivada del debat de la interpelAlació 1675.

En nom del grup proposant té la paraula el diputat Sr. Jaume
Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats, membres
del Govern, Sr. President del Govern. Dia 26, com tots vostès
saben, hi va haver la calabruixada. Veig que hi ha qualcú que es
tapa amb un diari; aquí dins no crec que ens arribi, però sí que
va arribar a molts d’horts de Santa Margalida, Muro i sa Pobla.
I estic content que per casualitat, perquè Unió de Pagesos ha
vengut avui matí pel tema dels hidrocarburs, hi hagi dins el
grup d’Unió de Pagesos que ha vengut avui matí cinc
representants, dels quals sé que n’hi ha un d’ells -n’hi ha més

d’un que està afectat-, n’hi ha un d’ells que té tres finques
afectades amb pèrdua total.

Avui jo crec que aquest parlament, després que el Grup
Popular ha estat acusat de les darreres qüestions que han
passat al Govern, i ens diuen que som els que volem crispar la
situació, i li sap greu que nosaltres durant sis mesos no ens
haguem equivocat en cap dada ni en cap número, del que
estava succeint al món rural; avui vostès si realment no creuen,
no creuen no, si volen demostrar que el que els interessa és
arreglar els problemes del camp, i sobretot adonar-se que
aquest grup no vol crispar enlloc res, tendran l’oportunitat
d’aprovar aquesta moció.

Vostès veuran que l’única mesura que s’ha pres per a la
gent que ha patit els efectes de la calabruixada són 40 milions
de subvencions per als préstecs, tant de la sequera com de la
calabruixada. I efectivament fan una diferència entre aquell que
ha perdut un 30 o un 40% i aquells que han perdut un 80 o 90%.
Però vostès al que obliguen la gent, els pagesos i les pageses,
una vegada més és recórrer als crèdits, a fer un préstec, i li
paguen els interessos. Com vostès mateixos varen acordar al
consell de Govern de divendres passat no, l’altre, instant el
Govern central perquè declaràs zona catastròfica Balears pel
tema de la sequera, una de les qüestions dels punts que li
solAlicitin és que retardin els pagaments dels préstecs fets per
la sequera d’anys anterior, la qual cosa, si vostès reclamen això
a Madrid, perquè tenen raó, que aniria bé que es retardassin, el
que no pot ser és que la mesura que vostès posen damunt la
taula per a la gent que ha rebut la calabruixada sigui el mateix
que volen que aturi Madrid. Això és incongruent, vulguin o no.

Per l’altra part, el Partit Popular a la interpelAlació que vàrem
presentar avui fa quinze dies, no vàrem plantejar mesures que
solucionassin aquells que havien perdut el 10, el 30, el 40, el 50,
el 60 o el 70, no; vàrem ser conscients que potser amb els
crèdits o amb els préstecs tota aquella gent que havia perdut
fins a un 70% aniria bé que fessin un préstec, però per a aquells
pagesos o aquelles pageses que havien perdut tota la collita, o
un 80 o un cent per cent, que perdre un 80% és perdre-ho tot,
no és tan sols perdre-ho tot, sinó que és més feina perquè has
de tornar a entrar dins la finca i si el patató és petit ja no el pot
llaurar, l’has de treure, és més mà d’obra, és més gasoil, són
més dietes que el pagès no compta mai, perquè mai no compta
el seu sou...

Per això el Grup del Partit Popular el que vol veure és la
sensibilitat aquí i ara, avui. Jo crec que mai no ho tendran més
a prop per demostrar la sensibilitat que tenen cap al món rural,
d’una qüestió que ja que aquí es parla indirectament, intentant
fer arribar a qualque diputat del nostre grup, a mi mateix, si
renouers..., que crispam i tot això, aquest tema de la
calabruixada en cap moment no hi ha hagut cap mobilització ni
cap festa, eh?, cap ni una, ni en cap moment no hi ha hagut cap
manipulació, cap ni una. Hi ha hagut un diputat d’un grup
parlamentari que ha duit a comissió i a ple solucions per a la
calabruixada, però sí que els puc garantir una cosa: que si
vostès avui no donen solució a la calabruixada jo reuniré els
pagesos que varen patir la calabruixada. Els he deixat de dia 26
de març fins a dia 30 de maig, dos mesos i quatre dies, perquè



1372 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 33 / 30 de maig del 2000

 

realment se n’adonassin de la realitat d’aquell pagès o pagesa
que només fa feina de pagès o pagesa, que no té altres
ingressos i ho ha perdut tot.

Els he explicat aquesta història ja tres o quatre vegades.
Vostès tenen l’oportunitat de demostrar aquesta especial
sensibilitat que tenen cap al món rural i no donant la culpa ni a
la FAGB, ni al PP, ni als altres, donant solucions. Són pocs
doblers, menys i tot que el que han de gastar vostès amb la
publicitat per vendre els seus projectes, que em sembla bé; són
poc doblers, els que jo els demanaré aquí en nom del Grup
Popular. Nosaltres el que els demanam és... Ah!, una cosa
també important, em deixava: les xifres que manejam, els mals
que manejam tampoc no són manipulats, eh?, són els mals que
el conseller Mayol va dir en aquest ple i en comissió, són les
xifres, són els informes que varen fer els tècnics de la
Conselleria d’Agricultura, tenen molt difícil haver de dir que no
a una qüestió que vostès mateixos han avaluat, i nosaltres el
que demanam és, per a les finques, les 30 hectàrees, que són
169 quartons, d’hortalisses que varen perdre entre un 80 i un
cent per cent, dit per vostès, demanam una ajuda de 140.000
pessetes per quartó; això representaria 23.660.000 pessetes a
fons perdut. Per a les 20 hectàrees de patates que varen perdre
entre un 80 i un cent per cent, que són 112 quartons, demanam
una ajuda de 140.000 pessetes per quartó, que són 15.680.000
i, a part d’això, per a les 300 hectàrees d’ametllers que han
perdut tota la collita perquè el calabruix va tirar en terra tot el
fruit, els demanam 280.000 pessetes per hectàrea, la qual cosa
serien 84 milions.

Patates i hortalisses, 39.340.000; per als ametllers que han
perdut tota la producció a causa del calabruix, 84 milions. Això
faria un total de 123.340.000 pessetes. Demostrin que estimen
el món rural.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font en nom del Grup Popular.

(Aplaudiments en un sector de la sala)

Grups que vulguin intervenir? Sra. Vadell, en nom del Grup
del PSM-Entesa Nacionalista té la paraula.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Moltes gràcies, Sr. President. Des del PSM ens hem estudiat
i hem vist aquesta moció que han presentat vostès.
Evidentment el Sr. Font du unes xifres molt concretes i molt
tancades en base a una informació que li va donar el Govern,
però jo he de dir al Sr. Font i repetir el que es va dir quan es va
fer la interpelAlació, i el Sr. Mayol, en aquell temps conseller
d’Agricultura, li va repetir un parell de vegades el que jo li
repetiré ara, que és que aquesta proposta que vostè fa és
inassumible per part del Govern perquè, entre altres coses, és
ilAlegal. Vostès ho sap, Sr. Font, i vostè diu contínuament al
Govern que cometi una ilAlegalitat. 

El Govern va fer el que tocava en aquell moment, va actuar
amb rapidesa i amb celeritat, i va donar les solucions que en
aquell moment podia. Vostè sap que la Unió Europea, la
legislació de la Unió Europea diu que tot allò que és
assegurable no és subvencionable i, per tant, aquestes collites,
com que són assegurables, no són subvencionables. Jo li
demanaria, Sr. Font, que aquell que ha de tenir un poquet de
coneixement és vostè i no intentar enganar la gent com ha fet
fins ara. Per tant nosaltres no donarem suport a aquesta
proposta i no perquè girem l’esquena al món rural, sinó tot al
contrari, sinó perquè ens pareix inassumible i ens pareix una
vergonya que vostè intenti obligar el Govern a cometre una
ilAlegalitat.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vadell en nom del Grup del PSM-Entesa
Nacionalista. Sra. Mercè Amer, en nom del Grup Socialista té la
paraula.

LA SRA. AMER I RIERA:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats, des de
la més elevada sensibilitat, Sr. Font, cap als pagesos, però
nosaltres entenem des del Grup Parlamentari Socialista, en la
mateixa línia que ha marcat la Sra. Vadell, entenem la realitat
d’allò que passa, i fora manipulacions i fora amenaces. De la
calabruixada, Sr. Font, n’hem parlat cinc vegades, i si no hi ha
hagut mobilitzacions és perquè aquest govern va actuar tot
d’una i, això, ho sabem bé els pagesos, quines possibilitats hi
ha. 

Aquest govern va actuar tot d’una, i vostès, senyores
diputades i senyors diputats, ho coneixen perfectament. Aquí
ja, si el diumenge dia 26 al migdia hi havia la calabruixada en
aquesta zona de Sa Pobla, en aquesta zona de Llevant, ja el
primer dimarts, dia 4, ja hi va haver preguntes d’aquesta mateixa
diputada preocupant-se precisament per l’acció del Govern en
aquesta zona, quina actuació havia fet el Govern, que la va tenir
ben detallada. Després el Sr. Font va haver de repetir la mateixa
pregunta, evidentment amb aquest to de crispació a què ens té
acostumats i que ja a la interpelAlació així mateix hi va haver una
certa contenció, però veim que vostè ara continua provocant,
i sobretot entenc, la qual cosa és pitjor, que està amenaçant.

Però és que no hi va haver just aquesta interpel Alació.
Anteriorment ja hi va haver la compareixença i es va explicar
completament què hi havia i quina era l’actuació del Govern en
aquest fenomen meteorològic que es va produir aquest
diumenge dia 26, perquè avui, repetesc, en parlam per cinquena
vegada, i també he de repetir, per tant, que el Govern va actuar
immediatament, el mateix dilluns, el mateix dilluns dia 27 hi va
haver ja els mateixos tècnics que varen anar a la zona i per tant
varen fer les primeres valoracions; el mateix dimarts, dimarts dia
28, ja els pagesos parlaven, amb la visita del president i del
conseller a la zona, amb els mateixos pagesos i ja acordaven
aquestes necessitats amb aquests productes com era el Captan
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o l’antimildiu, que segons els tècnics eren els més adients per
fer el tractament després d’aquest calabruix.

Jo entenc que s’ha manifestat en tot cas aquesta celeritat,
s’ha demostrat aquesta celeritat en l’actuació i a més ja el mateix
divendres s’aprovava la concessió d’ajudes amb crèdits
subvencionats. Per tant, no vengui amb aquestes amenaces
d’altres mobilitzacions perquè aquí hi ha hagut una actuació
clara del Govern.

(Remor de veus)

La proposta que fa amb aquesta moció el Partit Popular, el
Grup Parlamentari Popular, va en contra de la normativa
europea, va en contra de la normativa europea. Però no li ho dic
jo, ja a les diferents intervencions del conseller se li va notificar,
i vostè, Sr. Font, ho sap perfectament, vostè, Sr. Font, ho sap
perfectament: els fets assegurables no són subvencionables, i
el calabruix ho era, i ho hem explicat, el calabruix ho era, i hi vull
insistir perquè aquí el que s’ha exposat és precisament que
l’interès ha de ser per part del Govern, d’incentivar precisament
allò que és assegurable, incentivar l’assegurança. I què es fa?,
el mateix calabruix, com altres productes, tenen una subvenció
d’un 32% per part de la conselleria i un altre 32% per part del
Ministeri; per tant, incentivar aquestes assegurances.

Però no acabam aquí. Hi ha unes actuacions, però, que
consideram que s’ha de potenciar allò que és una assegurança
i, per tant, donar més estabilitat de cara als pagesos, i no va ser
suficient just aquesta primera valoració dels tècnics de la
conselleria, sinó que també sabem -i ho hem explicat en
diferents ocasions però cal recordar-ho perquè tots ho tenguem
ben clar i present- que la mateixa Agroseguros hi va anar i va
contribuir a aquestes valoracions, però amb aquesta
contribució a la valoració dels danys i, per tant  l’actuació del
Govern no es va aturar aquí, sinó també va parlar, va dialogar
amb els pagesos, i això ens consta, i va rebre al mateix temps les
inquietuds per aquestes mancances.

I quines eren les mancances? Les mancances són el tema de
gelades o ventades que sabem que sí que fa falta, i això és una
petició, i per tant és per això també que per part d’aquest
govern s’han potenciat aquestes peticions, aquesta inquietud
per part de la pagesia perquè es puguin subvencionar també
aquells fenòmens que no ho són ara, en aquests moment, i que
per tant sí que haguessin pogut ser tots aquests anys passats
subvencionables. S’ha creat per això la Comissió Provincial
d’assegurances i s’ha demanat clarament al ministeri canvis per
cobrir aquestes gelades i ventades que sí que afecten
precisament la patata o els cereals.

Hem de pensar, a més, un altre punt important, que ni pel
propi finançament de la comunitat autònoma de les Illes Balears
ni tampoc pel mateix finançament de la Unió Europea, no podem
estar darrere tots els fenòmens meteorològics que es van
produint i crear precedents. S’ha d’actuar com s’ha actuat,
entenem, en aquest cas, amb celeritat i amb les mesures que
havien demanat els mateixos pagesos ja a la mateixa visita dels
tècnics l’endemà, com també de polítics, i a reunions posteriors.

El Sr. Mayol li recordava en el debat de la interpelAlació: “El
Govern del Partit Popular no va donar ajudes directes com la
que avui ens proposa en gelades; les gelades no eren
assegurables i per tant sí que podien ser subvencionades”, i
aquestes gelades del 99 i li recordava les mateixes paraules del
Sr. Mayol que li deia que el 99 a Sa Pobla no varen ser cobertes.
Què es va donar?, es va donar Captan en una quantitat d’un
milió i mig de pessetes aproximadament, i no hi va haver ni
crèdits subvencionats ni ajudes directes, cosa que hi podia
esser.

Per tant entenem des del Grup Parlamentari Socialista que
volem donar tot el suport al Govern, un govern que sí que
actua i va actuar amb celeritat, com així ho hem demostrat en les
diferents intervencions i reunions amb els mateixos pagesos,
hem de preparar el futur i hem de veure les possibilitats d’allò
que ens suposen les assegurances i incentivar, sobretot, i
demanar aquelles necessàries i, per tant, senyor portaveu del
Grup Parlamentari Popular no li donarem suport.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Amer en nom del Grup Socialista. Se
sent contradit, Sr. Font? Pot intervenir durant cinc minuts per
contradiccions.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, sí, em
sent contradit perquè entenc una contradicció dir no a allò que
un altre voldria que fos sí, però primer de tot jo no crec que la
meva intervenció..., vostès volen encunyar un fet, i fa molt de
temps que la gent em coneix, eh?, vostès volen encunyar un fet
de crispació i tal. Encunyin-la, passin gust, però jo no els parlat
amb cap tipus de crispació, per l’amor de Déu!, ni amenaces. Els
he dit que, lògicament, i ara parlaré més com a batle de Sa
Pobla, reuniré els pagesos del meu poble per dir-los quina ha
estat la solució final. Jo he estat callat dos mesos i cinc dies per
esperar si arribàvem a un tema positiu, i li dic una cosa, Sra.
Mercè Amer, i també Sra. Vadell, vostès no m’han de dir el que
jo he de fer en el poble, eh?, això és l’únic que..., i no ho
p renguin d’amenaça ni res; com a batle tenc la responsabilitat
de donar l’explicació del que s’haurà dit aquí; era en aquest
sentit, que ho deia. Cap tipus d’amenaça, no es preocupin, a mi
no em veurà.

Una qüestió. Jo el que puc dir als portaveus és que els
pagesos no entenen les excuses de mal pagador; ho tenen bo
d’entendre, els pagesos, però no entenen les excuses de mal
pagador. Aquí nosaltres no hem enganat ningú, i ja està bé,
portaveu del PSM, que jo crec que hi ha nervis, més que res. De
què hem enganat nosaltres?, hem enganat quan dèiem que
vostès havien de pagar el Proagro i deien que no pagarien una
sola pesseta i al final varen acordar pagar-lo, que encara no
l’han cobrat? Hem enganat quan nosaltres dèiem que hi havia
pèrdues per més de 2.500 milions de pessetes i vostès deien
que 1.000, i ara en reconeixen 3.800?, hem enganat? El que
passa és que no els ha anat bé, que realment coneguéssim la
situació més que vostès. No digui d’enganar. En el tema del
món rural una qüestió i una màxima que tenc jo és que als
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pagesos, si els enganes, no els tens pus mai més, i jo no els
enganaré, i en duc molts d’anys, ja, eh?, en duc molts, d’anys,
m’haurien pogut trobar la mentida, en duc molts, d’anys, el que
passa és que no ens hem equivocat.

És fals, totalment fals, que vostè no pugui donar ajudes, és
fals que vostès no puguin donar ajudes. Nosaltres no els
deim..., no, Europa els ho acceptarà, haurà de venir potser algú
que jo conec d’aquests bancs a dir-los com han d’arreglar el
Proagro, al final, que ja se li havia demanat ajuda. No em facin
parlar. De la mateixa forma, vostès, a la gent que ho ha perdut
tot, si ho saben plantejar bé podran aconseguir que els
autoritzin les ajudes; el que passa és que això és feina i,
sobretot, no tenir sequera d’idees, que és el que tenen vostès,
sequera d’idees, perquè nosaltres no deim en cap moment que
subvencionin a fons perdut ni al que ha perdut el 10%, ni el que
ha perdut el 20%, ni al que ha perdut el 50%, ni al que ha perdut
el 60 ni el 70, els deim que subvencionin aquells que ho han
perdut tot, perquè aquell que ha perdut el 80 ho ha perdut tot,
i això són pocs doblers. 

I quan parlen de les gelades, que n’hi va haver un que em
va dir que a Sa Pobla aturaven les gelades cremant rodes de
cotxe -aturam les gelades posant l’aspersió en marxa- era un del
Partit Socialista mallorquí de Felanitx, jo el que li diré és que han
de conèixer alguna cosa més de les gelades, per començar anar-
hi qualque vespre, que jo no hi vaig sempre, però qualque
vespre hi vaig, a menjar un botifarró devora qualque tros de
caliu amb la gent que espera per anar a canviar d’hort a amollar
la bomba, sí que ho faig, sí que ho faig, i els recoman que ho
fessin tots i veurien que és molt dura aquesta vida. Les gelades,
el que es va poder perdre va ser entre un 10 i un 15%, i
nosaltres, a la gent que ha perdut entre un 10 i un 15%, no
estam demanant aquí que li donin cap subvenció a fons perdut.
És a dir, no llancin segons quins missatges que realment són
vostès que diuen falsedats, no nosaltres, que deim falsedats. 

A la gent que ha perdut el 70% no demanam que vostès li
donin cap subvenció a fons perdut, però a la gent que ha
perdut el 80, el 90 i el 100 sí, i això es pot argumentar. La veritat
és que després d’aquest no al tema d’aquestes subvencions,
que són petites, hi hauria possibilitats sense cap dubte de
demostrar que el Govern tenia ganes que hi hagués un altre
tarannà i que els pagesos no estiguessin enfadats. 

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Font en nom del Grup Popular. El Sr.
Vicepresident del Govern ha demanat la paraula. La té i s’obri
un torn incidental.

EL SR. VICEPRESIDENT DEL GOVERN I CONSELLER
D’ECONOMIA, COMERÇ I INDÚSTRIA (Pere Sampol i Mas):

Moltes gràcies, Sr. President. Crec que comença a ser hora
d’aclarir quines són les postures.

Sr. Font, senyors representants del Partit Popular, jo no els
deman que ens ajudin a informar la gent, perquè això, ja ho farà
el Govern, però com a mínim jo voldria que no s’utilitzassin
calamitats ni catàstrofes naturals per desinformar la gent i per
introduir més alarmisme dins un sector.

Vostès saben perfectament, perquè han governat durant 16
anys, que el Govern en molts d’aspectes, els governs de les
Illes Balears, els governs de les comunitats autònomes i fins i
tot el Govern de l’Estat, però ens referirem al nostre govern, en
molts d’aspectes és una simple gestoria que tramita les
polítiques de la política agrària comuna. Vostè sap que s’han de
complir uns reglaments molt estrictes, que hi ha inspeccions
molt estrictes i una amenaça per part de BrusselAles: tota ajuda
directa que no està autoritzada per la Unió Europea pot
comportar penalitzacions importantíssimes. Què pot significar?,
que una ajuda de 400 milions de pessetes, per exemple, d’una
manera ilAlegal podria originar sancions de 4.000 milions de
pessetes, és a dir, que per realitzar un programa de subvenció
directa a un sector determinat per valor de 400 milions de
pessetes, podríem perdre totes les ajudes en matèria
d’agricultura que vénen anualment a les Illes Balears.

Clar, quan aquí es plantegen ajudes direct es per part de
gent que fa dos dies que era conscient d’aquesta situació, i es
diu a la gent de fora vila, que no té per què saber tota aquesta
complicada reglamentació europea, no es juga net, Sr. Font.
Vostè és una persona de fora vila, jo també som una persona de
fora vila, els meus padrins eren pagesos, sé el que pateixen els
pagesos del meu poble, també, tant com els del seu. Per tant, a
partir d’ara, vostè aquí a mi no em doni lliçons de pagesia. Jo
tenc la mateixa sensibilitat que vostè.

El Proagro, per què no l’ha pagat encara el Govern? Perquè
encara no ens ho autoritzat BrusselAles, i no ens volem arriscar
al fet que per pagar 400 milions de pessetes al sector lleter
perdem totes les subvencions de tota la pagesia de les Illes
Balears. Aquesta és la situació.

Vull puntualitzar encara un segon aspecte. Quina és la
postura del Govern respecte de la sequera? S’han manejat
moltes xifres, si 5.000 milions... Mirin, el Govern està d’acord en
la quantificació de les pèrdues. S’ha solAlicitat la declaració de
zona catastròfica al ministeri; el ministeri ha dit que no declararà
zona catastròfica però que en 15 dies adoptarà o dictarà un
decret de mesures contra la sequera a les quatre comunit ats
autònomes afectades. És igual, la figura que utilitzin per
compensar l’agricultura de les Illes Balears no ens importa, el
que volem és que la comunitat autònoma que ha estat més
solidària de l’Estat espanyol durant més anys, durant desenes
d’anys, en un moment que té el sector més deprimit no només
de les Illes Balears sinó del conjunt de l’Estat espanyol, aquest
estat ha de ser solidari amb les Illes Balears, i des d’aquí vull dir
que si no trobam la solidaritat de Madrid amb el sector més
afectat, més deprimit de les Illes Balears, ens haurem de
plantejar si nosaltres deixam de ser solidaris amb Madrid, ens
ho haurem de plantejar.

Però al marge d’allò que faci Madrid, quins són els
compromisos del Govern, del Sr. Mayol, del vicepresident del
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Govern i del president del Govern en reunions amb els sectors
que s’han volgut asseure amb el Govern? Garantir el menjar;
cap animal de les Illes Balears no haurà de ser sacrificat per falta
de menjar, ja sigui subvencionant el transport del menjar o la
subvenció als pinsos, com hem fet fa poc amb una campanya
que va ser molt agraïda per tot el sector. Dos; subvenció del
75% de la sembra per a la propera anyada, de llavors, herbicides
i adobs. Tres; reposició de tots els arbres que es morin a causa
de la sequera, reposició de tots els arbres que es morin a causa
de la sequera; què val això?, no ho sé perquè la quarta opció és
mantenir la mesa de la sequera oberta fins que el sector
decideixi que s’hagi acabat la sequera, perquè hagi plogut o pel
que sigui i, per tant, aquestes línies estan obertes i sense
quantificar fins que el sector digui que s’ha acabat la sequera.

Avui vostès proposen unes ajudes directes, unes ajudes
directes que com els han dit i com hem consultat als nostres
serveis jurídics posarien en perill el conjunt de subvencions.
Ara bé, el Govern pot estudiar, dins la mesura segona que tenim
per a la sequera, estam estudiant la possibilitat -m’escolti, Sr.
Font- estam estudiant la possibilitat d’ajudar via ajuda a la
sembra del proper exercici. 

Ara, aquí hem d’introduir una reflexió, és a dir, quan parlam
d’informar la gent; és cert que és l’any més terrible del segle, és
cert que vostès han viscut moltes situacions de sequeres i mai
no havien posat damunt la taula els doblers que ja estan en
aquest moment, però també és ver que mai la situació no havia
estat tan catastròfica com ho és ara en aquest moment, i per
tant hem d’actuar més, i no els retrec res a vostès; no sé que
farien en el nostre lloc. Tenim una obligació. Ara, aquí és una
reflexió que jo he fet a algun gran propietari, perquè als petits
no (...) Allò que em deia un pagès destacat del meu poble,
destacat per la seva activitat a la pagesia, no per les finques
que conra, deia: “Mira, jo amb aquestes mesures estic tranquil.
Jo no passaré un bon any, però amb les subvencions que m’he
promès per les hectàrees -és un cerealista- per les hectàrees
cultivades, i si em garantiu que per al bestiar que tenc no em
faltarà menjar, jo enguany no guanyaré molts de doblers, però
passaré l’any”. 

Però quina és la proposta que fan en una situació semblant,
a la proposta que ha fet avui matí? És que parlam del fet que
algun cerealista, si subvencionam l’expectativa de guany d’un
exercici normal, parlam de 50, 60, 70 milions de pessetes per a
alguna explotació, i la reflexió que hem de fer si també
l’administració ha de garantir, encara que sigui el sector més
deprimit, ha de garantir que l’any més terrible del segle sigui
l’any de més guanys del segle. Això és un interrogant que jo
deix enlaire, és a dir, vostès creuen que enguany l’administració
ha de garantir al sector que serà l’any de més bona anyada del
segle únicament en subvencions? I, sobretot, quan anam
abocats cap al 2006, on s’acabaran les ajudes europees i la
nostra gent ha d’haver fet la reconversió necessària perquè el
sector sigui competitiu, i el problema és que si per aquestes
calamitats hem de destinar tots els recursos econòmics de la
Conselleria d’Agricultura i d’altres que es detrauran d’altres
sectors a la subvenció directa, no es poden emprendre
aquestes mesures estructurals que facin rendible el sector. No
podrem ajudar les cooperatives, com em deia fa un moment el

Sr. Cardona, per muntar assortidors perquè el gasoil sigui més
barat; no podrem fer aquestes grans inversions que facin
l’agricultura rendible.

Miri, Sr. Font, jo crec que hauríem de fer aquesta reflexió
colAlectivament. Hauríem de deixar en aquest moment d’intentar
tirar els pagesos contra el Govern. És un sector molt petit, hi ha
molts pocs vots, a la pagesia, jo crec que no hi ha ni un diputat
en joc. Per què no intentam que a la mesa de la sequera a partir
de la setmana que ve s’arreglin les coses i que parlem també
d’aquest conflicte molt concret del tema de Sa Pobla, a veure si
trobam la manera de també poder-los ajudar?, però deixin de fer,
per favor, propostes demagògiques que no ajuden en res a
informar el sector.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicepresident del Govern. Sr. Font, té cinc
minuts per torn de rèplica.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, membres
del Govern, Molt Hble. President, no acab d’entendre la
intervenció del vicepresident. Trob que no era el moment
oportú de parlar de la sequera quan parlam de la calabruixada.
Crec. He escoltat, hem apuntat, tant el diputat Josep Juan
Cardona com jo, perquè vostè coneix que som sensibles a
aquest tema.

Miri, Sr. Vicepresident, jo no sé si és que tenc una especial
força perquè hi hagi sempre torns incidentals quan jo intervenc,
en els membres del Govern, però alguna cosa els deu coure
quan sempre, normalment, agafen el micro després de parlar jo.
No diré tants de desbarats, que convengui clavetejar les coses;
en diré algun, vostè n’ha dit, ara aquí, aquest que l’any de més
sequera o de més pobresa serà l’any de més riquesa; això és un
desbarat com un ecce homo. Li explicaré per què: perquè si creu
que els pagesos viuran de les subvencions, de la riquesa de les
subvencions en va servit, Sr. Vicepresident, en va servit, però
tots en deim, jo també en dic.

Miri, aquí parlàvem de la calabruixada i m’ha de permetre,
quan vostè m’ha dit “jo tenc el dret també que no em doni
lliçons”, idò jo també tenc aquest dret, vull que ho tengui clar,
i no l’hi havia dit fins ara, jo, el tema dels drets; suposava els
seus i esperava que em respectàs els meus. Per l’amor de Déu!,
ja està bé de lliçons, duim deu mesos lliçó rere lliçó, aquí, lliçó
rere lliçó, i les lliçons no les han de donar aquí dins, les han de
donar a fora, a la societat, vostès, les lliçons. No venguin aquí
a voler capolar els 28 diputats; quan vostès, i perdonin, i
perdoni Sr. President, perquè seré dur, són vostès que s’han
carregat el conseller, són vostès, vostè dissabte matí cridava,
Sr. Vicepresident, un senyor i li deia que el que li havia dit el
conseller el matí, aquells 1.700 milions, perquè ja que jugam
jugarem tots, que els 1.700 milions encara no estaven acordats,
vostè li deia “no passis pena, que els pagarem”. I això s’ha dit,
s’ha publicat i no s’ha desmentit, Sr. Vicepresident, si vostè em
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diu que no és ver, jo el creuré, jo el creuré, si vostè em diu que
no és ver, jo el creuré.

Per altra part, el nostre Proagro, quan dic el nostre és el que
va fer el govern anterior, sí que va tenir decret aprovat per
BrusselAles, la qual cosa vol dir que n’hi ha hagut de decret, el
govern de Jaume Matas, amb el conseller Josep Juan Cardona,
va aconseguir aprovar un decret que BrusselAles el va valida r  i
va poder pagar sense que li posassin 4.000 milions de multa, sí
que pot ser que a vostès els hi posen perquè no ho saben fer,
sí que pot ser, perquè ha vengut gent de la conselleria a cercar
l’ajuda de nosaltres dos. No diguin que no és ver, no diguin
que no és ver, demanin-li al Sr. Mayol, idò, au!

Una altra qüestió que crec que és important aclarir aquí.
Nosaltres parlam de mesures excepcionals per al tema de la
calabruixada. Si vost è fa la petició a Europa, vostè tendrà un
ordre que podrà donar aquesta ajuda, vol que li faci jo?, hi estic
disposat, Sr. Vicepresident, hi estic disposat, des del banc de
l’oposició, hi estic disposat. Perquè jo no li deman, com s’ha
volgut fer aquí amb els altres dos portaveus, jo no li deman a
cap moment que doni cap subvenció a fons perdut a aquells
que han perdut el 30, el 40 o el 50, no li ho deman, Sr.
Vicepresident, li deman per a aquella gent que ho ha perdut tot
en un tema excepcional, i vostè em dirà “hi ha l’assegurança de
calabruix”, vostè sap que l’assegurança de calabruix no cobreix
el 60% de la collita?, ho sap?, està disposat a pagar el 40%, idò,
que no cobreix l’assegurança? Aquest grup li accepta a la
moció. Si vostè està disposat a pagar la part que hi ha en el que
no cobreix l’assegurança, fins al cent per cent, nosaltres retiram
això i ho reconduïm que el Govern posi el 40%, li estic posant
tirat, eh?, de saldo, com qualque amic meu que va de mercat els
diumenges a Sa Pobla, que jugàvem a bàsquet junts, i al final
diu, “Jaume, això per mil pessetes tot, me’n vull anar buit a ca
nostra”; però com que ja sabem que ens hi anam, buits,
almenys si se’n duen qualque cosa aquests senyors, qualque
cosa tendran, perquè jo no en tenc cap de patata, eh?, cap ni
una de patata, cap ni una.

(Aldarull a la sala)

I després li vull dir una cosa, Sr. Sampol, per si no se n’ha
temut, no, ni Robin Hood, ni res, Jaume Font de Sa Pobla, de
Can Miqueló i de Can Barral, Sr. Conseller, vostè és més
intelAligent que jo i podrà dir el que vulgui, jo a vostè li he
mantengut pactes i call, ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font, ...

EL SR. FONT I BARCELÓ:

No, no, no, idò que calli el conseller.

EL SR. PRESIDENT:

Cenyeixi’s a la qüestió.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

I li mantenc jo, la paraula, Sr. Conseller. Però li diré una
cosa, fa quinze dies, quinze dies, que aquest grup, tot aquest
grup, el seu portaveu i tots els altres, d’ençà que el conseller
Mayol, a través de la gestió, i altres que va fer el govern, i
també per part del Sr. Josep Juan Cardona i d’un servidor,
vàrem començar a parlar, vostè no havia sentit una sola paraula
d’aquest grup, perquè volíem que realment la cosa vagi del
Govern balear, del Govern central, ja és un acord, que ho faci el
Consell de Ministres. Agafi una declaració, llevat de les de
dissabtes, les d’ahir, que surten avui, de la roda de premsa, una
sola declaració, un sol caliu tirat al foc, una bala de palla tirada
al foc, on vegi que aquest grup intentava, en cap moment,
distorsionar les bones relacions que va dir i la bona
predisposició que va dir el conseller Mayol de la seva visita a
Madrid.

Sr. Vicepresident, qui ha estat imprudent ha estat vostè
sortint a parlar aquí. Gràcies, Sr. President.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Font, en nom del Grup Popular. Per tancar la
qüestió incidental, té la paraula el vicepresident del Govern.

EL SR. VICEPRESIDENT DEL GOVERN I CONSELLER
D’ECONOMIA, COMERÇ I INDÚSTRIA (Pere Sampol i Mas):

Moltes gràcies, Sr. President. Parlant de lliçons, cinc
vegades ha parlat de calabruixada vostè, aquí, ve aquí i diu que
no havia fet res, cinc vegades ha parlat del tema de
calabruixada, ens volia provar per veure què érem capaços de
fer, cinc vegades, llavors no volen utilitzar calamitats per
desgastar l’adversari, però és la cinquena vegada. 

I naturalment que ens cou, Sr. Font, naturalment perquè
vostè toca el tema més sensible en aquest moment, i el toca en
un any que és particularment preocupant, i el missatge que jo
li he volgut transmetre, i és el missatge que ha volgut
transmetre el Sr. Mayol avui, és que precisament aquest sector
necessita entrar en una etapa de manca de crispació, de
serenor, perquè el que necessita és ilAlusió. No necessita que
nosaltres aquí ens tirem els trastos pel cap els uns als altres,
necessita missatges positius i necessita, si és necessari,
sacrificis personals, que vostès que han tengut la gallardia
d’acceptar, no només no han tengut la gallardia d’acceptar,
sinó que han tengut la baixesa moral, tots dos, avui, encara, de
fer referències al Sr. Mayol que els ha donat una lliçó amb
cullereta, a tots. Perquè vostès, en la vida, en la vida, entendran
el gest tan altruista que ha fet el Sr. Mayol, el conseller que
tenia més ilAlusió del Govern, el conseller que hi dedicava més
hores i que es retira per intentar transmetre un missatge
d’ilAlusió al sector.

(Remor de veus)

No ho entendrà mai, vostè. No ho entendran mai, això. 
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Aprofit per dir-li que, si no és vostè, qui li va dir això és un
mentider, així de clar, i mirin que a mi no m’agrada utilitzar
aquestes expressions, eh?, li ho digui, li ho digui. I si es vol
asseure, trobarà una mà estesa, però si continua per aquest
camí, tal vegada, tal vegada, es carregarà aquest sector.

Les paraules que li vaig dir en aquest senyor són les que he
reproduït al Parlament i que constaran al Diari de Sessions, en
aquest moment el Govern té línies obertes, què valdran?, no ho
sabem; amb l’ajuda de Madrid?, no ho sabem. Compromís,
menjar, semblar, reposició de tots els arbres, aquest és el
missatge que volem transmetre; els animals no es moriran de
fam, els ajudarem, podreu sembrar l’any que ve i reposarem els
arbres que es morin, què val això?, no ho sap ningú en aquest
moment, perquè ho farem el temps que faci falta. Aquest és el
missatge que volem transmetre i a pesar dels gafes com vostès
que sacrificarien aquest sector per un guany polític.

El Proagro vostès el pagaren quan BrusselAles els ho va
aprovar, encara no ens ho ha acceptat, volen deixar de tirar la
gent en contra del Govern perquè no ha pagat un tema que no
està autoritzat per BrusselAles?, ens volen ajudar a fer entendre
la gent que aquestes coses no es poden pagar sense
autorització de BrusselAles?, perquè amb aquesta demagògia
l’únic que fan és tirar els pagesos en contra del Govern, i el
Govern no pot hipotecar totes les subvencions que vénen
anualment de BrusselAles cometent una ilAlegalitat, i vostès ho
saben, i el Sr. Cardona ho sap. Que, per cert, no ens arregli res,
Sr. Cardona, perquè les coses que he hagut d’arreglar de vostè
que no hi havia crèdit i que hem hagut d’escurar tots els racons
de totes les conselleries per poder pagar temes que vostè havia
aparaulat, però la caixa, on era?

(Remor de veus i aldarull)

Per favor, amb ajudes d’aquestes no anam enlloc, eh?, ens
estimam més anar tot sols que mal acompanyats.

I, Sr. Font, vostè fa dues tires de potades, perquè l’altre dia
el culpable de tot era Mayol, ahir Mayol va dimitir, i la culpa de
tot ja era del president, dues tires de potades fa vostè.

(Aplaudiments i aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicepresident del Govern. Amb la seva
intervenció queda tancada la qüestió incidental i el debat
respecte d’aquesta moció. Per tant, el que correspon és passar
a la votació.

Demanaria als senyors i senyores diputats que votin a favor
de la moció que es posin drets, per favor. Moltes gràcies.

Senyores i senyors diputats que vot in en contra, posin-se
drets, per favor. Moltes gràcies.

Resultat de la votació: 28 vots a favor, 30 en contra, queda
rebutjada la moció i s’aixeca la sessió. Moltes gràcies.
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