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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió i, primer
lloc, els deman si es produeixen substitucions. Perfecte, idò. 

Passam al primer i únic punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu
a les proposicions no de llei RGE núm. 3329/08, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a preus del combustible, i
RGE núm. 3504/08, presentada pel Grup Parlamentari Mixt,
relativa a ajudes per a la creació de la corporativa agrícola i
ramadera de l’illa de Formentera.

1) Proposició no de llei RGE núm. 3329/08, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a preus del
combustible.

En conseqüència, idò, passam al debat de la primera
proposició no de llei, RGE núm. 3329/08, per a la seva defensa
per part del Grup Parlamentari Popular, té la paraula el seu
portaveu.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, al Partit
Popular vàrem decidir presentar aquesta proposició no de llei
motivats per aquesta puja creixent que s’està produint, dels
combustibles, i molt concretament del gasoil.

Hi ha hagut un increment molt fort durant aquests darrers
anys, pràcticament aquests quatre darrers anys, podem dir que
de gener del 2004 a desembre del 2007 el preu del gasoil s’ha
duplicat. Concretament - i parlaríem en aquest cas del gasoil B
d’ús agrari, em centraré en aquest tipus de gasoil més que en el
tipus A, perquè consider que el gasoil B tal vegada és el que
afecta més el món agrari, més que els altres sectors. Com deia,
idò, el gasoil d’ús agrari el 2004 estava en 0,44 euros el litre, el
desembre va passar a 0,83 euros el litre. És a dir, que de 44
cèntims en un any ha passat a 83 cèntims i en aquest moment,
en el mes d’abril, ens trobam amb un gasoil B que està a 0,92
euros o a 0,93 euros. Per tant, la puja és més que espectacular i
això fa que cada vegada -i no du camí d’aturar-se- el pes del
gasoil dins l’estructura de costos dels ramaders, del sector
pesquer i també dels transportistes, cada vegada -com deia-
sigui més elevat, més important. Si el pes del gasoil puja com
està pujant, els costos evidentment estan augmentat, cosa que
provoca també que els beneficis vagin a la baixa. 

Això ens du també al fet que hi ha una inflació -podem llegir
avui als mitjans de comunicació, on se situa l’euribor al 0,99, és
a dir, dels més elevats dels darrers temps, amb un IPC, per tant,
que també està pujant constantment. Aquesta pujada del petroli
és evident i a ningú no se li escapa que és una de les grans
causants d’aquesta desacceleració que patim, que cada vegada
això provoca que hi hagi més consum i també un creixement a
la baixa. Això, idò, és el que ens ha animat a dur aquesta
proposició no de llei perquè també veim que el petroli està
pujant constantment, veim que no du camí de baixar. Hem
pogut veure com -crec que ahir o avui- supera ja els 133 dòlars
per barril. Per tant, és un preu, una fita històrica, quasi, feia
molts d’anys que no ens trobàvem amb aquest preu.

La proposició no de llei que presentam, la presentam en dues
línies. Una primera línia que va encaminada a poder abaratir el
preu als productors, que aquesta sigui precisament la línia quant
que el gasoil és més car a la península que a Balears, el que
pretenem, idò, amb una sèrie de punts que proposam en aquesta
proposició no de llei és equiparar el preu del gasoil de Balears
amb el de la península i després hi ha tota una sèrie de propostes
que es refereixen a reduccions o bonificacions fiscals. 

He de començar dient que el fet insular en el transport de
mercaderies, gasoil concretament, encareix el preu final
d’aquest producte, i això és sabut per tothom. A més a més
d’aquest fet i d’aquesta diferència de preu, hem d’afegir que a
Balears tenim una situació quasi monopolista del mercat dels
hidrocarburs. El gasoil a Balears el podem quantificar en uns 7
cèntims més que a la península, que és el que costa.
Concretament el juny del 2007 a la península estava a 0,664
euros el litre i a Balears estava a 0,739 euros el litre, amb una
diferència, per tant, de 0,74 euros. El desembre del 2008 a la
península el gasoil B costava 0,764 euros el litre i a Balears
costava 0,834 euros el litre, amb una diferència, idò, de 0,7
euros el litre. És a dir, entre unes 12 i unes 14 de les antigues
pessetes per litre.

Què proposam? Proposam que dins el marc de l’article 13 de
la Llei de règim especial per a Balears es facin les gestions
oportunes, les gestions necessàries per aconseguir que el preu
del combustible a les nostres illes sigui l’equivalent a la mitjana
dels preus de l’Estat. Proposam també que hi hagi una major
alliberació del mercat, rompre de qualque manera aquesta
situació quasi monopolista que hi ha, sobretot pel que fa
referència o el mal que és la descàrrega del combustible. Com
saben les senyores i els senyors diputats, aquesta descàrrega està
en mans d’un sol operador. Pensam que també s’ha de fomentar
l’entrada de nous operadors de la distribució i que, de qualque
manera, tant al Govern d’Espanya com també al Govern d’aquí
es fomenti la transparència dins la informació sobre els preus i
que s’implantin també actuacions de vigilància pel que fa a la
defensa de la competència.

Dins la línia de les propostes fiscals, el que demanam és que
es modifiqui el règim tributari dels hidrocarburs a fi que els
sectors econòmics professionals, els agraris, els pesquers, la
seguretat marítima i el transport, estiguin exempts d’aquest
impost sobre el combustible. És a dir, que de qualque manera
se’ls apliqui la fiscalitat mínima permesa per la Unió Europea,
tal com ja té -per cert- el sector pesquer. Estaríem parlant, idò,
per entendre’ns per ventura un poc més, del que és el gasoil
professional per als pagesos, això és el que de qualque manera
vendria a demanar aquesta proposició no de llei.

Demanam que hi hagi una fiscalitat diferenciada i una
fiscalitat menor sobre el gasoil. Els imposts que graven el gasoil
són tres: el primer, és l’import especial d’hidrocarburs; el segon,
és l’impost sobre les vendes minoristes de determinats
hidrocarburs; i el tercer, és l’IVA que està fixat en el 16%, però
que s’aplica sobre el preu del gasoil incrementat amb aquests
dos impostos. És a dir, incrementat amb l’impost dels
hidrocarburs i el de les vendes minoristes. Aquests tres
impostos, perquè es facin una idea, senyores i senyors diputats,
representen el 25,5% del preu final del gasoil agrari. He de
recordar també que la legislació europea permet la reducció dels
imposts especials sobre el gasoil agrícola fins a 21 euros els
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1.000 litres, que és el que hi ha en aquests moments al gasoil
pesquer, és a dir, que el gasoil professional pesquer sí que té
aquesta reducció. 

Demanam també que es pugui aplicar un IVA reduït, no del
16, sinó també del 7% que és el que també s’aplica, que és el
tipus reduït que s’aplica a determinats béns i serveis. Els he de
dir que si s’aplicàs aquesta fiscalitat mínima, la mínima permesa
per la Unió Europea, el que significaria aquesta fiscalitat
mínima sobre el preu final del gasoil agrari seria el 17%, és a dir
que tal com estam ara, la fiscalitat és el 25,5% -com he dit
abans- i amb aquesta fiscalitat mínima permesa per la Unió
Europea passaríem a una fiscalitat del 17% dins el preu final del
gasoil. És a dir, per posar un exemple, 1.000 litres de gasoil B
a un preu de 724 euros, aquest mateixos 1.000 litres amb la
fiscalitat mínima permesa per la Unió Europea costaria 599
euros, el que són 125 euros menys els 1.000 litres.

Pens que és urgent prendre mesures en aquests moments en
què podem llegir als mitjans de comunicació que el petroli va en
augment, que patim cada dia que els combustibles van pujant i
aquests sectors, com poden ser el sector agrari, que és un sector
preocupant per les notícies que també ens arriben d’Europa
quant a les ajudes directes i les ajudes que aniran cap (...) rural
pens que, sobretot per al sector agrari i també per al sector de
transports, però sobretot per al sector agrari, seria necessari que
es pogués arribar a aquest gasoil professional i mentrestant
poder aplicar també als ramaders i als pagesos sobretot, però
també al sector del transport, aquestes ajudes fiscals sobre les
rendes de les persones físiques i també sobre l’impost de
societats.

Podríem demanar a títol d’exemple, però això ja no ens
correspon a nosaltres, sinó que és el Govern central qui ho ha de
fer, però, en definitiva, el que venim a demanar és que es fixin
mesures similars a les que hi havia l’any 2000, les que va posar
en marxa el Govern d’Espanya l’any 2000, que consistirien en
la reducció del 35% de les despeses del gasoil i d’altres, com era
també els fertilitzants, els plàstics, en definitiva, tota una sèrie
de productes als quals influeix la puja del gasoil.

Això és el que venim a demanar, Sr. President, esperam la
sensibilitat de les senyores i dels senyors diputats dels altres
grups parlamentaris i és per això que demanam el suport a
aquesta proposició no de llei. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portaveu. Ara, per fixar posició, té la paraula el
portaveu del Grup Mixt.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, president. Molt breument perquè, primer de tot,
l’extensa exposició del portaveu del Partit Popular, gran
coneixedor d’aquests temes, crec que ha estat impecable, ha
donat xifres i ha donat dades que evidentment poca rèplica
tenen. 

Simplement vull apuntar que hi ha dos factors que surten de
l’àmbit nacional i, per suposat, de la comunitat, que influiran en
els aspectes que citava el portaveu. Un és la política agrària
comunitària, la nova PAC, actualment ja en vigor encara que
sigui parcialment, on es deixa de banda la producció i se centra
en altres coses, per tant, ja no es premia la producció sinó que
es premien altres coses, fins i tot amb condicionants bastant
importants i també -com ell també ha apuntat- els nous
membres de l’àmbit comunitari que requeriran les ajudes que
fins ara rebia Espanya en molts d’aspectes agrícoles, i aquestes
ajudes ara mateix es destinaran, moltes, evidentment no totes,
però moltes, el gruix, a igualar aquests països nous a la mitjana
comunitària, agrícolament parlant. 

Evidentment, totes les ajudes són positives, absolutament
totes. Si ara no podem dependre de les ajudes que ara mateix he
citat, haurem de fixar-nos en altres coses i evidentment el
portaveu del Partit Popular ha fet diana, si no podem dependre
de les ajudes comunitàries ni podem dependre de les ajudes
conjunturals per posar el país a una mitjana comunitària que ara
mateix tenen altres bandes, ens hem d’espavilar -deixau-m’ho
dir així- i mirar d’on podem treure les ajudes per reactivar o
intentar que aquest sector no quedi en una fase d’ensopiment,
no? Les ajudes són fiscals, les ajudes són tipus
d’infraestructures per poder manejar més fàcilment i evitar els
monopolis en aquest tema de l’impost de gasoil, per exemple,
i també en altres temes que ell ha esmentat quant a rendes i
temes similars.

Només vull afegir una cosa. Dels marges, els marges dins el
tema agrícola ramader o l’àmbit rural són molt, molt petits si els
comparam amb altres sectors productius. Quan parlam de
cèntims en agricultura, parlam de temes importants, quan
parlam de cèntims en temes com turismes no parlam de
diferències importants, ell ho ha dit, o sigui, 200 euros en 1.000
litres de gasoil, és una rebaixa importantíssima en el sector
agrícola. Per tant, tenguem cura dels marges que qualsevol
ajuda serà benvinguda i si podem rescabalar un poc el tema
fiscal, el tema d’IVA o el tema d’IRPF supòs que els
agricultors, els ramaders i la gent que es dedica a aquestes
activitats ho agrairà molt.

Un tema final, ara mateix crec que ningú de nosaltres no
seria capaç de dir on arribarà el preu del gasoil, el preu del
petroli, el preu del barril del petroli, per tant, totes les mesures
que prenguem en positiu en el sentit d’avançar-nos un poc als
esdeveniments crec que seran importants. De fet, repetesc que
avui dia ningú no sap on arribarà el preu del litre de petroli o del
barril de petroli, per tant, tot el que sigui reduir o avançar-nos a
aquesta futura pujada, benvingut sigui. Gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Portaveu. Té la paraula el portaveu
d’Unió Mallorquina.
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EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. El Grup
Parlamentari Unió Mallorquina coincideix en la filosofia que hi
ha darrera aquesta proposició no de llei del Grup Parlamentari
Popular.

És una qüestió, la que tracta la proposició no de llei del Grup
Parlamentari Popular, que no és nova, és antiga i està
íntimament relacionada -com es desprèn de l’exposició que ha
fet el portaveu del Grup Parlamentari Popular- amb la
insularitat. Una qüestió molt tractada a aquest parlament i molt
debatuda a les Illes Balears. Tan debatuda i tan tractada que tots
coneixem, tots els grups parlamentaris som conscients que
existeix una llei de règim especial de les Illes Balears que
intenta compensar la situació de desavantatge que suposa la
insularitat per a les Illes Balears. El problema és que aquesta llei
de règim especial per a les Illes Balears ha quedat tan
descafeïnada i se n’ha fet una aplicació tan poc efectiva que
realment moltes de les mesures que proposava no han repercutit
eficaçment a la realitat.

Per tant, sent conscient d’aquesta situació, compartim la
preocupació d’aquest sector tan important i tan estratègic per a
les Illes Balears com és el sector pesquer i com són el sector de
la pagesia i el sector ramader, etc., que, evidentment, mereixen
totes les mesures i tota la colAlaboració que se’ls pugui donar,
també hem de ser conscients que hi ha una sèrie de correccions
a fer al règim especial de les Illes Balears perquè realment
puguem assolir aquests objectius que tots defensam, almanco a
nivell retòric.

Per tant, la nostra proposició, la nostra proposta al Grup
Parlamentari Popular, seria transaccionar aquesta proposició no
de llei. Al primer punt, l’oferta de transacció que li faríem
vendria a dir que el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears i el Govern de l’Estat que quan es
modifiqui la Llei 30/1998, del règim especial de les Illes
Balears, es rectifiqui l’article 13 d’aquesta llei perquè, en lloc
de dir que els preus dels hidrocarburs tendeixin a aproximar-se
als preus aplicables a la mitjana estatal, digui que els preus dels
hidrocarburs a les Illes Balears no superin la mitjana estatal. 

És a dir, que es deixi l’ambigüitat que hi ha a la llei i es
marqui clarament que no poden ser superiors a aquesta mitjana
estatal i, per tant, es faci efectiu aquest règim especial
d’insularitat.

Al segon punt de la proposició no de llei, consideram que
tots els governs de les Illes Balears, del color que siguin, també
el govern del Partit Popular a la legislatura passada i el govern
de progrés a l’anterior, han intentat i fan i han tirat endavant
mesures en relació amb la transparència, en relació amb la
situació monopolista que denúncia la proposició no de llei. Per
tant, la transacció seria que en lloc de dir “es fomenti la
transparència” digui “es continuï fomentant la transparència de
la informació, “etc.

En relació amb el punt 3, també consideram que s’han duit
a terme mesures en aquesta línia que proposa la proposició no
de llei, per tant, també voldríem que constàs que s’insta el
Govern de les Illes Balears i el de l’Estat que “continuïn

impulsant actuacions de vigilància” etc., i el que diu la
proposició no de llei.

En quart lloc, la transacció consistiria que s’insti el Govern
de l’Estat a continuar donant suport als sectors agrari i pesquer
en relació amb el retorn dels impostos derivats del consum
d’hidrocarburs en les millors condicions possibles dins el marc
de la normativa europea. Per què? Perquè també tots som
conscients que el ministeri l’any 2005 va tirar endavant una
mesura, un acord amb els sectors afectats perquè aquest retorn
fos possible, per tant, és evident que el Govern de l’Estat ja ha
actuat en aquesta matèria. Per tant, també voldríem recollir
aquesta actuació del Govern de l’Estat, tot i no renunciar que
s’aprofundeixi en aquesta línia. Per tant, la transacció seria
aquesta modificació.

Al punt 5 la transacció que proposam seria eliminar-lo, ja
que consideram que estaria recollit al punt 4. 

Per tant, si aquestes transaccions fossin possibles -
consideram que simplement milloren i donen més força a la
proposició no de llei- podríem coincidir i aprovar -esperam, si
els altres grups parlamentaris ens donen el seu suport- per
unanimitat aquesta proposta de sensibilització amb els sectors
agraris, ramaders i pesquers de les Illes Balears.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Per part del Grup Parlamentari BLOC i PSM-Verds (...).

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, he de manifestar que
per part del Grup Parlamentari BLOC i PSM-Verds també és un
tema que lògicament ha preocupat i preocupa crec que tots els
grups polítics que tenim representació en aquesta cambra
parlamentària. És un tema que, com a mínim a les dues darreres
legislatures, ha estat molt d’actualitat i hi ha hagut per part dels
diversos governs respectius, tant aquí com a l’Estat, qüestions
que s’han fet millorables sempre en la línia tant de l’aplicació
de l’article 13 del REB, del règim especial de Balears, en el
sentit que el combustible de les Illes Balears no superi la
mitjana de l’Estat com en la línia fins i tot de rompre aquest
monopoli -difícil, però també s’hi han fet passes- i en la línia
també de defensa de la competència.

Efectivament, l’article 13 de la Llei de règim especial de les
Balears indica que el Govern de l’Estat d’acord amb la Llei
d’hidrocarburs -la Llei d’hidrocarburs recordem que diu que els
preus del petroli, dels productes derivats del petroli seran
lliures-, però llavors, l’article 13 del règim especial de les Illes
Balears diu que “tenint en compte el 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”.
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Bé, efectivament creim que l’esmena que es proposa millora
ostensiblement la situació actual perquè aclariria molt, en el
marc de la modificació d’aquest règim especial de les Illes
Balears prevista per altra banda a l’Estatut d’Autonomia, que els
preus dels hidrocarburs a les Illes Balears no superassin la
mitjana estatal. De totes maneres, m’he pres la molèstia de
mirar els preus oficials que figuren a la pàgina web del
Ministeri d’Indústria, preus de març del 2008, i efectivament,
tant pel que fa a benzina com al gasoil, a les Illes Balears tenim
els preus més alts de totes les comunitats autònomes, abans
d’imposts. Curiosament, si aplicam els imposts als preus de les
Illes Balears sí que ja queden més propers al que seria la mitjana
estatal tant en benzina com en gasoil, però és evident que
aquesta és una situació puntual que pot anar fluctuant i variant.

En tot cas, per tant, donaríem suport a l’esmena presentada
com a transacció al punt 1, igualment al punt 2 en relació que
s’ha de seguir demanant el foment de la transparència i mantenir
l’objectiu de major competència en les diferents fases del
mercat d’hidrocarburs.

Respecte del punt 3, ens consta que el Govern de les Illes
Balears actual té evidentment un interès especial en el tema de
defensa de la competència, que ja s’hi ha fet feina, però estam
convençuts que al llarg d’aquesta legislatura veurem també
qüestions importants en relació amb els tribunals de defensa de
la competència. Per tant, ens adheriríem a l’esmena proposada.

Finalment i respecte del punt 4, bé, la veritat és que ja hi ha
resolucions d’aquest mateix parlament en aquest mateix sentit,
de l’any 2000 per exemple que es facin negociacions amb el
ministeri per disminuir i anulAlar les diferències dels preus de
combustibles agrícoles, pesquers, amb els d’altres comunitats
autònomes, aprovades per unanimitat en aquest parlament i s’hi
han fet passes per part del Govern en aquest sentit i, per tant,
també donaríem suport a l’esmena presentada en el sentit
d’instar el Govern de l’Estat que continuï donant suport a
aquests sectors agrari i pesquer per tal de millorar les condicions
possibles dins el marc, lògicament, de la normativa europea, la
qual cosa també significaria que el punt 5 d’aquesta proposta
que ens presenta el Partit Popular decauria i deixaria de tenir
sentit. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té ara la paraula la portaveu del Grup Parlamentari
Socialista.

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
bon dia a tothom. Voldria començar aquesta intervenció dient
que el meu grup està completament d’acord amb l’exposició de
motius elaborada pel proposant, tot i que pensam que ha quedat
bastant curt en l’aspecte històric. 

Pensam que és tal la influència negativa d’una sèrie
d’injustícies que hem tingut al llarg d’aquests darrers anys sobre
el sector primari, que no hauríem de frivolitzar en absolut i, tal
com es va fer l’any 2000, en ocasió de la comunicació del
Govern 2038/2000, sobre la diferència de costos dels
combustibles agrícoles i pesquers a les Balears i la resta de
l’Estat espanyol, que desembocà en l’aprovació de sis propostes
de resolució, ara hauríem de fer repàs, veure d’on venim, veure
què s’ha fet al llarg d’aquests anys, fixar quina és la situació
actual exacta i plantejar-nos, sense cap demagògia per part de
ningú, les propostes que, com a membres d’aquest parlament,
podem fer amb un enfocament realista.

Per a tots aquells que no érem aquí l’any 2000, m’han de
permetre que comenci el preàmbul al nostre posicionament
llegint el primer paràgraf de la comunicació a la qual m’he
referit abans, redactada pel llavors conseller d’Agricultura Sr.
Joan Mayol, i que va llegir al ple de dia 30 de maig del 2000 el
llavors vicepresident del Govern i conseller d’Economia
Comerç i Indústria, Sr. Pere Sampol. Aquest paràgraf que és ben
curt deia 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, hem 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.”

Idò bé, la gent del camp, gent de feina i gent de pau, va
haver de mobilitzar-se al llarg d’aquests darrers anys perquè
considerava que no se l’escoltava degudament en un tema
cabdal, el preu del gasoil agrícola que a principis de l’any 1999
era de 44 pessetes/litre i l’any 2000 s’havia situat a 75
pessetes/litre. L’any 2005 estava entorn al 0,90 cèntims d’euro
per litre i l’any 2007 va arribar al 0,97 cèntims d’euros per litre.
L’any 2000 el Govern del Sr. Aznar va rebre tractorades davant
el ministeri, a Madrid, i a finals del 2004 i del 2005 també el
Govern socialista rebé mostres de disconformitat similars tant
a Madrid com aquí a Mallorca. Això succeïa perquè si a altres
països europeus van aplicar de molt temps enrere exempcions
o rebaixes de l’impost d’hidrocarburs no era aquest el cas
d’Espanya. Al nostre país, des de 1927 existia el monopoli del
petroli que s’extingí l’any 1992 amb l’alliberació del sector
petroler amb una llei que l’any 1998 va derogar el Govern del
Sr. Aznar i la va substituir per la Llei d’hidrocarburs -avui en
vigor, la 34/1998- que consagrà la llibertat de mercat total, com
es comprova a l’article 38 que diu textualment: “els preus dels
productes derivats del petroli seran lliures”.

 Aquí a Balears l’any 2000, per iniciativa del Govern del
pacte de progrés, es posava negre sobre blanc el problema que
representava per als sectors agrari i pesquer l’alt cost del
combustible. El meu partit ja en aquell moment ho atribuïa a
diversos factors. Primer, la generació de monopolis, perquè si
sols opera una empresa, com era i és el cas, els mecanismes
correctors que hauria de generar la competència no existeixen.
Segon, l’impost d’hidrocarburs al gasoil agrícola, pressió
impositiva injusta sobre un sector que difícilment la pot
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suportar. I tercer, la tímida intervenció del Tribunal per a la
Defensa de la Competència, al qual s’havia demanat ajuda.

Ens preocupava i ens preocupa el tema, ja que el problema
era estructural, no conjuntural. Al monopoli existent en la
distribució, s’afegeix o s’afegia el beneplàcit de les tres
franquícies majoritàries de subministrament al detall. Algunes
vegades s’havien encès llums d’esperança, com amb el Decret
645/88, que autoritzava les cooperatives de pagesos a actuar
com a proveïdors de combustible. Però la Llei d’hidrocarburs
del mateix any apagava aquesta llum, limitant aquesta
possibilitat que les cooperatives es constituïssin en societat
mercantil, fet ben complicat. Afegit a tot açò, hi va haver
qualque ensurt, com quan l’any 2001 el Govern del Sr. Aznar va
aprovar l’impost sobre les benzines, afegit a l’impost
d’hidrocarburs. I també hi va haver qualque notícia bona, com
quan l’abril del 2002 alguna cooperativa de pescadors de les
illes va rebre autorització per instalAlar un assortidor per al
proveïment propi, amb un 15% d’abaratiment del cost.

Vull dir amb totes aquestes referències que tal vegada no
segueixen un fil conductor, però sí són part de la història de la
nostra comunitat, que la problemàtica que avui ens planteja el
Partit Popular mitjançant aquesta proposició no de llei, no és
nova ni és recent, com es podria interpretar per l’exposició de
motius del proposant. Ja s’havia plantejat, ja s’havia debatut i
tal vegada s’estava en el bon camí si no hagués estat pel
colAlapse que provocà l’any 2003 la declaració de guerra a l’Iraq
per part dels Estats Units, sense l’autorització de Nacions
Unides i amb el suport d’uns pocs països democràtics, entre ells
Espanya, governada pel Sr. Aznar. A part de tots els desastres
d’aquella guerra, el preu del barril de cru passà de 24 dòlars
l’any 2002 a 40 dòlars l’any 2004 i va seguir pujant en una
carrera sense fre, situant-se als 130 dòlars que anuncien els
diaris d’avui. 

No sé si els sonarà el nom del professor William Norhouse.
Aquest professor de la Universitat de Yale, que va ser ignorat i
ridiculitzat pels tres governants de l’anomenat trio de les
Azores, pronosticà l’any 2002 que la invasió d’Iraq podria
suposar una recessió econòmica mundial, ja que a diferència de
l’opinió dels assessors del president Busch o de la ministra
espanyola d’aquell moment, la Sra. Palacios, la guerra no
provocaria una caiguda del preu del petroli i un enlairament de
l’economia mundial, ben al contrari, el petroli pujaria i en el
pitjor dels casos podria arribar a costar 75 dòlars el barril. Com
veuen, el professor Norhouse va quedar bastant curt.

Pel que fa a la proposició no de llei que ens presenta avui el
Partit Popular, amb cinc propostes, jo voldria fer una visió molt
ràpida de cada un dels cinc punts. En primer lloc, ens proposa
que els preus del combustible siguin equivalents a la mitjana de
l’Estat. Açò ja ho diu l’article 13 de la Llei 30/98, de règim
especial de les Illes Balears. Al meu partit li sembla que aquest
article queda dins una certa ambigüitat, ja que diu que l’Estat ha
de tenir en compte l’especificitat del fet insular per tal de
garantir als residents de les Illes Balears que els preus dels
hidrocarburs tendeixin a aproximar-se als preus aplicables a la
mitjana estatal. Per tant, ens sembla que l’esmena transaccional
feta pel portaveu d’UM és adequada, en el sentit de substituir
aquesta expressió ambigua de “tendeixin a aproximar-se” a una
cosa molt concreta com que els preus dels hidrocarburs de les
Illes Balears no superin la mitjana estatal.

En segon lloc, ens proposen que es miri de rompre l’actual
situació de monopoli i es faciliti la incorporació de nous
operadors a la distribució. El meu grup opina que s’hauria de ser
un poc més coherent. En el ple de dia 30 de maig de 2000,
governant en aquell moment el pacte de progrés, a una
intervenció que figura en el Diari de Sessions del Sr. Josep Juan
Cardona, proposava dues alternatives molt concretes front el
monopoli de distribució a Balears. En primer lloc expropiar
CLH i en segon lloc, si açò no era possible, que el Govern
balear construís una instalAlació de descàrrega i transport de
combustible alternativa. Tal vegada ho proposava perquè no
governava, però és que a partir del 2003 i en els quatre anys
següents ell mateix va ser conseller de Comerç, Indústria i
Energia i no va fer res de tot açò. Ara bé, dit açò, nosaltres no
tenim cap problema per acceptar l’esmena que han proposat
abans els meus companys d’UM, en el sentit de seguir demanant
que es fomenti la transparència i que es mantengui l’objectiu de
major competència.

En tercer lloc, que es vigili el comportament dels operadors
del mercat, mitjançant els serveis de defensa de la competència.
Pensam que ja ho està fent l’actual conselleria i no ens sembla
oportú, com hem manifestat en anteriors ocasions, instar a fer
una cosa que ja s’està fent. Però en tot cas acceptam que es
continuï vigilant, etc.

En quart lloc, exempció de l’impost d’hidrocarburs als
sectors agrari i pesquer. Mirin, açò és exactament la proposta de
resolució aprovada per unanimitat d’aquest parlament el juny
del 2000 i en la qual quasi tots els grups polítics de l’Estat, no
únicament els de Balears hi estaven d’acord, el PP nacional no.
Mentre va governar el Sr. Aznar a Madrid es va mirar cap una
altra banda, però darrerament sí que s’han duit a terme certes
accions, em diran que millorables, segur que sí, però alguna
cosa s’ha mogut. Existeix un acord firmat a finals de l’any 2005
pel ministeri amb les agrupacions de pagesos pel qual, a través
d’aquest acord, se’ls retorna l’impost del 2007 i del 2008,
aplicant les millors condicions permeses per la Unió Europea.
Per tant, acceptam la transacció proposada abans, en el sentit
d’instar el Govern a seguir donant suport als sectors agrari i
pesquer en relació amb el retorn dels imposts derivats del
consum d’hidrocarburs amb les millors condicions possibles
dins del marc de la normativa europea. 

I en base a tot açò, el punt cinquè hauria de decaure.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Vol fer ús de la paraula per contradiccions? Té la paraula per
un temps de cinc minuts.
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EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Bé, jo he de començar dient que la
situació no és la situació del 2000, han passat vuit anys, aquí
molts de diputats hi han fet esment, resolucions, propostes que
es varen aprovar dins aquest parlament i actuacions del Govern
d’Espanya i també dels diferents governs autonòmics, però de
l’any 2000. Jo pens que ha canviat molt la situació perquè, com
he dit abans, el preu del gasoil ha augmentat moltíssim i jo crec
que davant d’aquesta situació no podem quedar aturats dient que
es continuï fent, sinó que jo crec que són altres les propostes que
jo duc en aquests moments. Jo crec que el que hem de fer és
passar a l’acció.

He de dir al Sr. Melià que estarem d’acord amb l’esmena
que ell proposa, no com a esmena, sinó amb l’argument que ell
ha posat damunt la taula, que quan es modifiqui la llei, hi
estarem d’acord, perquè efectivament, l’article 13 té ambigüitat.
Però mentrestant el que tenim és l’article 13. Jo he de
reconèixer que els distints governs no han fet sobre el REB la
feina que per ventura haurien hagut de fer, ni a la passada
legislatura ni a l’anterior quan governava el pacte de progrés. El
que nosaltres precisament deim en aquesta proposició no de llei
és que es facin les accions necessàries per poder aconseguir una
reducció entre el preu del gasoil que hi ha a Balears i el preu del
gasoil que hi ha a la península. Això és el que tenim, crec que
la situació és greu com per estar aturats esperant que es
modifiqui la llei. Tant de bo que es modifiqui la llei en aquest
extrem. Ja li dic, Sr. Melià, en aquest cas té tot el suport a la
seva proposta del Partit Popular, però no a la transacció que
vostè ens demana.

En el punt 2 també presenten una transacció, la presenta el
Sr. Melià, però crec recordar que també hi ha altres grups que
hi estaven d’acord. El que proposa és que es continuï fomentant.
Bé, podem estar d’acord amb això, però hi ha un punt que no
em queda clar, que feim quan la proposta del Partit Popular diu
que “rompi l’actual situació de monopoli”. Aquí no s’ha fet res,
hi ha idees, sé que és difícil aquest tema i sé que és difícil
perquè precisament el problema, ja ho he anunciat i aquí ja s’ha
dit, que s’havien fet propostes al respecte, és la situació de
monopoli en la descàrrega. La descàrrega del combustible està
en mans d’un sol operador. Aquí és allà on s’ha d’actuar. Però
això és un punt important, però no és més de la diferència de
preu de gasoil entre les illes i la península. La diferència
important, aquests set cèntims que hi ha diferència de mitjana
és precisament en el transport. El més important és el transport
i en aquest moment pens que l’única manera de lluitar-hi és via
REB, no una altra. La situació de monopoli també ho és per
moure aquesta mercaderia amb un sol operador en el moll. I
després aquesta lluita que hi ha a la competència que s’hauria de
continuar vigilant els distribuïdors, els operadors de la
distribució.

Em sap greu, no puc acceptar la transacció que se’ns
presenta a la segona perquè em falta interès per poder lluitar
contra aquest monopoli en referència a la descàrrega. Que se
segueixi amb la transparència de la informació, hi estic d’acord,
jo no dic que no s’hagi fet res, s’ha fet i em pareix bé el
suggeriment que es pugui continuar vigilant la competència, em
pareix bé, però no em conform i no em conform perquè veig que
no hi ha aquesta voluntat, no s’ha dit, o no s’ha proposat quant
a la situació de monopoli.

En el punt tercer no hi ha cap inconvenient. No afecta els
altres punts. “Es continuï vigilant sobre el comportament dels
operadors”. Efectivament, jo acceptaré aquesta transacció si la
mantenen perquè de no acceptar-la es podria pensar que pens
que no s’ha fet res fins ara i no és cert. Jo sé que s’està fent i
aquest punt el que pretén és animar l’administració perquè
continuï fent feina en aquest sentit.

Mirin, en el punt quart el que proposam és una modificació
del règim tributari. Ja sé que hi ha ajudes al sector agrari i
concretament al gasoil B del sector agrari, sé que hi ha ajudes.
Però nosaltres el que demanam és que es modifiqui el sector
tributari, que sigui clar. Vostè ho ha dit, han rebut la del 2007,
les ajudes després es reben amb un any i fins i tot amb dos anys
de retard. Nosaltres demanam que sigui clar, que sigui gasoil
professional, exactament el mateix que per al sector pesquer. El
pagès quan va comprar gasoil s’ha de posar la mà a la butxaca
i ha de pagar el que li diuen i després rep la subvenció.
Nosaltres demanam que funcioni exactament igual que el gasoil
professional. És a dir, que no hi hagi una voluntat de
l’administració de donar una subvenció o no donar-la i després
veure quina. Això és el que proposam. Per tant, aquí hi ha una
diferència de criteri important.

I miri, el tema de les bonificacions, ho he de recordar, l’any
2000 el Govern d’Espanya, del Sr. Aznar, va fer una
modificació a les bonificacions i es bonificava fins el 35% del
cost del gasoil. I això és el que nosaltres demanam i no té res a
veure amb el punt quart. En el punt quart demanam el gasoil
professional, per entendre’ns, per no embullar tant la troca. I en
el punt cinquè el que es demana són unes reduccions i unes
bonificacions fiscals, als transportistes per exemple. Això és el
que es demana i no entra en contradicció amb el punt 4. 

I miri, se m’ha dit que he quedat curt a la història. Mirin, a
mi m’interessa la història, però creguin-me que el que
m’interessa més és la situació actual. Si jo som el proposant
d’aquesta proposició no de llei, m’han de permetre que em
centri més en les propostes i en la defensa de la proposició no
de llei i no en anar-me’n per les branques i remuntar-me a la
guerra d’Iraq, o també que es remunti la senyora del PSOE a la
guerra del golf i per què no?, quan a l’administració n’hi havia
uns altres. En definitiva, només ens aferram al que ens interessa.

I sí, s’ha parlat també d’intervencions dels distints consellers
en aquest parlament, concretament del Sr. Mayol, del Sr. Pere
Sampol, hi puc estar d’acord, també del Sr. Cardona, puc estar
d’acord amb allò que s’ha dit. Però es va dir en un moment, i
avui la situació és una altra. Avui el pes del gasoil dins
l’estructura de costos d’aquests sectors que hem esmentat és
molt més alta que abans, proporcionalment s’entén. Per tant, no
em venguin amb històries perquè si volen atendre la nostra
proposició que el que fa és ajudar aquests sectors, ... mirin hi ha
un fet, des del 2004 a avui el gasoil s’ha duplicat, ens agradi o
no ens agradi, i no s’ha fet cap passa més per poder ajudar
aquests colAlectius.

Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula, Sr. Diputat.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sr. President. El meu grup parlamentari entén que
el Grup Parlamentari Popular transacciona el punt número 3,
queda com s’ha proposat, “el Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de les Illes Balears i el Govern de l’Estat que
continuïn impulsant actuacions de vigilància sobre el
comportament dels operadors del mercat, mitjançant el Servei
de Defensa de la Competència”. Aquest punt quedaria
transaccionat pel que entenem de la intervenció del portaveu del
Grup Parlamentari Popular.

I entenem que en el punt número 2 ens ofereix una
transacció a la nostra transacció que digui que “el Parlament de
les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears i el Govern
de l’Estat, amb la finalitat que en l’àmbit de les seves
respectives competències, es continuï fomentant la transparència
de la informació sobre els preus, es rompi l’actual situació quasi
de monopoli del mercat d’hidrocarburs de les Illes Balears,
facilitant...”. Per tant, continuaríem amb la transparència de la
informació, però la proposta seria rompre l’actual situació.

Entenem que d’aquesta manera, el nostre grup parlamentari
acceptaria la nostra transacció i per tant, els punts 2 i 3
quedarien transaccionats, i la resta demanaríem que se sotmetés
a votació.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Si els pareix bé, els demanaria si els punts 2 i 3 poden ser
aprovats per assentiment?

I passaríem als punts 1, 4 i 5.

Vots a favor dels punts 1, 4 i 5 de la proposició no de llei
presentada pel Grup Popular?

Poden abaixar la mà.

Vots en contra?

Vots a favor 7; vots en contra 9. Queda rebutjada la
proposició no de llei.

2) Proposició no de llei RGE núm. 3504/08, presentada
pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a ajuda a la creació
de la cooperació agrícola i ramadera de Formentera.

A continuació passam a la segona proposició no de llei,
RGE núm. 3504/08 del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
l’ajuda a la creació de la Cooperativa Agrícola i Ramadera de
Formentera. Per defensar aquesta proposició no de llei té la
paraula el diputat del Grup Mixt Sr. Mayans per un temps
màxim de deu minuts.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, president. L’anterior proposició no de llei crec que
ha servit com a introducció, com a preàmbul perfecte per a
aquesta proposició. Hem parlat de la política agrària
comunitària, de les ajudes europees, del gasoil, dels monopolis
i hem acabat parlant de la guerra d’Iraq i del trio de les Azores.
Crec que hem parlat un poc de tot. Per tant, parlem un poc
d’aspectes tal vegada més puntuals.

Aquesta proposició no de llei fa referència a l’única illa que
avui en dia a Balears no té cap organització, cap cooperativa
important dins el món agrari o ramader, que és l’illa de
Formentera. Evidentment a Eivissa n’hi ha tres que funcionen
bé. A Mallorca n’hi ha moltíssimes. I a Menorca també
evidentment el sector està assegurat en aquest aspecte del
cooperativisme.  La història d’aquesta cooperativa es remunta
a l’any 1950, no estic xerrant d’una cosa que sigui d’avui, es va
fundar l’any 1950 i per diferents motius l’any 93 va cessar la
seva activitat, per motius eminentment econòmics i de gestió.
Durant aquests anys, uns governs i altres han intentat impulsar-
la, quan jo vaig tenir responsabilitats en agricultura a Eivissa i
Formentera vàrem firmar convenis amb les associacions de
ramaders perquè aquests estaven interessats a tornar-la a fundar,
concretament es va fer amb ells un conveni de 60.000 euros per
intentar buscar un terreny per ubicar-la. També es varen fer
convenis amb aquest sector perquè era un sector important de
cara a refundar i impulsar la nova posada en funcionament
d’aquesta cooperativa i també es va posar en funcionament
l’escorxador que era un altre motor que podria tenir efectes
sinèrgics amb la refundació de la cooperativa. 

Es varen fer altres actuacions en el sentit d’assegurar els
béns immobles que tenien, és a dir, assegurar el poc que tenien
immobilitzat que pogués donar certes garanties de cara a
demanar finançament a entitats bancàries o entitats
governamentals. Estic xerrant de quan es varen haver
d’actualitzar els estatuts de totes les associacions i cooperatives,
aquesta no la tenia actualitzat, no la hi té encara, però sí que es
varen assegurar els seus immobilitzats i ara estan en mans del
Govern balear o de la conselleria.

Per tant, jo crec que tots els equips de govern que han passat,
tan el Govern balear, la Conselleria d’Agricultura, com els
governs insulars han tengut també aquest anhel, aquest somni.
Crec que ara és també un moment òptim, el reg amb aigües
residuals a l’illa està ja en una fase incipient d’execució,
permetrà que es pugui regar amb aigua depurada terciàriament
tota l’illa, cosa que abans era impensable. Això redundarà en un
repunt de l’agricultura i la ramaderia a tota l’illa. Estic xerrant
d’una ajuda mitjançant conveni, una ajuda puntual perquè
entenc, també ja s’ha debatut en l’anterior proposició, una ajuda
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percentual no resoldria el problema, aquesta gent, aquest sector
que té ganes de tornar a iniciar aquesta activitat necessita una
ajuda ferma, una ajuda important que no estigui condicionada
a percentatges màxims perquè en cas contrari no arribam enlloc.
Aquest fet té antecedents positius, és a dir, Agroeivissa a Sant
Antoni, Santa Eulàlia o organitzacions agràries o ramaderes a
Mallorca, com Carnilla, Agroilla, o d’altres institucions o
organitzacions han rebut quan ho han necessitat ajudes puntuals
mitjançant conveni, mitjançant ajudes directes o participacions
directes del Govern balear. Per tant, no estic parlant de cap
utopia, estic parlant de coses que s’han fet i es continuaran fent,
evidentment.

Seria una cooperativa de serveis, perquè una illa petita
necessita ajuntar i completar una oferta diversificada, no seria
una cooperativa amb una activitat principal, seria una
cooperativa de serveis, una cooperativa que aglutinaria un poc
l’oferta de possibilitats de compra del sector de l’illa. També
seria una cooperativa que oferiria tots els serveis que avui en dia
pugui necessitar un sector com és l’agrícola i ramader a un espai
petit. Amb el sector implicat s’han mantingut moltes reunions
amb ells, estan disposats a iniciar-ho quan es donin passes
decidides en aquest sentit i només es necessita l’impuls
administratiu, l’impuls oficial, no només tècnic sinó també
econòmic. Necessiten en aquest sentit convenis, ajudes directes
i necessiten també assessorament, com he dit abans, per poder
iniciar tot això.

Això és un resum descriptiu, sintetitzat de la història
d’aquesta organització, d’aquesta cooperativa. Esper que la
proposició sigui aprovada perquè només resumeix i recull
l’anhel i les ganes de tots els equips directius, de consell i de
govern, que han passat pels seus respectius àmbits de govern i
que volien, tots ho han intentat, en tenc constància, que aquesta
proposició fos una realitat.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portaveu. Té la paraula el portaveu d’Unió
Mallorquina.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El nostre
grup parlamentari no donarà suport a aquesta proposició no de
llei per una raó molt simple. Segons informació que ens ha
passat la Conselleria d’Agricultura i Pesca, ja hi ha un protocol
firmat de colAlaboració entre la conselleria i el consell insular
per a la reactivació de la Cooperativa de Formentera. Per tant,
allò que proposa la proposició no de llei, el Govern ho està fent
i ho està tirant endavant i ja hi ha un document firmat que així
ho demostra.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Té la paraula el portaveu del BLOC.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. Efectivament, la proposició no de llei
del Grup Parlamentari Mixt parla que hi ha un grup de ramaders
que vol tornar a crear després de molts d’anys d’inactivitat,
crear o rellançar la Cooperativa Agrícola i Ramadera de
Formentera i per això a la proposició no de llei se’ns demana
que ens dirigim al Govern per tal de demanar o bé una ajuda
extraordinària o bé un conveni puntual per al suport econòmic
i tècnic per a la implantació i refundació de la Cooperativa
Agrícola i Ramadera de Formentera. Jo crec que és un objectiu
que compartim tots. Creim que les cooperatives conformen un
teixit socioeconòmic d’associacionisme que ajuden a organitzar
la producció, regular el mercat del territori on estan ubicades.
Per tant, és evident que és important.

Però la informació de què disposam és que aquesta mateixa
setmana ja s’ha signat la colAlaboració entre el Govern de les
Illes Balears i el Consell Insular de Formentera per reactivar
precisament la Cooperativa de Formentera, en el sentit que es
faci una anàlisi de la situació actual, que s’elabori un pla tècnic
i econòmic de la cooperativa i que s’analitzi la viabilitat tècnica
de reactivar aquesta cooperativa o de crear-ne una de nova. Tot
això, a més, amb el suport de la Unió de Cooperatives Agràries
de Balears (UCABAL), que és la màxima entitat representativa
a les illes del moviment cooperatiu. Un protocol de
colAlaboració que tendria efectes al llarg de l’any 2008 i
prorrogable per a altres anys.

Per tant, en definitiva i perquè entenem que l’objectiu que
es demana està complit, el nostre grup parlamentari votarà en
contra de la proposició.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el diputat del Grup
Parlamentari Socialista Sr. Garcias i Simón.

EL SR. GARCIAS I SIMÓN:

Gràcies, Sr. President. Bé, com ja han dit els portaveus que
m’han precedit, el motiu de la proposició no de llei decau per la
signatura d’aquest protocol que es va produir dilluns. Ara bé, a
mi m’agradaria aportar una reflexió a tot aquest procés. Les
administracions estan obligades a ajudar i canalitzar les
demandes dels ciutadans i les demandes dels diferents
colAlectius, els pagesos no són un colAlectiu al marge d’aquestes
demandes i la història de Formentera jo crec que és important
que es recondueixi i aportem tots, quan dic tots, dic els grups de
l’oposició i els grups que donam suport al Govern, l’experiència
i la visió per canalitzar els interessos d’aquestes persones que
volen reactivar aquesta cooperativa. 

Ho dic en el sentit que la situació jurídica, econòmica,
patrimonial, social de la Cooperativa Agrícola i Ramadera de
Formentera, segurament no donarà per partir de l’antiga
cooperativa, donat que la cooperativa ja no es va adaptar a la llei
de l’any 87, no va adaptar els seus estatuts a la llei del 87. De
llavors ençà hi ha hagut un altra llei estatal i una llei
autonòmica. Per tant, aquest punt de partida encara requerirà
més de l’aportació personal de tots els implicats i de tots els
ciutadans de Formentera. Dic això perquè una volta signat
aquest protocol, es tractaria de facilitar al màxim possible la
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participació i que les persones que fora de Formentera vagin per
ajudar a aquest colAlectiu a revisar i a posar en marxa aquesta
entitat, aquesta empresa, siguin ben rebuts i siguin escoltats i
entenguin que s’hi va per ajudar-los i no a perjudicar-los.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té la paraula el portaveu del Grup Popular.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Bé, el Grup Popular no entrarem a
debat sobre aquesta proposició no de llei perquè, francament, si
aquí es diu que ja s’ha firmat un protocol que va destinat a
poder ajudar a la implantació i refundació d’aquesta cooperativa
de Formentera, francament, no sé què hauríem de debatre, però
en fi, ens hem temut que va ser dilluns que es va firmar aquest
protocol llavors, per tant, no em queda sinó donar l’enhorabona
al proposant d’aquesta proposició no de llei per aquesta
iniciativa que ha tengut i també hauríem de felicitar el Govern
d’aquesta comunitat que ha sabut veure la bondat de les
proposicions no de llei que presenta en aquest cas un grup com
és el Grup Mixt i ha fet allò que havia de fer o el que li
proposaven.

De qualque manera jo li he de dir, Sr. President, que això
m’anima a posar en marxa més proposicions no de llei, però em
desanima també una mica que no s’hagi aprovada la que  he
presentat abans quan crec que era una cosa bona també per als
sectors.

En definitiva, m’anima de qualque manera a continuar amb
aquesta tasca, no tant d’oposició sinó ja diríem més de
colAlaboració i d’ajudar el Govern a poder gestionar i poder
governar. De totes formes veurem que fa el proposant si la retira
o manté aquesta proposició no de llei que això és una cosa que
haurà de fer ell perquè és seva la proposició no de llei.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Té la paraula el portaveu del grup proposant.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Sí, gràcies, president. No he citat el viatge de la consellera
aquest dilluns a Formentera, no l’he citat a posta perquè sabia
que vostès ho traurien, per tant, no cal repetir les coses tantes
vegades. 

Primer de tot, com ha fet el portaveu del Partit Popular,
donar les gràcies al Govern balear per la firma d’aquest
protocol, no don l’enhorabona, només don les gràcies encara
perquè tots sabem que significa un protocol, crec que tots els
que hem tengut responsabilitat de govern sabem què és un
protocol, no és un conveni, no és una assignació, no és un
document que dugui partides pressupostàries amb números i
amb assignacions ja concretes, és un protocol i tot sabem,
repetesc, què és un protocol.

He parlat amb els ramaders i ells encara no tenen aquest
protocol, però m’han dit la seva opinió d’aquest protocol i
m’han dit la seva opinió. Ho deixarem aquí.

També he de donar l’enhorabona al Govern perquè ha
demostrat una magnífica coordinació, es nota que van greixant
ja els mecanismes. El Grup Parlamentari del Partit Socialista, i
els altres que donen suport al Govern, han fet anar a la
consellera, entenc jo, aquest dilluns abans de debatre la
proposició no de llei, i dic que van greixant perquè contaré una
història. Vaig presentar també diferents iniciatives quant a
policia autonòmica, vaig presentar una pregunta el 10 d’octubre
del 2007, vaig fer una carta a la consellera l’11 d’octubre del
2007, vaig fer una proposició el 8 de novembre i vaig fer una
esmena a una PNL del Partit Popular el 17 d’abril del 2008,
totes varen ser rebutjades, denegades o no contestades i llavors
el 7 d’abril va la consellera a Formentera i anuncia el que jo
havia demanat quatre vegades que era la implantació de la
policia autonòmica a Formentera per primera vegada, però
alerta, no amb el pla pilot de Pep Mayans sinó amb un altre. 

Veig que han greixant millor la maquinària i ara han anat a
Formentera abans que es debatés la proposició no de llei,
enhorabona i demostra una magnífica coordinació. Crec que és
important i si amb una proposició no de llei es pot fer que un
conseller hi vagi a una illa determinada i anunciï una cosa que
es proposa en presentarem cinquanta mil o cent mil o les que
facin falta. Per això anim el Sr. Oliver que ho continuï fent
perquè la cosa funciona.

Jo els dic una altra cosa, si volen, redactam un document, jo
el firmaré ara mateix, un certificat dient que les medalles, la
paternitat, la maternitat d’aquesta iniciativa és seva i a canvi
votaran que sí. Jo crec que si es tracta d’això, si ja es fa, quin
problema hi ha per votar que sí. No crec que hi hagi cap
problema, quedarien vostès com toca, quedarien bé, perquè ara
votar que no a això jo no ho vaig retirar a posta perquè volia
sentir la seva opinió, volia sentir els seus arguments i crec que
ha estat una còpia del que li han passat la conselleria, per tant,
no la vaig retirar a posta, volia sentir el que es deia en aquesta
comissió i crec que no tendrien cap problema en votar que sí, en
canvi, si volen, els faig aquest certificat i les medalles posin-se-
les vostès.

Per tant, jo crec que motius com aquest que són ja iniciatives
que es prenen, vostès utilitzen arguments, a vegades, utilitzen
sentit diferent quan diuen que es fa voten que sí a algunes
perquè els convé i voten que no a altres que també diuen que es
fan, per tant, unifiquin un poc el criteri i en fi no ho retir i
continua en peu. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Si els pareix bé, passarem a la votació de la proposició no de
llei.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor: 7; vots en contra: 9.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, queda rebutjada la proposició.

No havent-hi més punts a l’ordre del dia, s’aixeca la sessió.

Moltes gràcies.
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