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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors. Començam la sessió d’avui i,
en primer lloc, els demanaria si es produeixen substitucions. 

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, president, Damià Borràs substitueix Elena Baquero.

EL SR. PRESIDENT:

Alguna substitució més?

L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de les
Proposicions no de llei, una, RGE núm. 6068, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a l’accés a banda ampla i
desplegament de fibra òptica de l’illa de Formentera, i dos,
RGE núm. 7513/17, del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA
PER LES ILLES BALEARS, relativa a la subvenció del
transport de mercaderies. 

1) Proposició no de llei RGE núm. 6068/17, presentada
pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a accés a banda
ample i desplegament de fibra òptica a l’illa de Formentera.

Pel que fa a la primera Proposició no de llei RGE núm.
6068/17, la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari
Mixt, ha presentat escrit RGE núm. 11874/17, mitjançant el
qual comunica que, per motius de salut, li serà impossible
assistir a la sessió de la comissió en què estava previst que es
defensàs la proposició no de llei, per la qual cosa el debat de
l’esmentada proposició no de llei queda ajornat per a una
propera sessió de la comissió. 

2) Proposició no de llei RGE núm. 7513/17, presentada
pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, relativa a subvenció del transport de
mercaderies.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 7513/17, per defensar-la té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Josep Melià, per un temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Aquesta iniciativa que
presenta El Pi en aquesta comissió és una iniciativa més de
tantes altres que s’han fet en aquesta casa, en aquest parlament
per intentar avançar en la compensació de la insularitat. 

Com tots sabem, a nivell de l’Estat es preveuen algunes
subvencions per al transport de mercaderies i el que resulta
xocant, a la nostra manera de veure, és que aquestes
subvencions, aquestes ajudes al transport de mercaderies per
als territoris insulars siguin diferents a nivell de l’Estat
espanyol i sigui diferent l’ajuda o la subvenció que existeix per
a les Illes Canàries de les que existeixen per a les Illes Balears,
diferents en percentatge, perquè és evident que per distància és
possible que les de les Illes Balears siguin per quanties majors,
però que siguin majors no vol dir que el percentatge hagi de ser
diferent. 

Amb l’aprovació dels pressuposts generals de l’Estat de
2017 es va incorporar un increment de les ajudes a la subvenció
del transport de mercaderies, en gran part no ens hem
d’enganyar per la pressió exercida pels grups polítics canaris al
Congrés dels Diputats.

El Partit Popular, que ostenta el Govern de l’Estat, va
llançar la idea que el que s’augmentava per a Canàries
s’augmentava igualment per a les Illes Balears, i és vera que
l’augment és el mateix, el que passa és que no partíem d’allà
mateix i, per tant, continuam sense tenir la mateixa ajuda que
tenen les Illes Canàries. 

Per tant, tot i que benvingut sigui l’augment produït per al
transport de mercaderies a través d’aquests pressuposts
generals de l’Estat i per la seva negociació és evident que,
almanco per a El Pi, és evident que el nostre objectiu seria
equiparar-nos a les Illes Canàries. Per tant, aquesta proposició
no de llei el que pretén és exactament això, que el percentatge
de subvenció que té el transport de mercaderies sigui el mateix
a les Illes Canàries i a les Illes Balears, que és el cent per cent. 

Per tant, sol·licitam que es revisin les accions i les gestions
necessàries per aconseguir fins a un cent per cent de subvenció
al transport de mercaderies, com tenen les Illes Canàries que es
revisin les accions i les gestions per aconseguir una
actualització de la llista de productes que poden ser
subvencionats perquè els productes subvencionats no són tots,
són els que es troben a una determinada llista i resulta que no
són exactament els mateixos que els de les Illes Canàries, per
la qual cosa nosaltres tenim manco productes subvencionats
que les Illes Canàries. Encara que tenguéssim el mateix
percentatge resultaria que hi ha productes que a Canàries
estarien subvencionats i que a les Illes Balears no estarien
subvencionats. És evident que nosaltres tampoc no volem
acceptar aquest greuge i volem l’equiparació total.

Finalment, volem, la proposició no de llei recull en el seu
punt tercer, que s’equiparin totes les bonificacions que per
motiu d’insularitat existeixin a nivell d’Illes Canàries i Balears.
És vera que les Illes Canàries són una regió ultraperifèrica,
però això és un tema més d’Unió Europea que no un tema de
les ajudes que posa l’Estat damunt la taula. 

Per tant, aquesta és la nostra proposta, alguna d’aquestes
propostes, totes aquestes propostes es podrien incloure dins el
règim especial? Sí, o no, per a nosaltres l’important és
compensar la insularitat sigui a través del règim especial o sigui
per qualsevol altra via, però encara que fos directament pels
pressuposts generals de l’Estat ja ens aniria bé que aquestes
ajudes i aquestes compensacions a la insularitat existissin per
a les Illes Balears. 

Moltíssimes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. En torn de fixació de posicions té la
paraula pel Grup Parlamentari Popular el Sr. Santiago Tadeo,
per un temps de deu minuts.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201706068
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201711874
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201707513
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EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyors i senyores diputats.
Vull dir primer de tot que votarem a favor d’aquesta proposició
no de llei que presenta El Pi, si bé també és cert que crec que
hem de fer tot un seguit de matisos. A partir d’aquí, primer dir
que, bé, l’augment que hi va haver és cert que no s’arriba, com
bé ha dit el portaveu d’El Pi, al tant per cent que té Canàries, a
les Illes Canàries i a les Balears es va pujar en el cas de Balears
d’un 30-35 a un 60-65 i en el cas de Canàries que ja estaven en
un... d’un 60-65 es va pujar a un cent, és a dir, que estaven,
com bé diu la proposició no de llei a l’exposició de motius, és
a dir, que ja partien d’un nivell més elevat. Açò també va anar
englobat a incrementar el descompte de resident a l’interilles
fins a un 75%.

Lògicament els pressuposts de qualsevol institució, sigui un
ajuntament, consell, govern o Govern de l’Estat, té unes
limitacions, unes limitacions pressupostàries que cal entendre
i en aquell moment es varen negociar uns pressuposts i en
aquest sentit, siguin per les raons que siguin, les esmentades o
amb l’ajuda com hagi pogut dir el portaveu d’El Pi dels
diputats de Canàries, doncs, bé, Balears també hi ha sortit
beneficiada. 

A partir d’aquí, què pot passar? Hem d’arribar a tenir una
major subvenció per davallar els temes de la insularitat i la
doble insularitat? Doncs, clar que sí, no hi ha cap dubte. Quin
límit ens hem de posar? Hem de ser igual que Canàries? Doncs,
no ho sé, perquè aquí també podríem obrir molts debats, i jo
ara en tiraré un que a vegades ha sortit a qualque mitjà de
comunicació que sempre ha estat d’una illa en tot cas com
Menorca, és just o no és just que els mallorquins i els
menorquins o els eivissencs tenguem el mateix descompte de
resident tant per cert a l’hora de volar? Açò és un debat que
moltes vegades s’ha obert, al final les distàncies poden ser
gairebé les mateixes, però els preus dels bitllets, per exemple,
no ho són. Vull dir, això és un poc... no vull obrir ara un meló
i discutir sobre això perquè no toca.

El que és cert és que el nostre grup parlamentari ha
manifestat diverses vegades que en aquest sentit donarà suport
o ajudarà en tot el que sigui possible al Govern de les Illes
Balears per tal que les negociacions en un nou sistema de
finançament de comunitats autònomes com també pugui ser
amb el REB, intentar ajudar en tot el que pugui.

Per tant, ho torn a dir, votarem a favor. Crec que hauríem
d’introduir, li he fet saber abans de paraula i en tot cas ho
deix... com que no hem presentat cap esmena, hauria de ser una
esmena in voce que fos acceptada per tothom, que s’englobés
dins el marc de la negociació que ja hi ha entre la comunitat
autònoma, el Govern de la nostra comunitat autònoma, i el
Govern central dins les negociacions del nou règim especial.
Crec que és on toca, crec que és un tema propi de la negociació
dins el REB i crec recordar que entre els punts que va presentar
ja el Govern -ho cercava ara, però no l’he trobat, però crec que
és així- ja és una cosa que dins el document que va passar el
Govern a l’Estat per tenir un punt de negociació crec que ja
emmarcava intentar igualar la mateixa subvenció, diguem, en
aquest sentit de transport de mercaderies en percentatge al que
té les Illes Canàries.

Per tant, crec que podrien afegir molt bé, perquè quedàs
molt més clara, diguem, aquesta proposició no de llei, que fos
així. De totes maneres, i ja per acabar, independentment que el
portaveu d’El Pi, que és qui presenta aquesta proposició no de
llei ho accepti o no, torn a reiterar que votarem a favor.

I després reiterar una vegada més que crec que la millora
que hi va haver amb aquesta negociació d’aquests pressupostos
cap a les Balears per un govern a Madrid que va ser amb la
tarifa... perdó amb el descompte, a l’increment de descompte de
resident i també amb l’increment que ja hi va haver en el tema
de la subvenció en el transport de mercaderies, idò és una cosa
substancial de la qual se’n beneficiaran els ciutadans de les
Balears i també, com no, les empreses que podran disminuir els
seus costos per poder ser competitius.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tadeo. Pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula el Sr. Alberto Jarabo, per un temps de deu
minuts.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Gràcies, Sr. President, bon dia. Bon dia a tothom, sí
nosaltres també votarem a favor d’aquesta proposició no de
llei. Ja s’ha dit, s’ha debatut en diferents ocasions la qüestió de
les bonificacions que haurien de ser imprescindibles i que
entenem que hauria de ser una prioritat d’estat definir el criteri
d’equitat entre els diferents territoris quant al seu finançament
i com superar les diferències que provoquen qüestions com en
el nostre cas és la d’insularitat. És que no hi ha motius per
oposar-s’hi.

Entenem que és una proposició justa, que és necessària, que
evidentment fomenta la competitivitat de les nostres empreses,
de les nostres exportacions perquè aquestes mercaderies puguin
arribar i que aquí hi hagi una producció diguéssim raonable en
termes de competitivitat en la resta de territoris de l’Estat i
entenem que efectivament s’ha d’intentar equiparar el màxim
possible a la de Canàries. 

Entenem les diferències amb Canàries com a regió
ultraperifèrica, evidentment, però bé, crec que no (...)
diferències com a regió ultraperifèrica i aquestes diferències
fiscals que hi ha o que marca la Unió Europea, però entenem
que evidentment ens hem d’apropar al màxim a la situació
fiscal i de bonificacions que té el territori canari.

A partir d’aquí, dins l’argumentació del portaveu d’El Pi,
idò evidentment, no estam massa a favor que sigui mitjançant
el xantatge d’un diputat d’un territori que es pugui aconseguir
un benefici per a un territori. Entenc que és el mateix estat o
que hauria de ser el Govern el que facilités un finançament just
per a tots els territoris i no per a aquell que per una qüestió
aritmètica té més capacitat per millorar la situació econòmica
del seu territori i que pot perjudicar la de la resta de territoris. 

Crec que aquesta perspectiva, la puc entendre per part d’El
Pi, però evidentment allí sí que no coincidim per molt que
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pugui millorar evidentment la situació de la nostra comunitat,
però entenem que el criteri de justícia fiscal ha de ser per a tots,
i entenem, sense dubte, la injustícia permanent del Govern, dels
diferents governs de la democràcia contra el nostre territori...
i és evident que les bonificacions s’han d’aconseguir per una
qüestió de justícia en aquest cas concret, a més, d’incorporar
aquestes bonificacions al que seria el règim especial de Balears.

Ha de ser un nou règim especial? Idò jo sí que compartesc
el criteri del Sr. Melià, no?, ha de ser com sigui, però s’ha
d’aconseguir que es puguin equiparar aquestes subvencions per
aquesta qüestió de competitivitat i de foment de les nostres
empreses per impedir que hi hagi... que es pugui mantenir el
que és el monocultiu quant a indústria turística del nostre
territori.

I aquí, una advertència al Partit Popular, crec que és
d’agrair la seva posició aquí a Balears quant a les bonificacions
i a voler que evidentment que aquest desig que el nostre
finançament millori es contraposa evidentment amb les
decisions del seu govern, del govern del seu partit a l’Estat que
aquest mateix dia 21 tornava vetar que es pogués debatre la
possibilitat de modificar el nostre règim especial.

Aquesta esquizofrènia, dicotomia, diferència de criteri entre
el Govern del Partit Popular aquí, sí és que és certa, idò... crec
que a part de votar a favor d’aquesta proposició no de llei, crec
que haurien de ser més insistents amb el seu govern a nivell
estatal per fer-li entendre les dificultats que ens suposa no tenir
unes bonificacions semblants a les del territori canari.

Això és tot. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jarabo. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula la Sra. Joana Aina Campomar, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sr. President. Evidentment MÉS per Mallorca ja
fa estona que defensa tot el que reflecteix aquesta proposició no
de llei i, per tant, està ben clar que li donarem suport i
benvinguda tantes vegades faci falta que aquesta cambra es
pronunciï i faci tots els intents possibles perquè ens escolti
algú, perquè realment el que és difícil és que no caigui dins...
dins banyat, com diem en mallorquí, no?

És realment important perquè tots sabem -i ja ho hem
discutit en aquesta cambra- que el cost dels subministres i el
cost de mercaderies estan... sobretot per... que arriben a les
Balears, com temes d’exportacions, és bàsic per donar
competitivitat a les nostres empreses. Per tant, crec que no fa
falta que tornem incidir-hi perquè crec que en això tots ens
repetim i tots n’estam convençuts.

Ara bé, nosaltres d’alguna manera hi donam suport, però
totes les... com ja s’ha dit aquí i crec que ja ho hem dit moltes
vegades, tots aquests nos que ens arriben de l’Estat espanyol:
un no a la tarifa màxima de vols interilles; un no a la cogestió
dels nostres aeroports; un no a les inversions estatutàries; un no

a compensar el deute històric amb les Balears com ja va fer en
el seu moment amb Andalusia, però aquí es neguen; un no ara
a la targeta sanitària universal, una aprovació aquí amb un
govern legítim que ha aprovat una targeta sanitària universal i
que a més l’Estat ara... diguem hi posa entrebancs; un no del Sr.
Rajoy a la darrera visita turística que va fer a aquesta comunitat
per veure els seus amics del Partit Popular de Balears a la qual
ja va deixar caure que no parlassin ni tornassin dir res de
millorar el finançament perquè això no es veuria, ni que
pensassin que es veuria en aquesta legislatura, supòs que ni en
les properes.

Per tant, Sr. Melià, en nosaltres sempre trobarà costat,
donam suport aquesta proposició no de llei, però bé, amb un
poquet d’ironia crec que en aquesta proposició no de llei hi
falta un quart punt que digui: que tenguem sort que ens fa molta
falta.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Pel Grup Parlamentari
MÉS per Menorca té la paraula el Sr. Josep Castells, per un
temps de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. En la sessió de la Comissió de
Turisme anterior hem tractat una proposició no de llei en què
instàvem l’Estat i ara instem el Govern nostre perquè insti
l’Estat, però bé, més o menys sempre ens movem més o menys
en la mateixa problemàtica. 

Aleshores, evidentment, nosaltres estem totalment a favor
amb el fons de la proposició que ens ha presentat el Sr. Melià,
el portaveu d’El Pi, vull dir en el fons, en la forma també tot i
que... volia, diguem, fer èmfasi que alguns dels punts que es
demanen presenten malauradament una complexitat major del
que seria la voluntat del Govern a Madrid, també en alguns
casos, i això lliga amb el marc europeu, vostè ja hi ha fet
referència, ha dit: ja sabem que les Canàries són
ultraperifèriques, però bé, no per aquest motiu... 

No, és que aquest és un dels motius que fa que en cas que
la... és a dir, que fa que ja ara la legislació espanyola en aquests
percentatges que estam parlant no s’estigui aplicant, perquè hi
ha una limitació en l’àmbit de reglament europeu que fa, que
estableix un màxim de subvenció que fa que ni tan sols aquest,
30, 35% per cent s’estigui complint. És a dir, les empreses en
aquests moments no estan obtenint aquestes compensacions ni
d’enfora. 

És a dir, que si ara poséssim al Reial Decret 1034/99, que
és el que desenvolupa la Llei del règim especial de Balears pel
que fa a... al trànsit de mercaderies per via marítima i aèria,
encara que el modifiquéssim amb els percentatges que posa o
amb la modificació que ha fet la Llei de pressuposts tot
quedaria exactament igual, ja que el mateix reial decret diu que
totes les subvencions que es regulen en aquest mateix reial
decret tenen un límit màxim que és el que estableix un
reglament de la Unió Europa que cita el de l’any 1999, que s’ha
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d’actualitzar perquè des de llavors la Unió Europea ha renovat
els reglaments, i que concretament és el Reglament 1407/2013,
és a dir, el reglament de 2013 que estableix la norma de mínims
que diu quin és el màxim amb què l’Estat pot subvencionar el
trànsit de mercaderies i en aquest cas aquest límit està fixat en
200.000 euros cada tres anys, o sigui, 200.000 euros cada tres
anys. Si em permeten el col·loquialisme, una misèria, és a dir,
per a una empresa que està exportant els productes produïts
aquí o una empresa que està important productes produïts a la
península o a tota Europa per consumir dintre la península,
aquesta quantitat cada tres anys és una misèria, i es calcula que
actualment amb això, alguna indústria agroalimentària
important de Menorca ha fet el càlcul que se li està
subvencionant entre un 10 i un 13% del transport. Si el reial
decret posés 100%, se li continuaria estant subvencionant entre
un 10 i un 13%. Per tant el tema..., està bé que instem el
Govern de l’Estat, però segurament, igual que he dit a la
proposició no de llei abans sobre turisme, hauríem de fer un
zoom sobre aquest tema per d’alguna manera instar el Govern
d’una forma més guiada sobre cap a on han d’anar els trets per
aconseguir que se superi aquest problema.

Amb això d’alguna manera comento el primer punt, que és,
com si diguéssim, el punt estrella de la proposició, i, ja li dic,
li donarem suport, però ja els poso en antecedents que s’hauria
de modificar efectivament el Reial Decret 1034/99, però a més
a més caldria trobar la manera que pel motiu ics les Illes
Balears quedessin excloses d’aquesta limitació, limitació que
no opera a les regions ultraperifèriques. Per això a nosaltres
se’ns aplica i a Canàries no; per això l’actualització dels
pressupostos de l’Estat (...) respecte de Canàries, però és
totalment neutra o innòcua, no té cap efecte, respecte de les
Illes Balears.

Quant al segon punt, que és l’actualització del llistat de
productes, bé, això és important perquè tenint en compte el
límit que he dit, tenint en compte el límit que he dit, potser...,
clar, hi ha un altre límit, que és els productes que poden ser
mereixedors d’aquesta subvenció, i aquí hem de distingir els
productes que entren dels productes que surten. Els productes
que entren bàsicament és una acció destinada a abaratir els
costos suplementaris que tenim els insulars al adquirir
productes de vénen de fora per mor del cost del transport. Aquí
s’ha de dir que el llistat aquest és una de les poquíssimes coses
que..., funcions polítiques que té la Delegació del Govern de les
Illes Balears, la Delegació del Govern de Madrid a les Illes
Balears, és a dir, el llistat de productes que entren que són
susceptibles de ser subvencionat s’estableix mitjançant una
resolució de la Delegació del Govern a les Illes Balears a partir
d’uns requisits objectius que estableix l’article segon del reial
decret que ja he repetit diverses vegades, 1034/99. Perdó,
l’article 3. Hi ha uns requisits objectius que bàsicament fan
referència a la desviació del cost d’adquisició d’aquests
productes respecte de la mitjana estatal. Per tant és una
resolució que pren la Delegació del Govern però que on pot
fer-la al seu lliure arbitri sinó que s’ha d’ajustar als productes
que compleixen una sèrie de requisits. Evidentment tot això es
podria canviar modificant l’article 3 del reial decret i establint
que, per exemple, tot els productes..., perquè òbviament tots els
productes que entren per via marítima o aèria a les Illes Balears
tenen un sobrecost respecte de la península; per tant la línia de
reforma d’aquest article 3 ha d’anar en la línia que tots els

productes que entren a Balears haurien de tenir bonificat el
preu del transport, el preu del transport.

Però, sobretot, tot i que això evidentment és molt important,
també em sembla molt important els productes que surten,
perquè en aquest cas la finalitat no és que els insulars puguem
adquirir-ho a un preu més avantatjós, sinó que les nostres
indústries siguin més competitives, i que per tant el seu preu
d’exportació disminueixi. Els criteris per subvencionar els
productes de sortida són a l’article 2 del reial decret, i en aquest
cas jo havia estat concret, havia estat concret d’indústries o de
productes que es poden veure beneficiats d’aquesta bonificació,
i he de dir que des del meu relatiu coneixement del tema el
llistat és bastant exhaustiu i bastant ampli perquè a més a més
té una clàusula de tancament que diu que tots els productes
industrials transformats a les Illes amb un valor afegit superior
el 20%, per la qual cosa en principi haurien de ser gairebé tots;
és a dir, gairebé tots els productes industrials poden gaudir
d’aquesta bonificació.

Per tant, bé, també d’acord amb el punt 2, tot i que crec que
hi ha poc marge de maniobra i que realment el problema no és
aquí sinó que el problema és al punt 1, que és en el límit màxim
de la quantia.

I quant al punt 3, per equiparar totes les bonificacions per
motius d’insularitat de les Illes Balears i Canàries, doncs
d’alguna manera m’he de remetre al que he dit respecte del
punt 1. Per tant simplement he volgut afegir alguns elements
més per al debat i per a l’anàlisi, perquè aquest problema ni tan
sols instant... que el nostre govern insti el Govern de l’Estat no
n’hi hauria prou, perquè hi ha molts temes que depenen
d’Europa, i per tant probablement és un tema que
necessàriament ha d’abordar-se amb la modificació del règim
especial, perquè si no és amb una cobertura de llei veig molt
difícil que es pugui resoldre.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. El Grup Parlamentari Mixt no hi és.
Té la paraula pel Grup Parlamentari Socialista el Sr. Damià
Borràs, per un temps de deu minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. Tot i que encara no s’atraca Nadal hi ha
un esperit de concòrdia en aquest parlament bastant inusual; a
dues comissions dues iniciatives s’aproven totes per unanimitat.
Sr. Melià, ja l’avís que votarem a favor. Crec que és una
iniciativa que fins i tot el Sr. Escarrer hi podria estar d’acord,
no hi tindria gaire cosa a dir. 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

No, ja sé que vostè, Sr. Melià, no té res a veure amb Melià
Hotels, jo sé que els Melià són diferents però... però què hem
de fer?

(Rialles de l’intervinent)
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Jo, tot i les objeccions que ha presentat el Sr. Castells, crec
que som un parlament, fem iniciatives, aquesta no és una
iniciativa legislativa, és una iniciativa no de llei, per tant és una
iniciativa de caràcter polític que el Govern d’Espanya ja haurà
de traduir als instruments legals que considera, o haurà de, en
representació dels interessos dels ciutadans i les ciutadanes de
les Illes Balears, haurà d’anar a Brussel·les a predicar que
modifiquin els reglaments per tal d’aconseguir satisfer les
nostres demandes justes, no per equiparar-nos amb Canàries,
que també, sinó perquè en tenim dret. Vull dir que si Canàries
al Sr. Cubillo li haguessin fet cas i s’haguessin independitzat,
nosaltres seguiríem tenint els mateixos drets. No perquè
Canàries tengui més nosaltres hem de voler més, sinó..., ens
volem equiparar a Canàries, però sobretot perquè és de justícia
que les nostres empreses puguin tenir matèries primeres per
poder transformar i tornar a remetre cap als mercats, per tant
importació i exportació, com també perquè els ciutadans
tinguem dret, puguem accedir en igualtat de preu a allò que a
la península poden consumir en situacions de molt més
avantatge.

I evidentment és necessari actualitzar els llistats de
matèries, perquè aquest món tan canviant d’avui en dia fa que
matèries que fa pocs anys no eren imprescindibles per als
ciutadans o per a les empreses avui en dia ho són, i per tant és
convenient que açò s’actualitzi.

Una cosa que també hauríem d’aconseguir -no estic fent cap
esmena in voce, simplement ho dic- és també aconseguir
millorar la tramitació d’aquestes ajudes, perquè evidentment
són un embull espantós, perquè per a una empresa, per poder
exportar des de galetes d’inca a sabates, allò que sigui,
aconseguir les subvencions té una complexitat burocràtica
excessiva en el segle XXI.

En aquest cas no hi ha discussió, com en el cas del
descompte de resident, perquè evidentment el descompte de
resident es fa a partir de la tarifa i és un percentatge sobre la
tarifa. Com que els vols de Mallorca amb la península són més
baixos que els de Menorca o d’Eivissa el resultat seria irrisori,
però quan parlam del 100% és igual, perquè el 100% seria 0
cost, i per tant aquí ens equipararíem tots per avall i tothom
content i no hi ha debat possible. 

A través del REB o no? Miri, hi ha moltes maneres de
matar mosques, com diuen a Menorca; si és a través del REB,
perfecte; si és fora del REB, també. Al final allò important és
que hi hagi una regulació espanyola; si és necessari canviar
l’europea, que es canviï per tal que açò sigui possible. Si és a
través del REB..., el REB és una llei, té un rang que fa que se
suposa que tengui una major estabilitat, però en tot cas és igual,
estic segur que si un dia aconseguim el 100% de descompte en
els transports no hi haurà cap govern d’Espanya que tengui el
coratge de tirar-ho enrere, perquè no pujar és una cosa i
carregar-nos de més càrregues és una altra ben distinta, i estic
segur que ningú no tindria prou estómac per fer-ho. Ho vull
pensar, ho vull pensar, almanco, que ningú en tindria.

Al Sr. Melià li donarem suport. És un dia avui que almanco
tindrem un matí molt tranquil, molt pacífic, ni tan sols no hi ha
retrets entre els grups, cosa que de tant a tant ja va bé, tenir una
bona digestió política de tant en tant.

Gràcies, president. Miri si estem d’acord que ni acabaré el
temps.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, continuam. Ara té la paraula per contradiccions el grup
proposant, per un temps de cinc minuts, el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sr. President. Vull agrair a tots els grups
parlamentaris el seu suport. He de dir que lògicament la
comparació, l’equiparació amb Canàries es fa en el benentès
que té molt més avançada la compensació de la insularitat que
les Illes Balears; la faig bàsicament en aquest sentit i només ho
dic..., crec que s’entenia però perquè quedi encara més clar.

Al Sr. Castells, a part d’afegir-me a la reflexió que li ha fet
el Sr. Borràs, també el convid a esmenar les nostres
proposicions, perquè, clar, vostè té aquesta capacitat, ha dit
coses molt interessant, amb moltes de les quals puc estar
d’acord. El convid a millorar les nostres proposicions, si
considera que així sigui. De totes maneres li vull dir que allò
dels llistats crec que hi ha més marge de maniobra del que
vostè diu, perquè aquí hi ha el tema de l’aplicació pràctica de
tot això, perquè més enllà dels límits vostè sap que després
l’administració de l’Estat, quan vol i té una voluntat política, és
capaç de donar ajudes i d’inventar-se sistemes per navegar dins
aquest marc de les directives europees i etc., etc. Per tant crec
que hem de tenir en compte també aquest element.

En relació amb el Sr. Tadeo, el tema de... del règim
econòmic. Bé, nosaltres, si tots els grups hi estan d’acord, ens
va bé afegir un quart punt que digui una cosa així com: “El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i el Govern de l’Estat que es valori si les millores
assenyalades s’han d’incloure en el règim econòmic especial de
Balears”. És una cosa que no tanca res però que està que hi
facem referència, que era un poc el que em comentava. No
tenim cap dificultat si tots els grups estan d’acord a incorporar
aquest punt, i, ja dic, moltes gràcies pel suport.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Ara procediria la votació. Sí, primer
volia demanar si estan d’acord tots a incloure aquest quart punt
que s’ha proposat, l’esmena in voce... I entenc que s’aprova per
unanimitat la proposta.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Sí, Sr. President... Sí, Sr. President, l’únic seria revisar si ja
està incorporat això al REB, que... Si aquesta proposta ja està
incorporada al REB, (...) proposa que s’incorpori al que pot
ser...

(Se sent de fons el Sr. Melià i Ques que diu: “(...) a la
proposta del Govern balear”)

La proposta... Bé. 

Exacte, exacte. Aclarit.
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EL SR. PRESIDENT:

D’acord? En conseqüència queda aprovada la Proposta de
llei núm. 7513/17 presentada pel Grup El Pi PROPOSTA PER
LES ILLES, relativa a la subvenció del transport de
mercaderies.

I no havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió.
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