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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui, i
en primer lloc els deman si hi ha substitucions.

EL SR. BONED I ROIG:

Sí, Sr. President, Joan Boned substitueix Pilar Costa.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Sí, Sr. President, Fernando Rubio substitueix Jaime
Fernández.

1) Proposició no de llei RGE núm. 505/15, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a preus dels
carburants a les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Idò per defensar la primera de les proposicions no
de llei, RGE núm. 505/15, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a preus dels carburants a les Illes Balears, intervé l’Hble.
Diputat Sr. Miquel Àngel Mas, per un temps, com vostè sap,
màxim de deu minuts.

EL SR. MAS I COLOM:

Bon dia a tothom. Moltes gràcies, Sr. President. Hi ha dades
objectives que apunten que en els darrers mesos podem estar
davant una concertació de les operadores petrolíferes British
Petroleum, Cepsa i Repsol, que com se sap tenen quasi..., bé,
tenen el total monopoli de la distribució de petroli a les Illes
Balears. Han estat reiterades les publicacions que han sortit les
darreres setmanes, especialment a final..., per cap d’any de
2014, que posen en evidència aquesta situació; ha sortit publicat
al Diario de Mallorca, a l’Última Hora, a l’Ara Balears, a El
Mundo, a Diario..., a diverses publicacions, basant-se en les
fonts del mateix ministeri d’Energia, que té una eina molt útil
que permet calcular això. 

I així resulta que a final de 2014 Balears era l’únic lloc on
es pagava el gasoil més car, perdó, més aviat era impossible
trobar el gasoil més barat d’1 euro, quan a l’Estat espanyol, a la
resta de l’Estat espanyol, això no passava a cap comunitat
autònoma. Deixant de banda Canàries, que té un règim fiscal
especial, que pagava fins i tot a 0,82 euros el litre de gasoil,
0,82, cosa que ens hauria de fer reflexionar sobre el tema de
règim fiscal perquè només Canàries i nosaltres som unes illes,
a Múrcia el pagaven a 0,92, el més barat, i a Andalusia a 1 euro.
El més barat que trobàvem a Balears a final de 2014 era a 1,11,
molt per damunt de la mitjana estatal, estam parlant de 20 i 30%
més car. Balears constituïa o constituïm una excepció, ja que
érem l’únic lloc on no es pot aconseguir gasoil per 1 euro o
menys. Per tant el tema del gasoil, una dada objectiva que
apunta a una possible concertació de preus per part de Repsol,
Cepsa i British Petroleum.

Però no només amb el gasoil, també amb la benzina. El preu
de 60 litres de benzina de 95, imposts inclosos, pujava a 87,5
euros, la qual cosa suposa 4,4 euros més que la mitjana estatal.
És a dir, els consumidors balears som els únics que no s’estaven
beneficiant de l’enorme baixada dels carburants que s’ha

produït a nivell internacional com a conseqüència de les
polítiques concertades de l’OPEP, liderades per Aràbia Saudí.

Aquestes pràctiques, clarament contràries a la competència,
són molt perjudicials; són molt perjudicials per als consumidors,
per a tots i cada un de nosaltres, perquè tots i cada un de
nosaltres tenim cotxe i omplim el depòsit de benzina, i això fa
encarir molt la nostra vida, però també ho és per a l’economia
de Balears, perquè l’economia de Balears tot ve de fora, tot s’ha
de traginar, i la principal o quasi única font d’energia que tenim
avui en dia per al transport és la benzina. Per tant aquesta (...)
suposa un greu perjudici per als ciutadans de Balears.

Bé, i davant això, davant aquestes notícies i això, la veritat
és que lamentam la passivitat del Govern, és a dir, lamentam la
passivitat i a més a més tampoc no acab d’entendre la no-
reacció, la no-opinió, la no..., no res, és a dir, com si fos un tema
absolutament menor. Allò va sortir publicat reiteradament a
finals de desembre, nosaltres vàrem..., el Grup MÉS va fer un
comunicat en què demanàvem al Govern que fes qualque cosa,
que anàs... I ha un ens que vàrem descobrir, que és
importantíssim, que existeix, és d’aquestes coses que a vegades
descobreixes que existeixen, que és la Comissió Nacional dels
Mercats i la Competència, es diu actualment, i que és una
comissió que funciona i que qualsevol ciutadà pot presentar-hi
denúncies, i vaja, nosaltres vàrem esperar, vàrem fer un
comunicat esperant que el Govern reaccionàs i digués qualque
cosa: “Ens posam a defensar els ciutadans, ho estudiarem, farem
qualque cosa i tal”, i davant la no-reacció del Govern -també és
cert que era a mitjan Nadal-, davant la no-reacció de Govern
nosaltres vàrem decidir posar-ho en coneixement de la Comissió
Nacional dels Mercats i de la Competència. 

I el que vàrem fer no va ser res original, la veritat és que
tampoc no ens hem d’atribuir cap mèrit, simplement vàrem fer
el que ha fet la Xunta de Galícia; la Xunta de Galícia el 2011,
davant una situació en què el gasoil a Galícia estava molt per
damunt de la mitjana de la resta de l’Estat tot i que tenen una
refineria allà, per tant no hi ha cap justificació d’aquests preus
alçats, llevat que estam davant mercats captius, ja diuen que no
hi ha pitjor monopoli..., que no hi ha res pitjor que un monopoli
públic que un monopoli privat, i som davant aquestes situacions.
Idò què va fer la Xunta de Galícia del Sr. Feijóo? Idò va
presentar una denúncia davant la Comissió Nacional de la
Competència, que es deia aleshores, per investigar les
operadores petrolíferes, i no només això sinó que a més va alçar
la veu, ho va denunciar públicament i va dir que enviaria els
inspectors de consum a totes les benzineres per controlar que tot
estigués correcte i tal i tal.
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Això ho va fer; molt bé. L’Estat ha tramitat la denúncia i
enguany ha anunciat la Xunta de Galícia una bateria de mesures
per tal de facilitar la competència i la baixada de preus, i el que
ha fet ha estat tres coses, bàsicament: una, incitar a finalitzar
l’expedient obert a la Comissió Nacional dels Mercats i la
Competència; en segon lloc ha intentat o implementa les
estacions de servei de low cost -com saben les estacions de
servei de low cost, que inicialment tenien poca entrada, han
entrat bàsicament de la mà de les grans superfícies, però han
entrar amb molta força a Catalunya i a altres zones, i això ha fet
baixar al competència, ha fet baixar els preus dels carburants; sé
que aquí el Govern ara té en marxa un decret sobre aquest tema
i vol regular-ho com altres comunitats autònomes, i establir que
hi hagi d’haver un operari que controli el cent per cent, però
això s’ha d’implementar, és necessari implementar això, que
aquest decret que està preparant el Govern el tiri ja endavant,
que no esperi més temps, que no es demori, no esperem que
hagi passat el final de la legislatura-; i a més la Xunta va decidir
pressionar les petrolieres demanant una reunió amb elles per tal
que baixin els preus. És a dir, s’ha posat a defensar els
consumidors gallecs, l’economia gallega, el poble gallec. Això
és el que ha fet la Xunta de Galícia.

Clar, nosaltres aquí, a pesar que hem incitat i hem (...)
davant el Govern que faci qualque cosa i a pesar que això s’ha
publicat, no hem vist cap actuació del Govern, cap ni una, i això
ho lamentam, ho lamentam. Entenem que a més a més això ens
ha de dur a una reflexió sobre el tema del règim especial insular
per a les Illes Balears, que com sabem ara d’aquí a poc
celebrarem el primer aniversari de l’incompliment de la
disposició addicional de l’Estatut d’Autonomia. La disposició
addicional de l’Estatut d’Autonomia, la nostra norma primera,
la llei primera, establia que dia 1 de març de 2014 havia d’entrar
en vigor el REB, i jo ara no recordaré, per vergonya, la quantitat
de declaracions que hi ha hagut aquí per part de representants
del Govern, que això es tiraria endavant; no el tenim ni el
tendrem. Un greu, i jo diria..., a vegades les paraules..., jo
procur ser mesurat amb les paraules, però a vegades no queda
més remei que posar-los pes, perquè això és un groller
incompliment, un groller incompliment del Govern balear i del
Govern d’Espanya cap als ciutadans de Balears. Segurament si
tenguéssim un règim especial insular aquest tema no sé si seria
evitable però sí que tendria un impacte més reduït, tendríem
eines, i ara ens trobam que a Canàries paguen el 0,82 i nosaltres
som els que pagam més car de tots la benzina.

Per tot això plantejam el següent, res original, eh?, vull dir
que això bàsicament està agafat de la informació que he estudiat
sobre el tema del que ha fet la Xunta: U, que el Govern de les
Illes Balears enviï immediatament els inspectors de consum a
comprovar que les estacions de servei compleixen tot el que fa
referència a la legislació que les afecta, en especial consum i
preus. Dos, que faci un estudi urgent sobre la situació del preu
del carburant a les Illes Balears en relació amb la resta de
l’Estat, és a dir, hem de saber on som, hi ha d’haver un estudi
d’experts -enginyers- en aquest tema. Tres, que presenti una
denúncia sobre aquest fet davant la Comissió Nacional dels
Mercats i la Competència com ha fet la Xunta de Galícia,
presidida pel PP. Quatre, que impulsi la implementació de les
benzineres de low cost com a manera per augmentar la lliure
competència; la competència és un bé; un dels nords de la
política de la Unió Europea és defensar la lliure competència
dels mercats, i amb això és ferotge, la Unió Europea, i si s’ha de

barallar amb Google es barallarà amb Google, si s’ha de barallar
amb Appel, amb Appel, perquè sap que això és la base per
defensar el consumidor i el mateix mercat, i aquí ens trobam
amb un mercat captiu, en mans de les tres grans petrolieres i no
hi ha cap competència, ens poden posar el preu que volem, no
tenim alternativa els ciutadans de Balears, els ciutadans i els
nostres industrials, els nostres empresaris.

Cinc, que requereixi formalment i immediata les operadores
petrolíferes per tal que adeqüin els preus dels carburants balears
a la mitjana estatal, aquí el Govern ha d’aixecar la veu, l’ha
d’alçar i ha de dir que es posarà a defensar els ciutadans de
Balears i ha de demanar formalment una reunió amb aquestes
petrolieres per fer-los saber el malestar, per no dir una paraula
més forta, que això genera a la societat balear.

Sis, que procedeixi a donar compliment de la previsió
estatutària en disposició addicional sisena relativa a l’aprovació
d’un nou règim especial insular per a les Balears previst a
l’Estatut d’Autonomia. 

I setè i darrer, que exigeixi al Govern de l’Estat per tal que
vetlli, comprovi i emprengui les mesures necessàries per evitar
l’actual situació de preus abusius de carburants i eviti la
concertació de preus contraris a la lliure competència, a la
vegada deploram o el Parlament de les Illes Balears deplora que
a dia d’avui encara no s’hagi aprovat el nou règim especial
insular per a Balears previst a l’Estatut d’Autonomia. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. Ara en torn de fixació de posicions i per
part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble. Sr.
Marc Pons, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. No esgotarem el temps,
bàsicament perquè compartim totalment el plantejament i les
reflexions que feia el Sr. Mas respecte de la proposta que hi ha
en aquesta proposició no de llei i en aquest sentit el grup
socialista -com deia abans- hi donarà suport.

Hi ha evidentment una sensació damunt la ciutadania
d’absoluta indefensió davant el que són decisions de mercat que
alterats de manera intencionada o no, ho haurem de veure quan
es produeixin aquestes inspeccions en qualsevol cas, sí que
tenen unes conseqüències molt negatives per als ciutadans i pos
alguns exemples, no?, hem sentit tantes vegades allò
que els preus dels bitlles pugen com a conseqüència de
l’increment del preu del combustible o que el transport públic
ha acabat pujant com a conseqüència del preu del combustible
o que resulta que fins i tot determinats... peces manufacturades,
sector industrial, els seus preus pugen com a conseqüència que
s’incrementen els costos fixos derivats de l’increment del preu
del combustible i, en canvi, després resulta que quan el preu del
combustible davalla, en transport aeri i en bitllets, aquí no
davalla res, en transport públic veim que tampoc no succeeix i
veim que en moltes altres bandes tampoc.
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Hi ha l’espai perquè es pugui fer?, per suposat que sí. La
primera passa que hem de garantir, quina és?, efectivament, que
la lliure competència, i a través de la regulació d’aquesta lliure
competència, pugui baixar al mínim preu possible el preu dels
combustibles i aquesta sensació, que enmig de la ciutadania i la
gent del mig del carrer la té, genera una indefensió perquè no hi
ha entitats, organismes que tenguin la capacitat..., perdó, sí que
hi són, però malauradament no hi ha, en més d’una ocasió, la
capacitat de poder-los fer front. 

Crec que un plantejament clar del Parlament de les Illes Balears
ajudaria a açò i en aquest sentit, insistim, hi donarem suport .

Hi ha més qüestions?, sí, hi ha la derivada directament
damunt del que representa la situació econòmica. Elevats preus
dels combustibles tenen uns perjudicis damunt de l’economia
familiar en el moment en què redueix la capacitat d’estalvi;
tenen a la vegada un llast, per tant, damunt el consum, amb les
dificultats que té açò per reactivar aquesta capacitat de consum
si resulta que l’economia familiar no té aquesta major capacitat
d’estalvi i suposa -abans ho deia ja- una major càrrega per als
sectors productius en el moment en què tenen costos fixos molt
més elevats.

Com acabam?, home, idò acabam que les a Illes Balears
resulta que la nostra economia té més dificultats per competir
amb igualtat de condicions que l’economia de la península, som
menys competitius i per tant, llastrem més la nostra capacitat de
recuperació.

A tot açò, hi hem de posar mesures i hem de fer
plantejaments, hem tingut oportunitats de fer debats de per
moltes bandes i el que, evidentment, una d’elles ha de ser és la
de poder garantir o fer una crida a garantir que la lliure
competència afavoreixi l’ajust de preus en funció de què valen
realment les coses. 

En aquest sentit, per tant, -i acab ja- tot el suport del món i
també evidentment a aquest punt que posa de manifest que el
règim especial per a Balears, que hauria d’haver arribat aquesta
legislatura perquè així ho marca l’Estatut d’Autonomia, crec
que és una llàstima que no hagin fet ni hi hagi hagut les
propostes necessàries per poder-ho fer efectiu perquè hauria
estat un element corrector d’aquestes desigualtats que en
aquests moments existeixen entre les Illes Balears i la península
com a conseqüència dels costos de la insularitat. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. Ara per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Sr. Antoni Camps per un temps
màxim de deu minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Nosaltres també compartim
bona part del que han dit els portaveus precedents i hem de
constatar una sèrie de fets que efectivament -i que ja han
comentat els anteriors portaveus-, passen a Balears i és cert, a
Balears tenim el preu de la benzina per damunt de la mitjana
espanyola, una quarantena de benzineres de Balears estan dintre
de les cent benzineres més cares d’Espanya, tenim un
percentatge elevadíssim de benzineres entre les cent més cares
d’Espanya.

Aquest fet -com molt bé deia el Sr. Mas- es podria deure a
pràctiques monopolístiques o oligopolístiques on diverses
operadores petrolíferes es posen d’acord per fixar uns preus per
damunt del preu mitjà a la resta de l’Estat, i açò ens perjudica de
forma greu i açò atempta a més a més o va en contra del lliure
comerç, que precisament el lliure comerç, la llibertat de mercat
és un dels principis que des del Partit Popular sempre hem
defensat i, per tant, tot el que sigui o tot el que vagi en contra
del lliure comerç, en contra de la llibertat de mercat, com en el
cas dels monopolis i els oligopolis, hem de tenir claríssimament
la intervenció de l’Estat perquè açò no es pugui produir.

Per tant, des d’una posició ideològica liberal -i agraesc que
els altres grups també mantinguin aquesta postura-, estam en
contra d’aquestes pràctiques i, per tant, entenem que
l’Administració s’ha d’interessar i ha d’intervenir en el mercat
precisament per evitar aquestes anomalies del mercat. Per tant,
entenem perfectament i compartim els motius d’aquesta
proposició no de llei.  

M’agradaria també fer altres reflexions, com la referència a
les benzineres low cost. Lògicament, -i repetesc- des d’una
concepció liberal l’Administració no hauria de posar cap tipus
d’impediment a l’entrada de benzineres low cost i per açò també
m’agradaria agrair avui l’entusiasme en què els partits de
l’oposició defensen l’entrada d’aquestes benzineres low cost,
cosa que contradiu el que ha passat a determinades comunitats
autònomes governades pels partits d’esquerres com Andalusia
i Astúries que han prohibit l’entrada de benzineres low cost. Per
tant, agraïm el canvi de postura o aquesta postura diferenciada
a Balears dels partits de l’oposició en referència a les benzineres
low cost, perquè nosaltres entenem que tot el que vagi en
benefici del ciutadà i en benefici del ciutadà és que davalli el
preu de la benzina ha de ser benvingut i, per tant, estam a favor
que s’enviïn els inspectors de Consum a comprovar que les
estacions de servei compleixen amb tot el que fa referència a la
legislació que els afecta, en especial de consum i de preus, que
és el primer punt de la proposició no de llei, és a dir, hi estam a
favor i no hi ha problemes, hi ha d’haver un control, s’han
d’intentar evitar aquestes pràctiques de concertació de preus que
es puguin produir a Balears i que per culpa d’açò estiguem en
inferioritat de condicions i de competència amb la resta
d’Espanya. 

Estam a favor també que es faci un estudi urgent sobre la
situació dels preus dels carburants a Balears en relació amb la
resta de l’Estat, no hi ha cap problema, perfecte.
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Estam a favor també que es presenti una denúncia sobre
aquests fets davant la Comissió Nacional dels Mercats i la
Competència.

Estam a favor que s’impulsi la implementació de benzineres
de low cost com a mesura per augmentar la lliure competència,
en tot cas, ja s’estan, a poc a poc, implantant a Balears. Per tant,
és una qüestió que, des del nostre punt de vista, no ha de tenir
cap impediment administratiu i que... fins i tot afavorir, perquè
precisament davallin els preus de la benzina.

També estam a favor que es requereixi formalment i de
forma immediata les operadores petrolíferes per tal que
s’adeqüin els preus dels carburants a Balears a la mitjana
estatal, cap problema.

Lògicament també estam a favor que es procedeixi a donar
compliment de la previsió estatutària, clar que sí, i mai, com en
aquesta legislatura, no s’havia fet per tenir un nou règim
especial a Balears. Mai no s’havia fet un estudi integral dels
costs de la insularitat, mai, tenim un estudi integral dels costos
d’insularitat fets per la UIB. Es debat aquesta qüestió, es fan
propostes, s’arriba a conclusions dins del marc del Fòrum
Balears Competitiva sobre aquesta qüestió, s’elabora una
proposta definitiva que, evidentment, s’haurà de plantejar i
acordar i negociar qüestions que ja es comencen a fer, amb
l’Estat. No és fàcil arribar a acords amb l’Estat i tots ho hem
viscut en aquesta legislatura i en les anteriors i ho hem viscut en
qüestions com el REB, ho hem viscut amb relació al tema del
finançament autonòmic. Tota negociació de l’Estat per molt que
el partit que governi sigui el mateix és complicada, és molt
complicada.

Per tant, des del nostre punt de vista entenem que des de
Balears es fan les passes que s’han de fer, evidentment el
resultat final ja no depèn exclusivament de Balears sinó que
depèn també de la voluntat de l’Estat perquè pugui adaptar o es
pugui adaptar la normativa a aquesta particularitat o que afecta
la insularitat aquí a Balears. 

En qualsevol cas, el tema del REB no és una qüestió d’ara,
és cert que no haurem complert amb el termini que marca
l’Estatut d’Autonomia, és cert, però el REB ja es volia
modificar o ja es volia fer un nou REB, perquè hem de recordar
que REB en tenim, és a dir, tenim un règim especial a Balears,
el tenim, n’hi ha un, què en volem un de nou? És cert, però és
una qüestió que no és d’ara, és una qüestió que ve de l’anterior
legislatura, en el 2008 el president Antich ja deia que hi hauria
un nou règim fiscal, fins i tot va fer propostes d’un nou règim
fiscal. Bé, ha passat el temps i no s’ha pogut complir. Per tant,
en tot cas seria una qüestió de la qual compartiríem les
responsabilitats perquè tan necessari és tenir un REB avui com
ho era també el 2008, perquè hem de reconèixer que el REB que
tenim, el que està en vigor encara, no és suficient per a
nosaltres.

Per tant, aquest nou REB ha d’incloure o ha d’intentar
resoldre problemes com el que avui ens du aquí a debat, com és
el tema de l’increment de preu a Balears de la benzina per sobre
de la mitjana estatal. 

Per últim, el darrer punt no el votarem, el darrer punt són
dos punts o... bé, però no els donaríem suport, primer, perquè
entenem, per una banda, que es fan les passes adequades per a
aquest nou règim fiscal, per tenir una proposta de règim fiscal,
de Règim Especial a Balears, per tant, no hem quedat aturats, el
Govern ha fet feina, ha implicat a la societat civil, s’han fet
reunions al Fòrum Balears Competitiva amb tots, és a dir, amb
empresaris, amb patronals, amb sindicats, tothom ha pogut
opinar. Per tant, en aquest aspecte s’ha fet la feina adequada,
s’han fet els estudis que no s’havien fet mai, per tant, estam en
disposició, jo crec que molt prest, de poder veure una proposta
de REB. No entenem necessari que s’exigeixi al Govern de
l’Estat que vetlli, comprovi i emprengui mesures necessàries per
evitar l’actual situació de preus abusius dels carburants.
Entenem que amb les mesures a les quals donam suport, que són
les cinc anteriors, són més que suficient per mostrar la nostra
total disconformitat amb la situació dels preus de carburant a
Balears, fins i tot, de fet el número 3 ho posa, presentar
denuncia davant la Comissió Nacional dels Mercats i de la
Competència. No tenim cap problema perquè entenem que la
realitat és que tenim, en aquests moments, uns preus per sobre
de la mitjana, i açò ens posa en una situació de falta de
competitivitat respecte de la resta d’empreses i de la resta de
ciutadans d’Espanya.

Per tant, la nostra posició és que votaríem a favor dels sis
primers punts i en contra del darrer.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Supòs que vol fer ús, per contradiccions, el grup proposant.
Idò, Sr. Mas, té vostè cinc minuts.

EL SR. MAS I COLOM:

Gràcies. Estic espantat, estic espantat, la setmana passada es
va aprovar el Fòrum Filatèlic, feia un any que duia propostes i
no se’n va aprovar cap, se m’aprova i ara una altra. Això és...
estic com a espantat, increïble i, i... no ho sé, no sé què pensar.
En tot cas, molt agraït pel suport, crec que és una qüestió de
sentit comú perquè el Govern ho ha de tirar endavant i presentar
la denúncia com més aviat millor. 

En tot cas, dues paraules quant al REB, la veritat és que ho
podem vestir com vulguem, però hem fet els ous en terra, hem
fet els ous en terra, que ara es presenti una proposta a finals de
legislatura... els ous en terra, no sé si ho deis a Menorca, però a
Mallorca ho deim, hem fet els ous en terra. De cap de les
maneres, a Canàries paguen 0,82 i això és obvi que és per aquest
règim fiscal, nosaltres pagam molt car i això ens costa molt car.
I va lligat amb el punt número 7, el punt número 7 simplement
és que nosaltres hem de demanar a l’Estat que defensi els
ciutadans de Balears, no li demanam res pus, és a dir, no
declaram la independència, simplement li deim que vetlli pel
que ha de fer, que és la seva funció, defensar els ciutadans.
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Nosaltres que som qui ho patim, els ciutadans de Balears, i el
Govern que ha de ser sensible al patiment i a la sensibilitat dels
ciutadans i està més a prop, perquè un govern local més a prop
que el Govern de Madrid, ha de traslladar això a Madrid, això
ho ha de traslladar. Això no és cap acte d’insubmissió ni cap
revolta ni independència ni res, això simplement és que li
traslladem el que passa i això és el que en bona lògica ha de fer
el Govern balear. Jo li demanaria que ho repensàs.

En qualsevol cas, content perquè s’aprovi això i, bé,
continuaré presentant perquè si va tan bé ...

EL SR. PRESIDENT:

Bien, antes de proceder a la votación, quería incidir que en
la proposición que tenemos delante está repetido el grafismo del
seis, por lo que debería haber un número siete y ocho. Lo digo
para los efectos de la votación, no sé si quieren que procedamos
a la votación separada de los puntos y podría entender aprobado
por asentimiento del punto 1 al 7.

(Se sent una veu de fons que diu: “al 6")

Les recuerdo que hay un punto...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Vale. Entonces, entendríamos aprobados por asentimiento
del punto 1 al 6.

Y ahora procederíamos a la votación conjunta de los puntos
7 y 8, si les parece bien. Muy bien.

¿Votos a favor? 5 votos a favor.

¿Votos en contra? 7 votos en contra.

En consecuencia quedan rechazados los puntos 7 y 8 y
aprobados los puntos del 1 al 6 de la Proposición no de ley RGE
núm. 505/2015.

2) Proposició no de llei RGE núm. 612/15, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a delimitació del
mar balear.

En cuanto a la Proposición no de ley RGE núm. 612/15,
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la
delimitación del mar balear, tiene la palabra para la defensa de
su proposición, por un tiempo máximo de diez minutos, el Hble.
Diputado Sr. Marc Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Aquesta proposició no de llei
vol ser una primera passa dins un camí de molt llarg recorregut
que hauria de poder culminar, i així ho voldríem nosaltres, amb
la definició, fixació, creació del mar balear. Un plantejament
que, he de dir, no és que sigui una qüestió innovadora i que ens
permet tenir algun punt de suport, alguna palanca jurídica, sobre
la qual poder descansar, la més clara i evident seria l’article 32
de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears que, referit a les
competències executives, diu que a aquests efectes s’entén per

domini públic marítim i terrestre el comprès tant per l’àmbit
terrestre com per les aigües interiors i el mar territorial.

L’Estatut d’Autonomia, per tant, llei orgànica, ens parla ja
del mar territorial vinculat a les Illes Balears i representa,
nosaltres ho entenem així des del Grup Socialista, una
oportunitat. Una oportunitat, primer de tot, per aprofundir en els
àmbits geogràfics de la nostra comunitat autònoma, ens reforça
en certa manera dins el món en el moment en què no només la
zona de terra, les illes, sinó també l’àmbit del marc territorial
vinculat a les Illes Balears, reflecteix dins la geografia global
allò que pot representar una denominació i un espai específic.
Ajuda també i és una oportunitat per afavorir la cohesió dels
territoris illencs. Una comunitat autònoma formada per diferents
territoris, amb ciutadans que viuen a cada un, on la mar és
massa vegades un espai de separació física, que no una
oportunitat d’ajuntar i per tant, cohesionar aquests ciutadans, la
delimitació, la concreció i la definició d’un espai de la mar que
sigui identificat per tots nosaltres com una cosa comuna,
representa també crec jo una oportunitat i una passa cap
endavant a favor de la cohesió. A la vegada també com un
sentiment de pertinença. Construïm comunitat també amb la
definició dels nostres límits marítims. I és també, crec que val
la pena fer-hi una referència, la necessitat i l’oportunitat
d’incidir en la singularitat dels nostres recursos, naturals, però
també i d’una manera molt especial, els nostres recursos
pesquers.

Les aigües Balears són, si em permeten ho diré així, en certa
manera una excepció en qualitat i en quantitat de recursos
pesquers dins la Mediterrània, una Mar Mediterrània que
malauradament està esgotada a molts de llocs, des de la
perspectiva de recursos pesquers i també des de l’àmbit natural,
com a conseqüència d’una sobreexplotació i d’una pressió
humana que té conseqüències negatives, i que, en canvi, a les
Illes Balears, les nostres aigües són en aquest aspecte un
element també de referència. Tant és així que no només el
nostre sector pesquer és el que aprofita aquests recursos
pesquers, sinó que massa vegades hem pogut veure conflictes
existents amb pescadors de la península, però també del
continent, especialment francesos i italians, que vénen a pescar
i, per tant, aprofitar al màxim aquests recursos que estan dins les
nostres aigües.

Tot açò, totes aquestes qüestions, de cohesió, de sentiment
de pertinença, econòmiques, si volen, naturals, geogràfiques,
són un espai que els socialistes creim que hauríem d’avançar en
aquest sentit. I per poder avançar la primera passa de totes, una
vegada l’Estatut d’Autonomia parla d’aquest marc territorial, la
primera de totes entenem que hauria de ser la delimitació, saber
realment què podria ser, o que és el Mar Balear. I a partir d’aquí
hi ha evidentment tot un debat obert. Hi ha gent que entén que
ha de ser en funció de les distàncies a la costa, altres en funció
de les profunditats, altres en funció d’accidents geogràfics, el
Golf de València podria ser una delimitació del límit màxim. En
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qualsevol cas allò que sí que feim és proposar, emplaçar que el
Govern de les Illes Balears treballi, creï un grup d’experts per
treballar, definir i delimitar aquest marc territorial com una
primera proposta. I la segona és que açò no només depèn de
nosaltres, en aquest cas allò que podríem fer seria proposar, una
vegada tinguem acordada i delimitada el que podria representar
aquest mar balear, cercar les complicitats, la primera de totes la
del Govern d’Espanya, perquè de manera conjunta puguem fer
factible aquest reconeixement.

Açò és viable o no, aquesta proposta? Bé, si miram la Mar
Mediterrània, basta mirar la Viquipèdia, què hi ha dins la Mar
Mediterrània i veus dins allò que nosaltres entenem sempre com
a Mar Mediterrani, hi ha el Mar Adriàtic, el Mar d’Azov, el Mar
Jònic, el Mar de Ligúria, el Mar Tirrà, l’Egeo -ho tenia en
castellà- i el Mar Negre. Quan entres aquí dins, estan tots
vinculats a accidents geogràfics, a territoris insulars, a espais
concrets que confeccionen personalitat dins aquests àmbits. I
per tot açò creim que són elements més que suficients per
impulsar aquesta iniciativa, que esperam pugui comptar amb el
suport de tots els grups.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. I ara per part del Grup Parlamentari MÉS
Sr. Miquel Àngel Mas té vostè deu minuts.

EL SR. MAS I COLOM:

Gràcies. Per donar suport i l’enhorabona per aquesta
iniciativa. La consideram molt bona, molt guapa i no puc fer
més que mamballetes. Enhorabona!

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. I ara per part del Grup Parlamentari Popular Sra.
Assumpció Pons té vostè deu minuts.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
L’antecedent legislatiu respecte d’una eventual delimitació del
mar balear, la trobam a la Llei 44/2010 d’aigües canàries, que
considera que passen a formar part de la comunitat autònoma de
Canàries. El meu grup parlamentari entén que aquesta
proposició no de llei del Partit Socialista pretén una iniciativa
molt similar per a Balears. Però en tot cas i abans d’entrar en el
contingut, volem deixar clar que la competència per aprovar-la
correspon a les Corts Generals i no a aquest Parlament.
Certament a l’Estatut d’Autonomia de Balears no hi apareix cap
previsió en aquest sentit. Tampoc no hi era a l’Estatut de
Canàries, però existeix una substancial diferència entre els
estatuts d’aquestes dues regions insulars. 

El de Canàries quan defineix el territori de la seva comunitat
autònoma, es refereix a l’arxipèlag. Els canaris consideren que
dins aquest concepte s’inclou el territori de les illes i també la
mar que hi ha entre elles. Aquesta menció no apareix a l’Estatut
de Balears, que es limita a dir: “el territori de la comunitat
autònoma de les Illes Balears és el format per les illes de
Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera i Cabrera i per les

altres illes menors adjacents”. Per tant, aquesta definició ja
dificulta la fonamentació jurídica d’aquesta proposició no de
llei.

La història del mar canari procedeix d’una antiga
reivindicació d’aquella comunitat, que es va materialitzar per
raons d’oportunitat política, però que no ha tingut efectes
pràctics. L’oportunitat política va venir l’octubre de 2010, quan
Rodríguez Zapatero va necessitar el suport de Coalició Canària
per aprovar els pressuposts generals de l’Estat de 2011 i, a
canvi, es va comprometre a aprovar la Llei d’aigües canàries.
Tot i l’èxit polític que va poder suposar en el seu moment,
aquella Llei 44/2010, la realitat és que després no ha tingut cap
conseqüència pràctica ni cap repercussió. És més, una sentència
posterior del Tribunal Constitucional, de dia 23 d’abril de 2013,
deixa ben clar al marge de les intencionalitats polítiques, que
aquesta llei no té conseqüències jurídiques ni administratives.
En els seus fonaments jurídics, aquesta sentència afirma: “más
allá del contenido de la exposición de motivos, que carece de
eficacia normativa, el artículo único de la ley no dispone
expresamente sobre la delimitación del territorio de la
comunidad autónoma de Canarias, sino que se limita a
establecer lo que denomina aguas canarias. Es preciso
recordar que una ley ordinaria del Estado no tiene capacidad
para modificar la regulación de un Estatuto de Autonomía ni
tampoco para definir el territorio de una comunidad autónoma
o determinar sus competencias”. A la pràctica el Tribunal
Constitucional suprimeix tota la virtualitat d’aquesta Llei
44/2010, que quedaria com a paper banyat, tota vegada que no
altera en res el marc normatiu vigent.

Però aquesta sentència encara va més enfora quan els
magistrats del Constitucional afegeixen: “aunque el término
territorios insulares ha desaparecido del Estatuto y ha sido
sustituido por el término archipiélago, la definición del
territorio autonómico viene dada en ambas regulaciones por
las islas”. Per tant, queda totalment rebutjada la pretensió de
Canàries que las aguas de jurisdicción española que rodean el
archipiélago han de considerarse como parte de su territorio.
En definitiva, el Constitucional deixa ben clar que el territori de
la comunitat autònoma -i açò és d’aplicació a aquesta proposició
no de llei, sempre és la part terrestre, i per canviar-ho no es pot
fer amb una llei ordinària, sinó que com a mínim caldria canviar
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears. 

Hem de recordar que la competència executiva de l’article
32.17 de l’Estatut a què es refereix la proposició del PSOE s’ha
d’exercir en els termes que estableixin les lleis i les normes
reglamentàries que dicti d’Estatut. D’aquest article no es
desprèn l’existència jurídica d’un mar balear, i el Grup
Socialista en aquest cas no invoca cap altre article. En qualsevol
cas la definició de les aigües de Balears en el nostre Estatut
només fa referència a aquest concepte en matèria de pesca,
recollit a l’article 30.50.
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Finalment s’ha d’assenyalar també que el mar balear ja està
delimitat per l’Organització Hidrogràfica Internacional, de la
qual Espanya és membre a través del Ministeri de Defensa, i
concretament a través de l’Armada espanyola, que és
l’encarrega de redactar les cartes nàutiques. En aquest cas
tampoc no té conseqüències jurídiques perquè només fixa una
delimitació cartogràfica.

Per tant, i en conclusió, aquesta proposició no de llei no
altera per a res el repartiment de competències en matèria de
costes, que corresponen a l’Estat. L’article 132 de la Constitució
estableix que la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar
territorial y los recursos naturales de la zona económica y la
plataforma continental són béns de domini públic estatal. En
cas de ser aprovada aquesta proposició no de llei es donaria el
cas que la comunitat autònoma tingués sota la seva jurisdicció
el mar balear, però no hi podria actuar administrativament,
perquè totes les competències corresponen a l’Estat.

Per tant, i en base a tots aquests raonaments, el meu grup
parlamentari votarà en contra d’aquesta proposició no de llei.
Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Supòs que vol fer ús, per contradiccions,
Sr. Marc Pons. Té cinc minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. S’han equivocat de proposició no de
llei i de proposta, i em sap molt de greu. Ja sé que voten en
contra de tot el que nosaltres proposam, però nosaltres no hem
demanat que es canviï l’àmbit territorial de les Illes Balears, no
demanam tenim cap competència sobre... No!, no hem demanat
res de tot açò, no és el plantejament que fa Canàries, en absolut.
Nosaltres feim una proposta de delimitació, de delimitació. I
quina delimitació?, perquè la Sra. Pons ens ha llegit tot l’Estatut
d’Autonomia menys l’article que pertoca, i l’article que pertoca
és l’article 32, article 32, competències executives; comença i
diu: “Correspon a la comunitat autònoma de les Illes Balears, en
els termes que estableixen les lleis, la funció executiva en les
següents matèries...”; d’acord, ordenació del transport, viatgers,
expropiació forçosa, pum, pum, pum... 

Punt 17: la gestió del domini públic marítim i terrestre, i diu:
“...respectant el règim general del domini públic...”, i acaba
aquest punt dissetè, quan comença parlant del domini públic
terrestre, diu: “A aquests efectes s’entén per domini públic
marítim i terrestre el compromès tant per l’àmbit terrestre com
per les aigües interior i el mar territorial”. L’àmbit marítim i
terrestre, com per les aigües interiors; sabem quines són, les
aigües interiors, totes les que hi ha a la zona de costa que més
surt, la poligonal que existeix, les aigües de dins; perfecte. I el
mar territorial quin és? Qualcú ho sap, quin és aquest mar
territorial de què parla l’Estatut d’Autonomia que ens atribueix
la gestió del domini públic respectant tot el que haguem de
respectar? No, ningú no ho sap. Que seria lògic saber-ho? Jo
crec que sí. Açò representa cap voluntat d’envair competències
o de cercar confrontacions amb el Govern de l’Estat? No, no
volem açò, l’únic que proposàvem era fer una passa endavant i
tenir..., i ho explicava abans, hi ha qüestions que no són
tangibles, la idea de la cohesió de la comunitat autònoma de les

Illes Balears, mallorquins, eivissencs, menorquins, que tots ens
miram de reüll cada dia, escolta, com és que no feim coses on
tots ens trobem identificats?, una d’elles podria ser perfectament
aquesta, per què no?, i aquí nosaltres proposàvem açò, que
comencem a fer un camí, que el delimitem. 

És cert, entres a la Viquipèdia i et diu que el golf de
València podria ser mar balear..., però no ho veus aumon, tot
açò. Per tant que hi hagi espais formals, que aquest parlament
faci passes amb una proposta tan en positiu com aquesta, que
miri que no pretén per a res posar el dit dins l’ull a ningú, tot el
contrari, l’únic que perseguia era, és, ajudar a construir
comunitat autònoma, i que davant d’açò ens contin les penúries
que tenen els canaris i la por que açò suposi un element de..., de
què?, de divisió territorial, idò tot el contrari. Siguem capaços
de ser un poc generosos i de sumar i no ens tanquem darrere
aquesta idea d’estar enfadats sempre, que no ens du
absolutament aumon.

Per tant, Estatut d’Autonomia, article 32, punt 17: “S’entén
per domini públic marítim i terrestre -sobre el que nosaltres
tenim la capacitat, la competència executiva- el compromès tant
per l’àmbit terrestre com per les aigües interior i el mar
territorial”, i ningú no sap quin és el mar territorial, i que amb
tot l’argumentari del Partit Popular no ens hagin explicat res de
tot açò i ens hagin contat la història de Canàries, a nosaltres ens
sap greu. En qualsevol cas no es preocupin, perquè a partir del
mes de maig aquest parlament, juntament amb el Govern, crearà
un espai de treball per definir aquest mar balear, i ho farem
sabent que la passada legislatura, que és aquest, el Partit Popular
no ens va permetre poder-ho fer.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, idò passam a la votació de la Proposició no de llei
RGE 612/15.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 8 vots en contra.

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició 612/15.

Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui, i no havent-hi
més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.

Moltes gràcies.
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